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«Հարավային Կովկասում իրավական և դատական 
բարեփոխումների համար խորհրդատվություն»

 ծրագիր
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համագործակցության ընկերության (GIZ)
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որ արտացոլեն ԳԴՀ կառավարության տեսակետները
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ՆԱԽԱԲԱՆ

 Ժա մա նա կա կից ի րա վա կան պե տու թյան հիմ քում ըն կած է այն գա ղա փա րը, որ մար դը 
բա րձ րա գույն ար ժեք է, իսկ հան րային իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ ված է մար դու և քա ղա-
քա ցու հիմն  ա կան ի րա վունք նե րով և ա զա տու թյուն նե րով: Ան վի ճե լի է, որ մար դու ի րա վունք-
նե րը և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րը չեն կա րող ե րաշ խա վոր ված ի րաց վել, ե թե պե տու թյան 
ի րա վա կան հա մա կար գում առ կա չեն դրա նց դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
մի  ջոց ներ: Մար դու ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան այդ պի սի մի -
ջոց նե րից մե  կը վճ ռա բե կու թյան ե ղա նա կով ստո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի 
վե րա նայումն  է՝ մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմն  ա րար խախ տումն  ե րը վե-
րաց նե լու, ինչ պես նաև ի րա վա կան նոր մե  րի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա հո վե լու նպա-
տա կով:

Վճ ռա բե կու թյան ե ղա նա կով ստո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի վե րա-
նայ ման գոր ծա ռու թային նշա նա կու թյունն ա ռա վել ամ բող ջա կան տես քով ար տա հայտ վում է 
վճ ռա բեկ ա տյա նի՝ ի րա վուն քի զար գաց մա նը նպաս տե լու ա ռա քե լու թյա մբ: Բա նն այն է, որ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը զար գա նում են, փո փոխ վում և 
կա տա րե լա գո րծ վում: Մի նչ դեռ օ րե նսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րը մի  շտ չէ, որ ի վի ճա կի են 
ա պա հո վել հա րա փո փոխ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա պար փակ ի րա վա կան 
կար գա վո րու մը: Այս ա ռու մով կար ևոր վում են օ րե նք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե-
րի մե կ նա բան ման մի  ջո ցով ի րա վա կան բա ցե րի և տար բեր վար քագ ծի կա նոն նե րի մի  ջև առ-
կա հա կա սու թյուն նե րի հաղ թա հա րու մը, ինչ պես նաև այս կամ այն պատ ճա ռով հա ճա խա կի 
ծա գող խր թին ի րա վա կան խն դիր նե րի ար դյու նա վետ լու ծու մը: Այս գոր ծա ռույ թը Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում դր ված է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) 
վրա, որն իր գոր ծա ռույթ նե րն ի րա կա նաց նե լիս գնա հատ ման ա ռար կա է դա րձ նում իր առջև 
բա րձ րաց ված վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը և ա պա հո վում է նմա նաբ նույթ ի րա վա հա րա-
բե րու թյուն նե րի առն չու թյա մբ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի մի  աս նա կա նու թյու նը: 

Իր դիր քո րո շումն  ե րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ուղ ղոր դում է դա տա կան պրակ տի կա ն՝ ձգ-
տե լով ոչ մի  այն պա տաս խա նել քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան գոր ծե րով ներ կայաց ված բո-
ղո քում վեր հան ված կո նկ րետ հար ցադ րումն  ե րին, այլև հի մք ստեղ ծել քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան գոր ծե րով կան խա տե սե լի ար դա րա դա տու թյան ձևա վոր ման հա մար:

 Վե րոգ րյա լով է պայ մա նա վոր ված Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն  ե րում ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի ինչ պես ի րա վա բա նա կան հան րու թյա նը, այն պես էլ հա սա րա-
կու թյան լայն շր ջա նակ նե րին հա սու դա րձ նե լու կար ևո րու թյունն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րի 
ար դյուն քում բա րձ րա նում է նաև հա սա րա կու թյան վս տա հու թյան մա կար դա կն ար դա րա դա-
տու թյան նկատ մա մբ։ Այս հար ցում կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա-
ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի ո րո շումն  ե րի ընտ րա նի նե րը, ո րո նք հրա տա րակ վում են 
յու րա քան չյուր տա րի։ Ընտ րա նի նե րը նե րա ռում են քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան գոր ծե րով 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց տվյ ալ տար վա ըն թաց քում կայաց ված այն ո րո շումն  ե րը, ո րո նք 
ե լա կե տային նշա նա կու թյուն ու նեն նույ նան ման փաս տա կան հան գա մա նք նե րով դա տա կան 
գոր ծե րի քն նու թյան և լուծ ման հա մա ր։

Ձ ևա վոր ված ա վան դույ թի շա րու նա կու թյունն է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան գոր ծե րով ո րո շումն  ե րի ընտ րա նու թվով 11-ր դը հան դի սա ցող սույն ժո ղո վա ծուն։ 
Ժո ղո վա ծուն ընդ գր կում է 2017 թվա կա նին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար-
չա կան պա լա տի կայաց րած նա խա դե պային ո րո շումն  ե րը։ Մաս նա վո րա պես, սույն ընտ րա նին 
բո վան դա կում է ինչ պես գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող, այն պես էլ՝ մի  ջան կյ ալ դա տա կան ակ տե-
րի վե րա նայ ման ար դյուն քում կայաց րած ո րո շումն  ե րը և այդ ո րո շումն  ե րի հա մա ռո տագ րե րը ։

 Եվ այս պես, ի՞նչ նա խա դե պային դիր քո րո շումն  ե րով նշա նա վոր վեց 2017 թվա կա նը:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ձևա վո րած ի րա-

վա կան չա փա նիշ նե րի հի ման վրա նա խա դե պային դիր քո րո շումն  եր է ար տա հայ տել ընդ հա-
նուր սե փա կա նու թյան, ա պա հո վագ րու թյան, ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման, սնան կու թյան 
վա րույ թի, ժա ռա նգ ման ինս տի տու տի  և մի  շա րք այլ խնդ րա հա րույց հար ցե րի վե րա բե րյալ: 
Այս պես, գոր ծե րից մե  կով կայաց ված ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան-
դրա դար ձել է այն հար ցին, թե արդյոք ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը 
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բա ժա նե լը կամ դրա նից բա ժին ա ռա նձ նաց նե լը հա մար վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյան դրս ևո րում, և հնա րա վո ՞ր է արդյոք ընդ հա նուր գույ քը բա ժա-
նե լու կամ բա ժի նն ա ռա նձ նաց նե լու պա հա նջ ներ կայաց նել այն դեպ քում, երբ ընդ հա նուր սե-
փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի գրա վի պայ մա նագ րով նա խա տես ված է ա ռա նց գրա վա-
ռուի հա մա ձայ նու թյան գրա վի ա ռար կան տնօ րի նե լու կամ դրա փո փո խու թյա նը հան գեց նող 
ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ար գե լք: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով 
այն, որ ան ձի սահ մա նադ րա կան ի րա վունք հան դի սա ցող սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի բո-
վան դա կու թյու նը կազ մող տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյու նը են թադ րում է սե փա կա նա տի րոջ 
կող մի ց սե փա կան կամ քով և հայե ցո ղու թյա մբ գույ քի ի րա վա կան և փաս տա ցի ճա կա տա գի-
րը ո րո շե լու հնա րա վո րու թյուն, գտել է, որ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի 
տնօ րին ման դրս ևո րում է հան դի սա նում նաև գույ քի բա ժա նու մը և գույ քից բա ժին ա ռա նձ-
նաց նե լը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա-
ցող գույ քը բա ժա նե լիս այն դա դա րում է ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա նալ, և յու րա-
քան չյուր մաս նա կից դառ նում է գույ քի բա ժան ված մա սի մի  ակ սե փա կա նա տե րը: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ գրավ դր ված գույ քի տնօ րին ման ի րա վուն քը են թա կա է ո րոշ 
սահ մա նա փա կումն  ե րի, ինչ պես օ րեն քով, այն պես էլ գրա վի պայ մա նագ րով: Ընդ ո րում, նշ-
ված հետ ևու թյու նը կի րա ռե լի է գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող ցան կա ցած գույ քի, այդ թվում՝ 
ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի նկատ մա մբ: Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 
կար ևո րե լով ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան յու րա քան չյուր մաս նակ ցի ի րա վուն քը՝ ներ կայաց-
նել գույ քից բնե ղե նով իր բա ժի նն ա ռա նձ նաց նե լու պա հա նջ, հա րկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, 
որ ե թե տվյ ալ գույ քը կրում է օ րեն քով սահ ման ված կամ կա մո վին ստա նձ նած ծան րա բե ռն վա-
ծու թյուն ներ, օ րի նա կ՝ գրավ, որն ար գե լք է հան դի սա նում գույ քի տնօ րին ման հա մար, ա պա 
գույ քի տնօ րի նու մը կա րող է կա տար վել հա մա պա տաս խան ծան րա բե ռն վա ծու թյուն նե րի վե-
րա ցու մի ց հե տո:

 Հատ կան շա կան են ա պա հո վագ րու թյան ինս տի տու տի ա ռան ձին վի ճա հա րույց հար ցե-
րի  վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը: Ու շադ-
րու թյան ար ժա նի է այն ո րո շու մը, ո րի շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել 
է այն հար ցին, թե արդյոք ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին սահ ման ված ժամկ  ե տում 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը չտե ղե կաց նե լու հիմ քով ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան 
հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի ա) ի րա վունքն առ կա է այն դեպ քում, երբ գոր ծով չի ա պա-
ցուց վում ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի հս տակ ժա մա նա կը: Զար գաց նե լով նախ կի նում 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ծա-
նուց ման ժամկ  ե տի ան հա պա ղու թյու նը (ող ջամ տու թյու նը) պար զե լու հա մար է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նի պա տա հա րի հս տակ ժա մա նա կա հատ վա ծն այն դեպ քե րում, երբ պա տա հա րի և 
տե ղե կաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծի մի  ջև տևո ղու թյու նը եր կար չէ: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ե թե պա-
տա հա րից հե տո մի  նչև ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը տե ղե կաց նե լը չի ան ցել շատ եր կար 
ժա մա նակ (օ րի նա կ՝ օ րեր), ա պա մի  այն պա տա հա րի ժա մա նա կա հատ վա ծի հս տակ լի նե լու 
պայ ման նե րում է հնա րա վոր եզ րա հան գում ա նել ծա նուց ման ժամկ  ե տի ող ջամ տու թյան մա-
սին (օ րի նա կ՝ ե թե ծա նու ցու մը կա տար վել է են թադ րա բար 1-1,5 ժամ վա ըն թաց քում): 

Ու շագ րավ է նաև այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է ա պա հո-
վադ րի կող մի ց ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղին ան հա պաղ (ող-
ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նե լու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին` վե րա հաս տա տե լով և զար-
գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, 
որ վն աս պատ ճա ռած ան ձը կամ վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա-
կա նա տե րը թեև պար տա կա նու թյուն են կրում ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե-
նա լն ի րե նց հայտ նի դառ նա լուց հե տո ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա-
հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կայա ցուց չին, այ նուա մե  նայ նիվ ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը կա րող 
է պայ մա նա վոր վել մի  շա րք հան գա մա նք նե րով, քա նի որ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի 
հետ ևան քով կա րող է ստե ղծ վել այն պի սի ի րադ րու թյուն, ո րի ազ դե ցու թյունն օբյեկ տի վո րեն 
կա րող է հի մք հան դի սա նալ վն աս պատ ճա ռած ան ձի կամ վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա-
նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ հա մար հա պա ղե լու օ րեն քով և ա պա հո վագ րու թյան 
պայ մա նագ րով ստա նձ նած պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուց: Հետ ևա բար, յու րա քան չյուր 



vi Նախաբան

դեպ քում գնա հատ ման պե տք է ար ժա նաց նել ոչ մի  այն ա պա հո վագ րո ղին տե ղե կաց նե լու ան-
հա պաղ հնա րա վո րու թյու նը, այլ նաև ա ռա ջին իսկ ար դա րաց ված հնա րա վո րու թյու նը: Տե ղե-
կաց ման հա պա ղու մը ող ջամ տո րեն ար դա րաց ված կա րող է հա մար վել նաև այն պի սի հան գա-
մա նք նե րի առ կայու թյան դեպ քում, ինչ պի սիք են՝ պա տա հա րի բա րդ մե  խա նիզ մը, պա տա հա րի 
գի շե րային ժա մը, ան մար դաբ նակ վայ րը և (կամ) պա տա հա րի մաս նա կից նե րի հա մար կա պի 
մի  ջոց նե րի ան հա սա նե լի ու թյու նը, ինչ պես նաև ցան կա ցած այլ օբյեկ տիվ հան գա ման քի առ-
կայու թյան դեպ քում, ո րը թույլ կտա ա ռա նց ող ջա մի տ կաս կած նե րի եզ րա կաց նել, որ նույն-
պի սի ի րա վի ճա կում հայտն ված յու րա քան չյուր բա րե խի ղճ ան ձ տե ղե կաց ման պար տա վո րու-
թյու նը կկա տա րեր նույն կամ գրե թե նույն հա պաղ մա մբ։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, 
որ ո րո շա կի ող ջա մի տ տևո ղու թյա մբ հա պա ղու մը ցան կա ցած պա տա հա րի դեպ քում պե տք 
է հա մա րել ոչ մի  այն բնա կան, այլև ան վի ճար կե լի` պա տա հա րի մաս նա կից նե րի ի րա վունք-
նե րի ան հար կի սահ մա նա փա կումն  ե րն ու հնա րա վոր վն աս նե րը բա ցա ռե լու կամ առն վա զն 
նվա զա գույ նի հա սց նե լու նպա տա կո վ՝ յու րա քան չյուր դեպ քում գնա հատ ման ար ժա նաց նե լով 
պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղին տե ղե կաց նե լու՝ ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րաց ված 
հնա րա վո րու թյու նը:

 Հի շա տակ ման է ար ժա նի այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ի րա վա կան դիր քո-
րո շում է ար տա հայ տել ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար դյուն քում կրած ոչ նյու թա կան վն ա սի 
հա տուց ման պայ ման նե րի վե րա բե րյալ: «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում փո փո խու թյուն-
ներ և լրա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» 19.05.2014 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.11.2014 թվա կա-
նին ու ժի մե ջ մտած թիվ ՀՕ-21-Ն ՀՀ օ րեն քով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ կե տը շա րա դր վեց նոր խմ բագ րու թյա մբ՝ «վն  աս» եզ րույ թի մե ջ նե րա ռե լով նաև ոչ նյու-
թա կան վն ա սը, մի  ա ժա մա նակ սահ ման վեց ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման կա ռու ցա կար-
գը, ո րը լրաց վեց «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր կա տա-
րե լու մա սին» 21.12.2015 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.2016 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած թիվ 
ՀՕ-184-Ն ՀՀ օ րեն քով: Հա րկ է նաև նշել, որ 2017 թվա կա նը նշա նա վոր վեց  Մա մի  կոն Ստե փա-
նյա նն ընդ դեմ Հայաս տա նի Հան րա պե տու  թյան թիվ ԵԿԴ/3296/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
կայաց ված ո րոշ մա մբ, ո րը  հան դի սա նում է գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող ա ռա ջին ո րո շու մը ոչ 
նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ինս տի տու տի վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա պես, սույն ո րոշ մա-
մբ ան դրա դա րձ է կա տար վել այն խնդ րին, թե արդյոք ան ձը կա րող է պա հան ջել ա պօ րի-
նի դա տա պա րտ ման ար դյուն քում կրած ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում և ի՞նչ պայ ման նե րի 
առ կայու թյան դեպ քում նման պա հան ջը կա րող է բա վա րար վել: Մի ա ժա մա նակ նշ ված ո րոշ-
ման շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է նաև այն խնդ րին, թե արդյոք 
ար դա րաց վա ծը որ պես հա տու ցում կա րող է պա հան ջել ճա նա պար հա ծախ սի և օ րա պա հի-
կի գու մար նե րը: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ոչ նյու թա կան վն ա-
սի հա տուց ման հի մք հան դի սա ցող տա ռա պան քի, մաս նա վո րա պե ս՝ հո գե կան տա ռա պան քի 
հաս տատ ման հա մար պե տք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ նման տա ռա պան քը հաս-
տա տե լու հա մար ուղ ղա կի ա պա ցույց ներ (օ րի նա կ՝ բժշ կա կան փաս տա թղ թեր, փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցու թյուն) կա րող են և չներ կայաց վել: Տա ռա պան քի առ կայու թյու նը կա րող է հաս-
տատ վել ցան կա ցած ա պա ցույ ցով, այդ թվում՝ կող մի , նրա հա րա զատ նե րի ցուց մունք նե րով: 
Այլ կե րպ ա սած` հո գե կան տա ռա պան քի առ կայու թյու նը հիմն  ա վո րե լու հա մար չա փից ա վե լի 
ֆոր մալ պա հա նջ նե րը չեն բխի հո գե կան տա ռա պան քի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից: Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը նաև նշել է, որ ար դա րաց վա ծն ու նի օ րա պա հի կի և ճա նա պար հա ծախ սի հա-
տու ցում ստա նա լու ի րա վունք՝ այդ ի րա վուն քի է ու թյու նը բա ցա հայ տե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
29.12.2005 թվա կա նի թիվ 2335-Ն ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով սահ ման ված « Գոր ծուղ ման 
մե կ նած աշ խա տող նե րի գոր ծուղ ման ծախ սե րի հա տուց ման վճար ման կար գին» հա մա պա-
տաս խան: Ինչ վե րա բե րում է այդ հա տուց ման չա փե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել 
է, որ կա տար ված ծախ սե րը պե տք է լի նեն ի րա կան, ան հրա ժե շտ և ող ջա մի տ, ո րո նց վե րա բե-
րյալ ան ձը պե տք է ներ կայաց նի ող ջա մի տ ա պա ցույց ներ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել ժա ռա նգ ման ինս տի-
տու տի ո րոշ խնդ րա հա րույց հար ցե րի վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե արդյոք կա րե լի է պա հա նջ ներ կայաց նել ժա ռան գի ն՝ ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նե լու վե րա բե րյալ և ինչ պե ՞ս է ի րաց վում ան ձի՝ ժա ռան գե լու սահ մա նադ-
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րա կան ի րա վուն քը: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե 
արդյոք ժա ռա նգ նե րը կրում են ժա ռան գու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը հա տու ցե լու պար-
տա կա նու թյուն այն դեպ քում, երբ նրա նք ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ մա մբ 
ըն դու նել են ժա ռան գու թյու նը, և արդյոք պար տա տե րը ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող է պա-
րտ քը մա րե լու պա հա նջ ներ կայաց նել ժա ռա նգ նե րի ն։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, 
որ ան ձն ինքն է ո րո շում ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, թե՝ ոչ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ-
րել է, որ ան ձին չի կա րե լի պար տադ րել ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, այդ թվում՝ ժա ռան գին չի 
կա րող ներ կայաց վել ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու պա հա նջ: Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել հա-
վե լել, որ այն դեպ քե րում, երբ ժա ռան գը ո րո շում է օգտ վել իր ի րա վուն քից և ըն դու նել ժա-
ռան գու թյու նը, ա պա այդ ի րա վունքն ի րաց վում է օ րեն քով սահ ման ված ե ղա նակ նե րից որ ևէ 
մե  կո վ՝ կա ՛մ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի վկայա գիր ստա նա լու մա սին դի մու մը ժա ռան գու թյան 
բաց ման վայ րի նո տա րին հա նձ նե լով, կա ՛մ ժա ռան գի կող մի ց ժա ռա նգ ված գույ քը փաս տա ցի 
տի րա պե տե լով կամ կա ռա վա րե լով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ժա ռան գու թյունն ըն-
դու նած ժա ռա նգ նե րն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պա տաս խա նա տու են ժա ռան-
գի՝ ի րա վա հա ջոր դու թյուն թույլ տվող պար տա վո րու թյուն նե րի հա մա ր՝ ան կախ այն հան գա-
ման քից, թե ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայագ րով ձևա կե րպ վել 
է, թե՝ ոչ: 

Ու շադ րու թյան են ար ժա նի նաև այն ո րո շումն  ե րը, ո րո նց շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ան դրա դար ձել է աշ խա տան քային ի րա վուն քի հար ցե րին: Մաս նա վո րա պե ս, գոր ծե-
րից մե  կով կայաց ված ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն 
հար ցա դր մա նը, թե ինչ պա տաս խա նատ վու թյուն է ծա գում սահ ման ված ժամկ  ե տում աշ խա-
տա վար ձը չվ ճա րե լու դեպ քում, և արդյոք աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու դեպ քում կե տա նց ված 
աշ խա տա վար ձի նկատ մա մբ կա րող են հաշ վա րկ վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ աշ խա տա-
վար ձը չվ ճա րե լու հա մար ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քով սահ ման վել է պա տաս խա նատ-
վու թյան հա տուկ կա նոն: Այ սի նքն՝ չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը բռ նա գան ձե լիս որ պես պա-
տաս խա նատ վու թյուն կի րառ վում է օ րա կան 0,15 տո կո սի չա փով տու ժա նք, բայց ոչ ա վե լի, 
քան վճար ման են թա կա աշ խա տա վար ձի չա փը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ա ռա-
նձ նաց նել նաև այն դեպ քե րը, երբ աշ խա տո ղի ներ կայաց րած հայ ցի հի ման վրա առ կա է աշ-
խա տա վար ձի բռ նա գա նձ ման վճիռ, ո րը չի կա տար վել: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ 
այն դեպ քե րում, երբ ար դեն իսկ առ կա է նման վճիռ, այդ գու մա րը դա դա րում է պար զա պես 
չվ ճար ված աշ խա տա վա րձ դի տա րկ վե լուց, այն դառ նում է աշ խա տո ղի օգ տին բռ նա գա նձ-
ման են թա կա գու մար, ո րը չվ ճա րե լու դեպ քում գոր ծա տուն ար դեն խախ տում է վճ ռի պար-
տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան հատ կա նիշ նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման 
պայ ման նե րում կի րառ ման է են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված կար գա վո րու մը, այն է՝ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյու նը, քա նի որ նման պայ ման նե րում գոր ծա տուն ոչ թե պար զա պես աշ խա-
տա վար ձը չի վճա րում, այլ խախ տում է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով իր վրա 
դր ված դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը:

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե արդյոք աշ-
խա տո ղին աշ խա տան քից ա զա տե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը են թա կա է ան-
վա վեր ճա նաչ ման, ե թե այն ու ժի մե ջ չի մտել, և արդյոք աշ խա տո ղը կա րող է վե րա կա նգն վել 
իր նախ կին աշ խա տան քում, ե թե վե ճը լու ծե լու պա հին լրա ցել է գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի 
մի  ջև կնք ված ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րան նե րն աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա-
նու թյու նը պե տք է ի րա կա նաց նեն ոչ թե ու ժի մե ջ չմ տած ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն 
ան վա վեր ճա նա չե լով, այլ պար զա պես այդ ի րա վա կան ակ տը չկի րա ռե լով, ին չը կա ռա ջաց նի 
աշ խա տո ղի ակն կա լած բա րեն պա ստ ի րա վա կան հետ ևան քը: Հետ ևա բար ի րա վա բա նա կան 
ուժ չու նե ցող ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը բա վա րար վել 
չի կա րող: Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ աշ խա տան-
քային պայ մա նա գի րը կն քե լիս կող մե  րը գի տակ ցում են, որ ե թե պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան 
ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո եր կու կո ղմն  էլ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը շա րու-
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նա կե լու մի  աս նա կան կա մք չդրս ևո րեն, ա պա այդ հա րա բե րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ վե-
լու են պայ մա նագ րով ո րոշ ված ժամկ  ե տով, և չեն կա րող օ րի նա կան ակն կա լիք ու նե նալ, որ 
ո րոշ ված ժամկ  ե տից հե տո աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րն ան պայ ման շա րու նակ վե լու 
են: Ուս տի, ե թե կող մե  րը պայ մա նա գիր կն քե լիս պայ մա նա վոր վել են ի րե նց աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րը սահ մա նա փա կել ո րո շա կի ժամկ  ե տով, ա պա դա տա րա նն ի րա վա սու չէ 
կող մե  րից մե  կի կամ քին հա կա ռակ փո փո խե լու աշ խա տան քային պայ մա նագ րի պայ ման նե-
րը` գոր ծա տուի հա մար ա ռա ջաց նե լով սպաս վա ծից ան բա րեն պա ստ, իսկ աշ խա տո ղի հա մար` 
ա ռա նց պայ մա նագ րային հիմ քի ա ռա վել բա րեն պա ստ հետ ևա նք ներ: 

Ո ւղ ղոր դող նշա նա կու թյուն ու նեն հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում սնան կու թյան վա րույ-
թի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը։ Հա րկ է 
ա ռա նձ նաց նել այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել  է  ե րաշ խա վո րի 
պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյա նը։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով 
ե րաշ խա վո րի դեմ սնան կու թյան վա րույ թից դուրս պա հա նջ ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու-
թյա նը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում գտել է, որ նման պա հա նջ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քը չի նե րա ռում հիմն  ա կան 
պար տա պա նի հետ մի  ա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյու նը: Այ-
սի նքն՝ հիմն  ա կան պար տա պա նի նկատ մա մբ սնան կու թյան վա րույ թի առ կայու թյան պայ ման-
նե րում ե րաշ խա վո րի դեմ պա հա նջ ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը վե րա բե րում է մի  այն 
հայ ցային վա րույ թի կար գով գույ քային պա հա նջ ներ կայաց նե լուն, այլ ոչ թե նաև վեր ջի նիս 
սնա նկ ճա նա չե լուն: Ար դյուն քում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ե րաշ խա վո րը, ան կախ 
նրա նի ց՝ վեր ջի նս հա մա պա րտ պար տա վո րու թյուն է ստա նձ նել, թե ոչ, մի և նույն պայ մա նագ րի 
հիմ քո վ՝ պար տա պա նի հետ մի  ա ժա մա նակ չի կա րող սնա նկ ճա նաչ վե լ։

 Հատ կան շա կան է նաև այն ո րո շու մը, ո րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է պար-
տա պա նի կող մի ց իր հետ փոխ կա պա կց ված կամ եր րո րդ ան ձա նց կա տա րած ան հա տույց փո-
խան ցումն  ե րը որ պես պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց 
խու սա փե լու մտադ րու թյա մբ կա տար ված ակն հայ տո րեն վկայող փո խան ցումն  եր գնա  հա տե լու 
խնդ րին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 31.01.2017 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1340 ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  այն մա սին, որ սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րի չը կա րող է դա տա կան կար գով հետ ստա նալ մի  այն պար տա պա նի կա-
տա րած այն ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը, ո րո նք դա տա րա նի կող մի ց կգ նա հատ վեն որ պես 
պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` պար տա-
պա նի մտադ րու թյան մա սին ակն հայ տո րեն վկայող փո խան ցումն  եր, կի րա ռե լի է նաև «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի նկատ մա մբ: 

Հա րկ է ա ռա նձ նաց նել նաև այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել 
է այն հար ցին, թե արդյո ՞ք սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի հետ պար տա վո րա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի մե ջ գտն վող ան ձի՝ պար տա պա նի կող մի ց ի կա տա րումն  նշ ված պար տա վո րու-
թյան սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տի րո ջը վճա րում կա տա րե լը կա րող է հա մար-
վել ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ ման սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի կող մի ց պայ մա նագ րային 
կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լ՝ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա-
հաս տա տել է նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րով ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը և հա րկ է հա մա րել հա վե լել, որ սնան կու թյան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով, 
սնան կու թյան նպա տակ նե րով պայ մա նա վոր վա ծ՝ պար տա պա նի նկատ մա մբ կի րառ վում են մի  
շա րք սահ մա նա փա կումն  ե ր՝ սկ սած պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին դի մու մը վա-
րույթ ըն դու նե լու պա հից: Ե թե սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նն ու նի իր օգ տին կա տար ման 
են թա կա պար տա վո րու թյուն ներ, այ սի նքն՝ տվյ ալ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տեր է, 
ա պա պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը հնա րա վոր է մի  այն սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա-
նակ նե րում, այլ կե րպ ա սա ծ՝ պար տա վո րու թյան կա տար ման ար դյուն քը պե տք է կե նտ րո նա-
նա սնան կու թյան վա րույ թում, որ պես զի հե տա գայում բա շխ վի պար տա տե րե րի մի  ջև: Նույն 
տրա մա բա նու թյա մբ սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա պան նե րն ի րե նց պար տա վո-
րու թյուն նե րը չեն կա րող կա տա րել հօ գուտ սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տե րե-
րի՝ շր ջան ցե լով սնան կու թյան վա րույ թը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ չի թույ լա տր վում սնա նկ ճա նաչ ված 
պար տա պա նի պար տա տի րո ջն ան մի  ջա կա նո րեն բա վա րա րում տա լը սնա նկ ճա նաչ ված պար-



ixՆախաբան

տա պա նի հետ պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մե ջ գտն վող պար տա պա նի կող մի ց:
2017 թվա կա նը հատ կան շա կան էր նաև վար չա կան գոր ծե րով ըն դուն ված ո րո շումն  ե րի 

նշա նա կու թյա մբ: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի հա մար ուղ ղոր դող նշա նա կու թյուն ու նի այն 
ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե արդյո ՞ք ան ձը են-
թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, ե թե ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե-
րի հա մար ա ռա ջին ան գամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո շա րու-
նա կել է կա տա րել այն պի սի շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ, ո րո նք նպա տա կաուղղ ված են 
ինք նա կամ շի նու թյունն ա վար տին հա սց նե լուն և դրա բնա կա նոն շա հա գոր ծումն  ա պա հո վե-
լուն: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված լի նե լուց հե տո այն պի սի շի նա րա րա կան աշ-
խա տան քի կա տա րու մը, որն ուղղ ված է տվյ ալ ինք նա կամ շի նու թյունն ա վար տա կան տես քի 
բե րե լուն և շա հա գո րծ ման հա մար պի տա նի դա րձ նե լուն, պե տք է ո րակ վի Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, ո րի հա մա ձայն՝ 
օ րե նս դի րը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
նա խա տես ված ա րա րք նե րի, այդ թվում նա և՝ շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինք նա կամ կա ռուց ման 
կա տա րու մը շա րու նա կե լու հա մա ր՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված կար գով տու-
գա նք նշա նա կե լուց հե տո։ 

Ու շագ րավ է նաև այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն հար-
ցին, թե արդյոք ան ձը կա րո ՞ղ է տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ-
նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հա նջ նե րի խա խտ ման 
հա մար, ե թե այդ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ձե ռք բեր ված տե սա նյու թում կամ լու սան-
կա րում տվյ ալ ճա նա պար հային նշա նը տե սա նե լի չէ, և վար չա կան վա րույթն ըն թա ցել է մի -
այն եզ րա փա կիչ փու լով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ այն բո լոր դեպ քե րում, երբ 
վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված լու սան կա րով կամ տե սա նյու թով ամ րա գր ված ա րար քի 
հատ կա նիշ նե րի և թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա-
տա րե լու ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած է հա րու-
ցում, ա պա վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լի շր-
ջա նակ նե րում լրիվ և բազ մա կող մա նի ո րեն պար զել են թադ րյալ ի րա վա խա խտ ման առ կայու-
թյու նը և մի  այն այդ դեպ քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 
124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով ան ձին են թար կել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար: 

Ա ռա նձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծե րից մե  կով կայաց ված ո րո շու մը, ո րում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ճա նա պար հային 
գծա նշ ման պա հա նջ նե րի՝ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա-
բեր ված խա խտ ման հա մար ան ձի պա տաս խա նատ վու թյան հար ցին, երբ ա րար քի կա տար ման 
վայ րում և պա հին տվյ ալ գծա նշ ման պա հա նջ նե րը ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէր պահ պա նել: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ ճա նա պար հային գծա նշ ման պա հա նջ նե րը 
ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէ կա տա րել բնա կա նոն երթ ևե կու թյան պայ ման նե րում, ա պա երթ-
ևե կու թյան մաս նա կի ցը չի կա րող են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան այդ գծա-
նշ ման պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու հա մար: Հետ ևա բար տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ-
նե րի կա տա րած զան ցա նք նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբյե կտ նե րը թիվ 1.3 
գծա նշ ման պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով կա րող են են թա րկ վել պա տաս խա նատ վու-
թյան մի  այն այն դեպ քում, երբ այդ գծա նշ ման պա հա նջ նե րը հնա րա վոր է ող ջամ տո րեն կա-
տա րել ճա նա պար հի տվյ ալ հատ վա ծում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ի րա վա կան դիր քո րո շումն  եր է ար տա հայ տել նաև ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձա նց պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րով կա տար ված և տե սան-
կա րա հան մա մբ կամ լու սան կա րա հան մա մբ հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման կա ռու ցա-
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կար գե րի վե րա բե րյալ: Ո րո շումն  ե րից մե  կով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հա մա ձայն՝ 
տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա 
է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը, քա նի դեռ չի ա պա ցուց վել, 
որ տվյ ալ ի րա վա խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հա նգ-
մա ն՝ նշ ված կան խա վար կա ծը հաղ թա հա րե լու հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա-
նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը պար տա վոր է ի րա վա սու մա րմն  ին (վար չա կան մար մի ն կամ դա-
տա րան) հայտ նել ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած 
ան ձի ինք նու թյու նը և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն 
է վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Իսկ մե կ այլ ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ-
րել է, որ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն՝ 
ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց թույլ տր-
ված ու տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու 
ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան 
ակ տը կա րող է վար չա կան կամ դա տա կան կար գով վե րաց վել այն դեպ քում, երբ վեր ջի նս 
ա պա ցու ցի, որ ստա նա լով վար չա կան մա րմն  ի՝ օ րեն քով նա խա տես ված հար ցու մը և ող ջամ-
տո րեն հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լով պա տաս խա նել դրա ն՝ այդ հա րց մա նն ի պա տաս խան 
վար չա կան մա րմն  ին հայտ նել է այն ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը և բնա-
կու թյան վայ րը, ում ամ րաց ված է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Նույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը նշել է, որ օ րե նսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում ներ կայումս գոր ծում 
է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր 
ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րի պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծը: Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն իր ո րոշ մա մբ ման րա մա սն նկա րագ րել է այդ կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա-
մար ան հրա ժե շտ ա պա ցուց ման բե ռի բո վան դա կու թյու նը՝ ընդ գծե լով, որ քն նա րկ վող կան-
խա վար կա ծի հաղ թա հար ման վար չա կան բո ղո քա րկ ման ե ղա նա կը ող ջա մի տ ժամկ  ետ նե րի 
պահ պան ման տե սան կյ ու նից կա րող է ա ռա վել ար դյու նա վետ կեր պով ա պա հո վել ան ձի խա-
խտ ված ի րա վունք նե րի գո րծ նա կան վե րա կա նգ նու մը, քան դա տա կան բո ղո քա րկ ման ե ղա-
նա կը: 

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի նաև այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել 
է այն հար ցին, թե արդյոք կա րո ՞ղ է դա տա րա նը կար ճել գոր ծի վա րույ թը վի ճա րկ ման հայց ներ-
կայաց նե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով այն պայ ման նե րում, 
երբ հայց վոր կող մը չի ներ կայաց րել դա տա րան դի մե  լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված և բաց 
թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րում վար չա կան 
դա տա րա նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վոր-
մա նը հա մա պա տաս խան պար տա վոր է կա տա րել մատ նա նշ ման իր պար տա կա նու թյու նը, այդ 
թվում նա և՝ մատ նան շե լով կող մե  րին դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի բաց թո ղն ման դեպ քում 
դրա նք վե րա կա նգ նե լու նպա տա կով մի ջ նոր դու թյուն ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե-
րա բե րյալ: Այ նուա մե  նայ նիվ, ե թե դա տա վա րու թյան ո րո շա կի փու լում վար չա կան դա տա րա նը 
մատ նա նշ ման իր պար տա կա նու թյու նը չի կա տա րել, ա պա նա զրկ ված չէ իր այդ պար տա-
կա նու թյու նը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից դա տա վա րու թյան հե տա գա փու լե րում՝ գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձա նց մի ջ նոր դու թյուն նե րի և ներ կայաց րած նոր ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, 
իսկ այդ պար տա կա նու թյան կա տար ման պա րա գայում դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մի ց 
բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն չներ-
կայաց նե լու դեպ քում կի րառ վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված 
դա տա վա րա կան հետ ևան քը, այն է՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կո րց նում են այդ ժամ-
կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը: 

Ո ւղ ղոր դող նշա նա կու թյուն ու նեն նաև հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում դա տա կան ծախ-
սե րի վե րա բե րյալ կայաց ված ո րո շումն  ե րը, ո րոն ցում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է 
այն հար ցե րին, թե վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի վա րույ թը վե ճն ըստ է ու-
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թյան սպառ վե լու հիմ քով կա րճ վե լու և վի ճա րկ ման հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում հայց վո րի 
կրած դա տա կան ծախ սե րի, մաս նա վո րա պե ս՝ ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մա րի հա տուց-
ման պար տա կա նու թյու նը պա տաս խա նո ղի վրա դնե լիս ի՞նչ չա փա նիշ նե րով պե տք է ո րոշ վի 
այդ դա տա կան ծախ սի հա տուց ման ող ջա մի տ չա փը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ վի ճա րկ ման հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի հա-
տուց ման հար ցի լուծ ման հա մար դա տա րա նը պե տք է հաշ վի առ նի հետ ևյալ չա փո րո շիչ նե րը՝ 
փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը, գոր ծի բար դու թյու նը, նմա նա տիպ գոր ծե-
րով պրակ տի կայում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռայու թյան մա տուց ման դի մաց վճար-
վող գու մա րի չա փը, ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մա րի և վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով 
ա ռա ջա դր ված գու մա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը և  ան ձի կող մի ց փաս տա ցի կա տար ված 
ծախ սե րի այն ծա վա լը, որն ան հրա ժե շտ է ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց ման հա մար: Մյուս ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի լրումն  նշ ված 
չա փո րո շիչ նե րի, վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի վա րույ թը վե ճն ըստ է ու-
թյան սպառ վե լու հիմ քով կա րճ վե լու դեպ քում, ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մա րի հա տուց-
ման պար տա կա նու թյու նը պա տաս խա նո ղի վրա դնե լիս, պե տք է հաշ վի առ նել նաև վե ճն ըստ 
է ու թյան սպառ վե լու ի րադ րու թյան ա ռա ջաց ման հար ցում վար չա կան մա րմն  ի գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ազ դե ցու թյու նը:

 Մի ջան կյ ալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քում կայաց ված ո րո շումն  ե րում 
նույն պես ար տա հայտ վել են մի  շա րք ա ռա նց քային դիր քո րո շումն  ե ր։ Մաս նա վո րա պես, քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծե րով կայաց ված ո րո շումն  ե րից մե  կով ան դրա դառ նա լով ինք նու րույն պա հա-
նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձի՝ տվյ ալ գոր ծի շր ջա նակ նե րում հա կը նդ դեմ հայց ներ կայաց նե-
լու հնա րա վո րու թյա նը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող 
եր րո րդ ան ձը գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում որ ևէ նյու թաի րա վա կան պա հա նջ՝ կապ ված վե ճի 
ա ռար կայի հետ, ներ կայաց նել չի կա րող: Դա վե րա բե րում է նաև հա կը նդ դեմ հայ ցին, քա-
նի որ հա կը նդ դեմ հայ ցը հայց վո րին ուղղ ված նյու թաի րա վա կան պա հա նջ է, որն ըն դուն վում 
է մի  այն օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված հս տակ դեպ քե րում, այն է՝ սկզբ նա կան և հա կը նդ-
դեմ պա հա նջ նե րի մի  ջև հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյուն, հա կը նդ դեմ հայ ցով սկզբ նա կան հայ ցի 
լրիվ կամ մաս նա կի բա ցա ռում, եր կու հայ ցա պա հա նջ նե րի մի  ջև փո խա դա րձ կապ: Մեկ այլ 
ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է «Ե րե խայի մի  ջազ գային առ-
ևա նգ ման քա ղա քա ցի ա կան մո տե ցումն  ե րի մա սին» 25.10.1980 թվա կա նի Հաա գայի կոն վեն-
ցի այով նա խա տես վա ծ՝ ե րե խային ի րեն վե րա դա րձ նե լու ծնո ղի ի րա վուն քի դա տա կան պա-
շտ պա նու թյան հար ցին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի և 
հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծը տա րած վում է նաև ծնո ղի՝ իր ե րե խայի հետ վե րա մի  ա վոր վե լու ի րա վուն քի վե րա բե րյալ 
վե ճե րի վրա, ին չը ևս նշա նա կում է, որ այդ պի սի վե ճե րի առ կայու թյան դեպ քում ան ձը պե տք 
է ու նե նա ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք։ Հի շա տակ ման է ար ժա նի 
նաև այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե արդյոք 
վե րա քն նիչ բո ղո քում ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ վե րա քն նիչ դա տա րա նին վե րա պահ ված լի ա զո-
րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան ամ բող ջա կան պա հա նջ չներ կայաց նե լը հի մք է վե րա քն նիչ 
բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու հա մար, ե թե բո ղոք բե րող ան ձը վե րա քն նիչ բո ղո քում նշել է մի  այն 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու պա հան ջը: Վե րա հաս տա տե լով և զար-
գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ վե րա քն նիչ բո ղո քին ներ կայաց վո ղ՝  17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 
թվա կա նին ու ժը կո րց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված պայ մա նը պահ պան ված կա րող է հա մար վել նաև 
այն դեպ քում, երբ բո ղոք բե րող ան ձը մի  այն ներ կայաց նի ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու պա հա նջ՝ ա ռա նց հայ ցե լու 17.06.1998 թվա կա նին 
ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ու ժը կո րց րած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 221-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն նե րից որ ևէ մե  կը:

 Վար չա կան գոր ծե րով ևս մի  ջան կյ ալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քում 
կայաց ված ո րո շումն  ե րում ար տա հայտ վել են մի  շա րք ե լա կե տային ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  եր: Մաս նա վո րա պես, ո րո շումն  ե րից մե  կում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն 
հար ցին, թե արդյոք ի րա վա չափ է վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու դեպ քում այն կր կին 
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ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը հաշ վար կել ոչ թե բո ղոք բե-
րած ան ձա նց, այլ նրա նց ներ կայա ցուց չի կող մի ց վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին 
ո րո շումն  ստա նա լու պա հից այն պա րա գայում, երբ առ կա չէ մի  այն ներ կայա ցուց չին ծա նու ցե-
լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րա քն նիչ բո ղո քում առ-
կա թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու և վե րա քն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կայաց նե լու՝ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նա խա տես ված տա սն հին գօ րյա 
ժամկ  ե տը չի կա րող հաշ վա րկ վել բո ղոք բե րած ան ձա նց ներ կայա ցուց չի կող մի ց վե րա քն նիչ 
բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շումն  ստա նա լու պա հից, ե թե առ կա չէ մի  այն ներ կայա-
ցուց չին ծա նու ցե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն:

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է վար չա րա րու թյա մբ պատ-
ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով 
այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քում օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա-
տաս խան փաս տա թուղթ տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հա նջ ներ կայաց նե լու ընդ դա-
տու թյան հար ցին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի 
հա տուց ման պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի 
ար դյուն քում օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար-
չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ-
քում օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ 
հայ ցա պա հան ջը բխում է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից և ընդ դա տյա է վար չա կան 
դա տա րա նի քն նու թյա նը:

 Հա րկ է ա ռա նձ նաց նել նաև վար չա կան գոր ծե րով մի  ջան կյ ալ դա տա կան ակ տե րի վե րա-
նայ ման ար դյուն քում կայաց ված այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է 
այն հար ցին, թե վի ճա րկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե  լիս կամ վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա 
հա րուց ված գոր ծով վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կայաց նե լիս ան հրա ժե շտ է արդյո ՞ք 
վճա րել պե տա կան տուրք նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար-
չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հան ջի հա մար, ե թե այդ պա հա նջն ի րա վուն քի ու ժով նե րառ-
ված է վի ճա րկ ման հայ ցում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վի ճա րկ ման հայ ցով դա տա րան 
դի մե  լիս կամ վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծով վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ 
բո ղոք ներ կայաց նե լիս վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ-
տի վի ճա րկ ման պա հան ջի՝ որ պես ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար պե տա կան տուրք վճա րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է, քա նի որ այդ պա հա նջն ի րա վուն քի ու ժով նե րառ ված 
է վի ճա րկ ման հայ ցում՝ ան կախ հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան-
գա ման քից: Ի հար կե, վե րոն շյալ ո րո շումն  ե րը ամ բող ջը չեն, և առ կա են մի  շա րք այլ գոր ծեր, 
ո րոն ցով ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը ևս ա ռա նց քային նշա նա կու թյուն ու նեն 
դա տա կան պրակ տի կայի ձևա վոր ման հա մար: 

Ը նտ րա նին նե րա ռում է նաև լա զե րային սկա վա ռակ, ո րում ամ րա գր ված է գր քի է լե կտ-
րո նային տար բե րա կը:

 Հու սով եմ, որ սույն ընտ րա նին, ինչ պես և նա խո րդ նե րը, ար ժա նա նա լու է ի րա վա բա-
նա կան հան րու թյան դրա կան գնա հա տա կա նին, նպաս տե լու է կայաց ված նա խա դե պային 
ո րո շումն  ե րի հա սա նե լի ու թյան և կի րա ռու թյան ա պա հով մա նը, խթա նե լու է դա տա վոր նե րի 
և դա տա կան ծա ռայող նե րի, փաս տա բան նե րի, ի րա վա բա նա կան բու հե րի և ֆա կուլ տետ նե րի 
դա սա խոս նե րի, ի րա վա կի րառ հան րու թյան այլ ներ կայա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու-
նա վե տու թյան բա րձ րաց մա նը, դա տա կան իշ խա նու թյան նկատ մա մբ հա սա րա կա կան վս տա-
հու թյան ամ րա պնդ մա նը:

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

Ե. Հ. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
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Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՆ ՁԻ ՆՔ

07.04.2017թ. 

1. «Ար ֆար մա ցի ա» ՓԲԸ v. «Ա նի-96» ՍՊԸ, քաղ. գո րծ թիվ ԵՄԴ/3367/02/15 

Խն դիր. Արդյո ՞ք ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մի ց կնք ված և դա տա րա նի վճ ռով հաս-
տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, որն ուղղ ված է ի րա վա բա նա կան ան ձի պար-
տա վո րու թյուն նե րի կա տար մա նը, կա րող է խախ տել այդ ի րա վա բա նա կան ան ձի մաս-
նակ ցի (մաս նա կից նե րի) ի րա վունք նե րն ու օ րի նա կան շա հե րն այն դեպ քում, երբ առ կա է 
տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի (ըն կե րու թյան) ընդ հա նուր ժո ղո վի ո րո շում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի, 205-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տի վեր լու ծու-
թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը, ի րա վունք 
վե րա պա հե լով կող մե  րին դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու լում կն քե լու հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյուն, մի  ա ժա մա նակ սահ մա նել է այն պայ ման նե րը, ո րո նց առ կայու թյան 
դեպ քում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը են թա կա չէ հաս տատ ման: Դրա նք են, մաս-
նա վո րա պես, ե թե հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հա կա սում է օ րեն քին և այլ ի րա-
վա կան ակ տե րին կամ խախ տում է այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը: 
Հետ ևա բար յու րա քան չյուր դեպ քում կող մե  րի մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ-
նու թյու նը հաս տա տե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է պար զել այդ պի սի հաս տա տու մը 
բա ցա ռո ղ՝ վե րը նշ ված պայ ման նե րի բա ցա կայու թյու նը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ օ րե նսդ րո-
րեն ամ րա գր վել է կող մե  րի մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա տա րա նի 
կող մի ց հաս տա տե լը բա ցա ռե լու եր կու հի մք՝ օ րեն քին (այլ ի րա վա կան ակ տե րին) հա-
կա սե լը կամ այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը խախ տե լը, և կախ ված 
այն հան գա ման քից, թե որ հիմ քով է բո ղո քա րկ վում տվյ ալ դա տա կան ակ տը, տար-
բեր վում է նաև բո ղոք բե րած ան ձա նց շր ջա նա կը: Այս պես, օ րի նակ, այն դեպ քում, երբ 
կող մե  րի մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը խախ տում է այն ան ձա նց ի րա-
վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, ով քեր գոր ծին մաս նա կից չեն դա րձ վել, վեր ջին նե րս 
կա րող են ի րե նց ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նել` որ պես 
գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տող դա-
տա կան ակ տը բո ղո քար կե լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նշել, որ այն դեպ քում, երբ դա տա կան ակ-
տը, ո րով հաս տատ վել է կող մե  րի մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, բո ղո-
քա րկ վել է գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձա նց կող մի ց, ա պա վե րա դաս դա տա կան 
ա տյան նե րը պե տք է հաշ վի առ նեն, թե որ քա նով է այդ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյունն 
առնչ վում բո ղոք բե րած ան ձի (ան ձա նց) ի րա վունք նե րին և շո շա փում նրա նց օ րի նա կան 
շա հե րը, այ սի նքն՝ որ քա նով են այդ ան ձի նք շա հա գր գիռ` կող մե  րի մի  ջև կնք ված և դա-
տա րա նի կող մի ց հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը վի ճար կե լու ա ռու մով: 

Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դար-
ձել է գոր ծին մաս նա կից չդար ձած ան ձա նց ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին 
և նշել է, որ օ րե նս դի րը գոր ծին մաu նա կից չդա րձ ված ան ձա նց վե րա պա հում է գոր ծին 
մաu նակ ցող ան ձա նց ի րա վունք ներ և նրա նց հա մար uահ մա նում պար տա կա նու թյուն ներ 
մի  այն այն դեպ քում, երբ գո րծն ըuտ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը կայաց վել է նրա նց 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ (տե ՛ս, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի 
Քու  չա կի գյու  ղա պե տա րա նն ընդ դեմ Լա րի սա Ե ղի ա զա րյա նի, Գա գիկ Մալ խա սյա նի թիվ 
Ա ՐԱԴ/0242/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի 
ո րո շու  մը)։

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ գոր ծին մաս նա կից չդար ձած 
ան ձա նց դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րն ուղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված են նրա-
նց դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կով և ուղղ ված են վի ճե լի նյու թա կան ի րա վա հա րա բե-
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րու թյան կար գա վոր ման կա պակ ցու թյա մբ թույլ տր ված այն պի սի սխա լի վե րաց մա նը, որն 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ոչ բո լոր մաս նա կից նե րին գոր ծին մաս նա կից դա րձ նե լու ար դյունք 
է: Հետ ևա բար գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձը, ո րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա-
հե րի վե րա բե րյալ կայաց վել է դա տա կան ակտ, պե տք է իր խա խտ ված ի րա վունք նե րն 
ար դյու նա վետ մի  ջոց նե րով վե րա կա նգ նե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա (տե ՛ս, « Հայր և որ դի 
Ա դա մյան ներ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ « Հին գե րո րդ Աստղ» ՍՊԸ-ի թիվ Ե Ա ԴԴ/0199/02/11 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 50-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի, 95-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տի, « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի, 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 12-րդ հոդ վա ծի, 13-րդ հոդ-
վա ծի, 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 36-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, 40-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի, 45-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի բո վան դա կու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա բա նա կան 
ան ձին (տ վյ ալ պա րա գայում՝ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյա նը)` 
որ պես քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի սուբյեկ տի, բնո րոշ են հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը՝ 
կազ մա կեր պա կան մի  աս նու թյու նը, գույ քային ա ռա նձ նաց վա ծու թյու նը, քա ղա քա ցի ա-
կան շր ջա նա ռու թյու նում իր ա նու նից հան դես գա լու ի րա վուն քը և ինք նու րույն գույ-
քային պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ընդ ո րում, գույ քային ա ռա նձ նաց վա ծու թյու նը և 
ինք նու րույն գույ քային պա տաս խա նատ վու թյունն ան մի  ջա կա նո րեն փոխ կա պա կց ված 
են և ի րե նց բո վան դա կու թյա մբ հան գում են հետ ևյա լին. ի րա վա բա նա կան ան ձի գույքն 
ա ռա նձ նաց ված է իր հիմն  ա դիր նե րի կամ մաս նա կից նե րի գույ քից և ի րա վա բա նա կան 
ան ձն իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է մի  այն այդ գույ քով: Այլ 
կե րպ ա սա ծ՝ ի րա վա բա նա կան ան ձը պա տաu խա նա տու չէ իր մաu նա կից նե րի պար տա-
վո րու թյուն նե րի հա մար, իսկ ի րա վա բա նա կան ան ձի մաu նա կից նե րը պա տաu խա նա տու 
չեն վեր ջի նիս պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար և ի րե նց նե րդ րած ա վան դի ար ժե քի uահ-
ման նե րում կրում են ի րա վա բա նա կան ան ձի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված վն աu նե րի 
ռիu կը: Բա ցա ռու թյուն կա րող են կազ մե լ մի  այն այն դեպ քե րը, երբ հա մա պա տաս խան 
պա տաս խա նատ վու թյու նը նա խա տես ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով կամ ի րա-
վա բա նա կան ան ձի կա նո նադ րու թյա մբ:

 Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րի հաշ վառ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ տվյ ալ դեպ քում վե ճը վե րա բե րում է եր կու ի րա վա բա նա կան ան ձա նց մի -
ջև ծա գած պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րին: Հետ ևա բար «Ա նի-96» ՍՊԸ-ն այդ 
պար տա վո րու թյուն նե րով ծա գած հա րա բե րու թյու նե րում հան դես է ե կել որ պես ինք նու-
րույն սուբյե կտ՝ իր գույ քով պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լով իր պար տա վո րու թյուն նե րի 
հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ սույն գոր ծով գոր ծար քի ն՝ հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյա նը, հա վա նու թյուն է տր վել «Ա նի-96» ՍՊԸ-ի մաս նա կից նե րի ընդ հա նուր 
ժո ղո վի կող մի ց, ո րի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա նն է պատ կա նել գույ քի տնօ րին ման գոր-
ծար քի կն քու մը: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մաս նա կից նե-
րի կող մի ց օ տար ման գոր ծար քին դեմ քվե ար կե լու հան գա մա նքն ինք նին չի խախ տում 
« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով կամ 
ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյա մբ սահ ման ված ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի որ ևէ ի րա-
վունք կամ օ րի նա կան շահ: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ հաշ-
տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տող դա տա րա նի վճի ռը որ ևէ կե րպ չի առնչ վում 
ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի՝ « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-13-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված ի րա վունք նե րին և պար-
տա կա նու թյուն նե րին:

27.12.2017թ.

2. «Ար մե  նալ Սեր վիս» ՍՊԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա-
րու թյու նյան v. « Ռու սալ Ար մե  նալ» ՓԲԸ, քաղ. գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/2005/02/12

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է հիմն  ա կան ըն կե-
րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան) մե ղ քով դուստր ըն կե րու թյան սնան կու թյան դեպ քում նրա 
պա րտ քե րի հա մար հիմն  ա կան ըն կե րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան)՝ սուբ սի դի ար պա տաս-
խա նատ վու թյուն կրե լու խնդ րին այն դեպ քում, երբ եր կու ըն կե րու թյու նե րն էլ, ըստ է ու-
թյան, ղե կա վար վում են նույն սե փա կա նա տի րոջ ցու ցումն  ե րով:

Էջ 
12-23



Իրավական դիրքորոշումն եր xvii

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե րու թյան 8-րդ 
են թա կե տը, 51-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 75-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ կե տե րը, 106-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի 1-ին պար բե րու թյու-
նը, « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ, 4-րդ, 
6-րդ, 7-րդ կե տե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ դուստր ըն կե րու թյունն 
ի րա վա բա նա կան ան ձի ինք նու րույն կազ մա կեր պաի րա վա կան ձև չէ, այլ այդ հաս կա-
ցու թյա մբ օ րե նս դի րը նպա տակ է հե տա պն դել պա շտ պա նե լու այլ ըն կե րու թյան կամ 
ըն կե րակ ցու թյան ցու ցումն  ե րով կաշ կա նդ ված ըն կե րու թյան, դրա պար տա տե րե րի և 
մաս նա կից նե րի շա հե րը: Դուստր ըն կե րու թյան ինք նա վար կա մք դրս ևո րե լու հնա րա վո-
րու թյու նը սահ մա նա փակ ված է մե կ այլ՝ հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նից (ըն կե րակ ցու թյու-
նից) ու նե ցած տն տե սա կան կախ վա ծու թյան պատ ճա ռով: Դուստր ըն կե րու թյուն կա րող 
է լի նել ինչ պես բաժ նե տի րա կան, այն պես էլ սահ մա նա փակ կամ լրա ցու ցիչ պա տաս-
խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյու նը: Ընդ ո րում, դուստր ըն կե րու թյան հան դեպ հիմն  ա կան 
կա րող է լի նել ինչ պես այլ տն տե սա կան ըն կե րու թյուն, այն պես էլ ըն կե րակ ցու թյուն: 
Ա վե լին, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ օ րե նս դի րը չի հս տա կեց րել, թե որ տե-
սա կի ըն կե րու թյուն նե րն ու ըն կե րակ ցու թյուն նե րը կա րող են լի նել հիմն  ա կան, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դուստր ըն կե րու թյան հան դեպ որ պես հիմն  ա կան կա րող 
են հան դես գալ ինչ պես բո լոր տե սա կի տն տե սա կան ըն կե րու թյուն նե րը, այն պես էլ ըն-
կե րակ ցու թյուն նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ըն կե րու թյան` դուստր հա մար վե լու վե-
րա բե րյալ ի րա վա կար գա վո րումն  եր առ կա են ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում, 
այն պես էլ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում: Ընդ ո րում, ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի վկայա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րի կա ռուց ված քային վեր լու ծու-
թյու նից բխում է, որ ըն կե րու թյու նը կա րող է հա մար վել դուստր հետ ևյալ դեպ քե րում. 

1. այլ (հիմն  ա կան) տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյուն կամ ըն կե րու թյուն, նրա կա-
նո նադ րա կան կա պի տա լում իր գե րա կշ ռող մաս նակ ցու թյան ու ժով հնա րա վո րու թյուն ու-
նի կան խո րո շե լու նման ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը, 

2. այլ (հիմն  ա կան) տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյուն կամ ըն կե րու թյուն, նրա նց 
մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան` հնա րա վո րու թյուն ու նի կան խո րո շե լու 
նման ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում ար տա ցոլ ված 
է այն տրա մա բա նու թյու նը, ըստ ո րի՝ ըն կե րու թյան դուստր լի նե լու հա մար է ա կան է, որ 
մե կ այլ ըն կե րու թյուն (ըն կե րակ ցու թյուն) հնա րա վո րու թյուն ու նե նա կան խո րո շե լու տվյ ալ 
ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը, և դրա նով պայ մա նա վոր վա ծ՝ օ րե նս դի րը նա խա տե սել է հիմ-
նա կան ըն կե րու թյա ն՝ դուստր ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյու նից բխող հետ ևա նք նե րի հա-
մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու ո րո շա կի դեպ քեր: Այ սի նքն՝ դուստր ըն կե րու թյան 
ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ա ռա նձ նա հա տուկ կար գա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը թե-
լա դր ված է վեր ջի նիս ո րո շումն  ե րը մե կ այլ ըն կե րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան) կող մի ց կան-
խո րո շե լու հնա րա վո րու թյա մբ՝ պայ մա նա վոր ված տվյ ալ ըն կե րու թյուն նե րի մի  ջև ձևա-
վոր ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թով և դրա նից բխող պա տաս խա նատ վու թյան 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: Ընդ ո րում, օ րե նս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում 
նա խա տե սել է նաև, թե ինչ ձևե րով պե տք է հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը մե կ այլ ըն կե-
րու թյան ո րո շումն  ե րը կան խո րո շե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա, որ պես զի վեր ջի նս հա-
մար վի դուստր: Մաս նա վո րա պես` այդ ձևե րն են դուստր ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան 
կա պի տա լում գե րա կշ ռող մաս նակ ցու թյան առ կայու թյու նը կամ ըն կե րու թյուն նե րի մի  ջև 
կնք ված պայ մա նա գի րը:

 Շա րու նա կե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի տրա մա բա նու թյունն առ այն, որ ըն-
կե րու թյու նը դուստր ճա նա չե լու հա մար հատ կա պես կար ևոր է վեր ջի նիս ո րո շումն  ե րն այլ 
ըն կե րու թյան կող մի ց կան խո րոշ վե լու հնա րա վո րու թյան առ կայու թյու նը, « Բաժ նե տի րա-
կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ի հա վե լումն  վե րոն շյալ եր կու ձևե րի, սահ մա-
նում է, որ ըն կե րու թյու նը կա րող է հա մար վել դուստր նաև, ե թե մե կ այլ ըն կե րու  թյու ն 
օ րեն քով չար գել ված որ ևէ այլ ձևով հնա րա վո րու  թյու ն ու  նի կան խո րո շե լու  տվյ ալ 
ըն կե րու  թյան ո րո շու մն  ե րը: Ընդ ո րում, հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը դուստր ըն կե րու թյան 
ո րո շումն  ե րի վրա կա րող է ազ դել, օ րի նակ, դուստր ըն կե րու թյան գույ քը գրավ վե րց նե-
լու, փո խա ռու թյուն տրա մադ րե լու, իր ներ կայա ցու ցիչ նե րին դուստր ըն կե րու թյան կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րում ընդ գր կե լու և այլ ե ղա նակ նե րո վ։ Հետ ևա բար վե րոն շյալ ի րա-
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վա նոր մե  րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում, հաշ վի առ նե լով նաև « Բաժ-
նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ըն կե րու թյու նը դուստր ճա նա չե լու հա մար բա վա րար է 
մի  այն հետ ևյալ փաս տե րի հաս տա տու մը. 

ա) որ ևէ ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը կան խո րո շե լու հնա րա վո րու թյուն ու նի մե կ այլ՝ 
հիմն  ա կան ըն կե րու թյուն (ըն կե րակ ցու թյուն),

բ) հիմն  ա կան ըն կե րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան)՝ դուստր ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը 
կան խո րո շե լու հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է օ րեն քով չար գել ված որ ևէ կա ռու-
ցա կար գի առ կայու թյա մբ: 

Ա նդ րա դառ նա լով դուստր ըն կե րու թյան սնան կու թյան դեպ քում հիմն  ա կան ըն կե-
րու թյան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է, որ ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով, այն պես էլ « Բաժ նե տի-
րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով այդ կա պակ ցու թյա մբ սահ ման ված են 
նույ նաբ նույթ ի րա վա կար գա վո րումն  եր: Մաս նա վո րա պե ս՝ եր կու ի րա վա կան ակ տե րով 
էլ նա խա տես ված է, որ հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը դուստր ըն կե րու թյան սնան կու թյան 
դեպ քում կրում է սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն վեր ջի նիս պա րտ քե րի հա մար, 
և պա տաս խա նատ վու թյունն ա ռա ջա նում է մի  այն այն դեպ քում, երբ դուստր ըն կե րու-
թյան սնան կու թյունն ա ռա ջա ցել է հիմն  ա կան ըն կե րու թյան մե ղ քով: Այ սի նքն՝ հիմն  ա կան 
և դուստր ըն կե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը դե ռևս բա վա րար չէ՝ վեր ջի նիս սնան կու-
թյան դեպ քում հիմն  ա կան ըն կե րու թյան սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց-
ման հա մար, այլ պա տաս խա նատ վու թյունն ա ռա ջա նում է մի  այն հիմն  ա կան ըն կե րու թյան 
մե  ղա վո րու թյան փաս տը հաս տատ վե լու դեպ քում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ թե՛ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի և 
թե՛ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն՝ դուստր ըն կե-
րու թյան սնան կու թյու նը հա մար վում է հիմն  ա կան ըն կե րու թյան մե ղ քով ա ռա ջա ցած, 
ե թե դա տե ղի է ու նե ցել հիմն  ա կան ըն կե րու թյան` պար տա դիր կա տար ման են թա կա 
ցու ցումն  ե րին հետ ևե լու ար դյուն քում: Հետ ևա բար նախ պե տք է պար զել, թե արդյոք 
հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը դուստր ըն կե րու թյա նը պար տա դիր կա տար ման են թա կա 
ցու ցումն  եր տա լու ի րա վունք ու նե ցել է, թե՝ ոչ, այ նու հե տև պար զել դուստր ըն կե րու-
թյան սնան կու թյան և հիմն  ա կան ըն կե րու թյան ցու ցումն  ե րի մի  ջև առ կա պատ ճա ռա-
հետ ևան քային կա պը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով հիմն  ա կան ըն կե րու թյա ն՝ վե րոն շյալ ի րա-
վա նոր մե  րով ամ րա գր վա ծ՝ դուստր ըն կե րու թյա նը պար տա դիր կա տար ման են թա կա 
ցու ցումն  եր տա լու ի րա վուն քին, ար ձա նագ րել է, որ այդ ի րա վունքն ինք նին չի են թա դր-
վում, և մի  այն հիմն  ա կան ու դուստր ըն կե րու թյան առ կայու թյու նը դե ռևս բա վա րար չէ 
հիմն  ա կան ըն կե րու թյան` պար տա դիր կա տար ման են թա կա ցու ցումն  եր տա լու ի րա վուն-
քի վե րա բե րյալ եզ րա հան գում կա տա րե լու հա մար: « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի բո վան դա կու թյան ու սումն  ա սի րու թյու նից 
պա րզ է դառ նում, որ դուստր ըն կե րու թյա նը պար տա դիր ցու ցումն  եր տա լու հիմն  ա կան 
ըն կե րու թյան ի րա վուն քը կա րող է ծա գել ոչ մի  այն ըն կե րու թյուն նե րի մի  ջև կնք ված պայ-
մա նագ րից, այլև օ րեն քով չար գել ված որ ևէ այլ ձևով: Ա վե լին, « Բաժ նե տի րա կան ըն կե-
րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը նաև հա վե լում է, որ հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը (ըն կե-
րակ ցու թյու նը) են թա կա է սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյան, ե թե նա գի տեր կամ 
կա րող էր ի մա նալ հա մա պա տաս խան հետ ևա նք նե րի (տ վյ ալ դեպ քում դուստր ըն կե րու-
թյան սնան կու թյան) ա ռա ջաց ման մա սին: 

Ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտել է, որ հիմն  ա կան ըն կե րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան) մե ղ քով դուստր ըն կե րու թյան 
սնան կու թյան դեպ քում նրա պա րտ քե րի հա մար հիմն  ա կան ըն կե րու թյան (ըն կե րակ-
ցու թյան) սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հետ ևյալ 
փաս տե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյու նը. 

ա) հիմն  ա կան ըն կե րու թյան առ կայու թյու նը, 
բ) դուստր ըն կե րու թյան առ կայու թյու նը, 
գ) հիմն  ա կան ըն կե րու թյա ն՝ դուստր ըն կե րու թյա նը պար տա դիր կա տար ման են թա-

կա ցու ցումն  եր տա լու ի րա վուն քի առ կայու թյու նը,
դ) դուստր ըն կե րու թյան սնա նկ լի նե լը, 
ե) հիմն  ա կան ըն կե րու թյան մե ղ քի առ կայու թյու նը դուստր ըն կե րու թյան սնան կու-
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թյան հար ցում, ո րը պե տք է պայ մա նա վոր ված լի նի պար տա դիր ցու ցումն  ե րի կա տար-
ման հետ ևան քով սնան կու թյան ա ռա ջաց մա մբ,

զ) այն հան գա ման քի առ կայու թյու նը, որ հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը գի տեր կամ կա-
րող էր ի մա նալ սնան կու թյան ա ռա ջաց ման մա սին:

 ՍԵ ՓԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ԵՎ 
ԱՅԼ ԳՈՒՅ ՔԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ Ր

 Սե փա կա նու  թյան ի րա վու նք ձե ռք բե րե լը 

07.04.2017թ. 

3. ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյուն, եր րո րդ ան ձ Ար տա շես Թա ռու մյան, 
քաղ. գո րծ թիվ ԵԿԴ/0395/02/15

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե 
մաք սային հս կո ղու թյու նից թա քց ված և մաք սային մար մի ն նե րի կող մի ց վե րց ված գույ քը 
կա րո ՞ղ է արդյոք տվյ ալ փաս տի առ թիվ քրե ա կան գո րծ հա րուց ված չլի նե լու և քրե ա-
կան հե տա պն դում չի րա կա նաց վե լու դեպ քում դա տա կան կար գով ճա նաչ վել տի րա զուրկ 
այն պայ ման նե րում, երբ գոր ծի քն նու թյա մբ չի հաս տատ վում այն տի րա զուրկ ճա նա չե լու 
ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ քե րի առ կայու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 178-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 179-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 279-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 280-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 187-րդ, 188-
րդ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյուն հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
գույ քի նկատ մա մբ ան ձի սե փա կա նու թյան սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը ծա գում է օ րեն քով 
նա խա տես ված ի րա վա բա նա կան փաս տե րի ու ժով, ո րո նք հի մք են հան դի սա նում սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման հա մար: Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ-
ման նշ ված հիմ քե րից մե  կը նա խա տես ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 179-րդ 
հոդ վա ծով, ո րը սահ մա նում է լքյալ (դեն նետ ված) գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի ձե ռք բեր ման պայ ման նե րն ու կար գը: Այս պես` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 179-րդ, 279-րդ և 280-րդ հոդ ված նե րի ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից 
հետ ևում է, որ ան ձը կա րող է սկզբ նա կան ե ղա նա կով սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձե ռք 
բե րել լքյալ (դեն նետ ված) շար ժա կան գույ քի նկատ մա մբ. շար ժա կան գույ քը հա մար-
վում է լքյալ (դեն նետ ված), ե թե սե փա կա նա տե րը լքել է այն կամ այլ կե րպ թո ղել է 
այն՝ դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լու նպա տա կով: Ընդ 
ո րում, ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մի ց որ ևէ գույ քի նկատ մա մբ սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լը, ո րը կա տար վում է այդ մա սին գրա վոր հայ-
տա րա րե լով կամ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լով, ո րո նք ակն հայտ վկայում են 
գույ քի տի րա պե տու մի ց, օգ տա գոր ծու մի ց և տնօ րի նու մի ց մե  կու սաց ման մա սին` ա ռա նց 
այդ գույ քի նկատ մա մբ որ ևէ ի րա վունք պահ պա նե լու մտադ րու թյան, հա մար վում է այդ 
ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման հի մք և հան դի սա նում է նույն գույ քի՝ 
որ պես լքյալ (դեն նետ ված) գույ քի նկատ մա մբ այլ ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
ա ռա ջաց ման նա խադ րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ գույ քը դա տա կան կար գով տի րա-
զուրկ ճա նա չե լու կար գը սահ ման ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քով, ո րի 187-րդ և 188-րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան հա մա ձայն` գույ քը 
տի րա զուրկ ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած ան ձը պե տք է ներ կայաց նի ա պա-
ցույց ներ, ո րո նք կհաս տա տեն հետ ևյալ փաս տա կան հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը.

1)  տի րա զուրկ ճա նա չե լու պա հան ջի ա ռար կա գույ քը գտն վում է դա տա րան դի-
մած ան ձի տի րա պե տու թյան ներ քո,

2)  գույ քը չու նի սե փա կա նա տեր կամ տվյ ալ գույ քի սե փա կա նա տե րը լքել է այն՝ 
ա ռա նց դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պահ պա նե լու մտադ րու թյան: 

Ը նդ ո րում, դա տա րա նը կա րող է գույ քը տի րա զուրկ ճա նա չե լու և տի րա պե տող ան-
ձի սե փա կա նու թյա նն այն հա նձ նե լու մա սին վճիռ կայաց նել մի  այն այն դեպ քում, երբ 
գոր ծի քն նու թյա մբ հաս տատ վի, որ գույ քը չու նի սե փա կա նա տեր, կամ այն թո ղն վել է 
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սե փա կա նա տի րոջ կող մի  ց՝ ա ռա նց դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պահ-
պա նե լու մտադ րու թյան:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան կող մի ց ներ-
կայաց ված պա հան ջի ա ռար կա հան դի սա ցող շար ժա կան գույ քը դուրս է ե կել Ար տա-
շես Թա ռու մյա նի տի րա պե տու թյու նից ի րե նից ան կախ հան գա մա նք նե րում, քա նի որ այդ 
գույ քը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 264-րդ հոդ վա ծի 
կի րառ մա մբ վե րց վել է Ար տա շես Թա ռու մյա նից ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա-
կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի մաք սա նեն գու թյան դեմ պայ քա րի և կրկ նա կի մաք սային 
հս կո ղու թյան վար չու թյան «Զ վա րթ նոց» բաժ նի աշ խա տա կից նե րի կող մի ց և հե տա գայում 
ի պահ է հա նձն վել մաք սային պա հե ստ: Տվյ ալ դեպ քում ՀՀ մաք սային սահ մա նը հա տե լիս 
Ար տա շես Թա ռու մյա նի մոտ մաք սային հս կո ղու թյու նից թա քց ված ի րեր հայտ նա բե րե լու 
փաս տի առ թիվ քրե ա կան գո րծ կամ վար չա կան վա րույթ չի հա րուց վել, մի  նչ դեռ Վար չա-
կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 264-րդ հոդ վա ծի հիմ քով վեր ջի-
նի ցս վե րց ված գույ քը վար չա կան մար մի  նն ա ռա նց որ ևէ ի րա վա կան հիմ քի շա րու նա կել 
է պա հել իր տի րա պե տու թյան ներ քո և ոչ ի րա վա չա փո րեն չի վե րա դա րձ րել այն ան ձին, 
ո րից այդ գույ քը վե րց վել է, այ սի նքն` Ար տա շես Թա ռու մյա նին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 264-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա-
կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն՝ Ար տա շես Թա ռու մյա նից վե րց ված ի րե րը գոր ծը քն նե-
լուց հե տո պե տք է վե րա դա րձ վե ին տի րո ջը, տվյ ալ դեպ քում՝ Ար տա շես Թա ռու մյա նին, 
քա նի որ տվյ ալ դեպ քում վեր ջի նից վե րց ված գույ քի բռ նագ րավ ման որ ևէ ի րա վա կան 
հի մք առ կա չէ:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մաք սային մար մի ն նե րի կող-
մի ց հայտ նա բեր ված մշա կու թային ար ժեք նե րն Ար տա շես Թա ռու մյա նի տի րա պե տու մի ց 
դուրս են ե կել ի րե նից ան կախ հան գա մա նք նե րում և վե րո հի շյալ գույ քի` մաք սային պա-
հես տում ի պահ հա նձ նու մը չէր կա րող վկայել գույ քը լքե լու կամ դրա նից հրա ժար վե լու 
մա սին: Հետ ևա բար վեր ջի նիս կող մի ց ի րեն պատ կա նող գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քից հրա ժար վե լու մա սին վկայող գոր ծո ղու թյուն նե րի բա ցա կայու թյան պայ ման նե-
րում, ո րո նք ակն հայտ կդա րձ նե ին գույ քի տի րա պե տու մի ց, օգ տա գոր ծու մի ց և տնօ րի-
նու մի ց մե  կու սա նա լու և այդ գույ քի նկատ մա մբ որ ևէ ի րա վունք չպահ պա նե լու մտադ րու-
թյու նը, առ կա չեն բա վա րար հիմ քեր եզ րա կաց նե լու, որ Ար տա շես Թա ռու մյա նը հրա ժար-
վել է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույ քից:

 
Ը նդ հա նու ր սե փա կա նու  թյու ն

20.07.2017թ.

4. Ղու կաս Ա վա գյան v. Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյան, քաղ. գո րծ թիվ 
ԱՐԴ/0303/02/15 

Խն դիր. 1) Արդյո ՞ք ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը բա ժա նե լը 
կամ դրա նից բա ժին ա ռա նձ նաց նե լը հա մար վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի տնօ-
րին ման ի րա վա զո րու թյան դրս ևո րում, և հնա րա վո ՞ր է արդյոք ընդ հա նուր գույ քը բա ժա-
նե լու կամ բա ժի նն ա ռա նձ նաց նե լու պա հա նջ ներ կայաց նել այն դեպ քում, երբ ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի գրա վի պայ մա նագ րով նա խա տես ված է ա ռա նց 
գրա վա ռուի հա մա ձայ նու թյան գրա վի ա ռար կան տնօ րի նե լու կամ դրա փո փո խու թյա նը 
հան գեց նող ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ար գե լք, 

2) արդյո ՞ք փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը կա րող է հա մար վել պատ շաճ ա պա ցույց 
այն դեպ քում, երբ չի պա րու նա կում նշում կի րառ ված մե  թոդ նե րի մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա ն1 
61-րդ հոդ վա ծը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու-
թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի2 թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը, ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 192-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 197-րդ հոդ վա ծի 1-3-րդ կե տե րը, 260-րդ հոդ վա ծը, 226-րդ հոդ վա-

1  ՀՀ Սահմանադրու թյու նը վկայակոչված է 2015 թվականի փոփոխու թյու ններով:
2  Այսու հետ՝ Կոնվենցիա:
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ծի 1-ին և 5-րդ կե տե րը, 228-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 229-րդ հոդ վա ծը, 230-րդ հոդ վա ծը, 
231-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 238-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րել է, որ ան ձի սահ մա նադ րա կան ի րա վունք հան դի սա ցող սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյու նը են թադ րում է սե փա կա-
նա տի րոջ կող մի ց սե փա կան կամ քով և հայե ցո ղու թյա մբ գույ քի ի րա վա կան և փաս տա ցի 
ճա կա տա գի րը ո րո շե լու հնա րա վո րու թյուն: Գույ քի տնօ րին ման ի րա վուն քը են թադ րում է 
ինչ պես օ րեն քով նա խա տես ված, այն պես էլ օ րեն քով չար գել ված ե ղա նակ նե րով գույ քի 
հե տա գա ճա կա տա գի րը ո րո շե լու ի րա վունք, այդ թվում նա և՝ գույ քի փաս տա ցի նկա րա գի-
րը փո փո խե լու կամ գույ քի տնօ րին ման գոր ծա րք ներ կն քե լու ե ղա նա կով: Ընդ ո րում, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ նշ ված կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է ինչ պես մի  ա նձ նյա, 
այն պես էլ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի նկատ մա մբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նշել, որ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող գույ քի տնօ րին ման դրս ևո րում է հան դի սա նում նաև գույ քի բա ժա նու մը 
և գույ քից բա ժին ա ռա նձ նաց նե լը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը բա ժա նե լիս այն դա դա րում է ընդ հա նուր սե փա-
կա նու թյուն հան դի սա նալ, և յու րա քան չյուր մաս նա կից դառ նում է գույ քի բա ժան ված մա-
սի մի  ակ սե փա կա նա տե րը: Գույ քից բա ժին ա ռա նձ նաց նե լիս ա ռա նձ նա ցող սե փա կա նա-
տե րը դառ նում է մի  ակ սե փա կա նա տեր ա ռա նձ նաց ված բաժ նի նկատ մա մբ, իսկ գույ քի 
մն ա ցած մա սի նկատ մա մբ պահ պան վում է չա ռա նձ նա ցած մաս նա կից նե րի ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյու նը: Հետ ևա բար, ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լիս կամ դրա նից բա ժին 
ա ռա նձ նաց նե լիս ոչ մի  այն փո փոխ վում է գույ քի փաս տա ցի վի ճա կը (մաս նա վո րա պես` 
օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան մե ջ այն շա րու նա կում է գոյու թյուն ու նե նալ այլ ան հա տա կա-
նաց նող տվյ ալ նե րով, այլ մա կե րե սով, այլ ար ժե քով), այլ նաև ի րա վա կան վի ճա կը, քա նի 
որ մաս նա վո րա պես փո փոխ վում է սե փա կա նու թյան տե սա կը և գույ քային մի  ա վոր նե րի 
քա նա կը: Հետ ևա բար, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րու մը 
ոչ այլ ինչ է, քան տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյան դրս ևո րում: 

Վե րա հաս տա տե լով նախ կին գոր ծե րով ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ գույ քի տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյան դրս-
ևո րում հան դի սա ցո ղ՝ գույ քի բա ժան ման կամ ա ռա նձ նաց ման ի րա վունքն ի րաց նե լիս ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 197-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա հա նջ նե րը պահ պա նե լը 
պար տա դիր է: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նաև նշել, որ գույ քի տնօ րի նում է նաև գույ-
քը գրավ դնե լը: 

Վե րա հաս տա տե լով « Սեյվր» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Նշան Ա լեք սա նյա նի գոր ծով սահ ման-
ված գրա վի ի րա վուն քին բնո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-
րկ է հա մա րել հա վե լել, որ ոչ մի  այն գույ քը գրավ դնե լն է հան դի սա նում սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյան դրս ևո րում, այլ նաև գրա վա ռուն գրա վի ի րա-
վունք ձե ռք բե րե լուց հե տո օգտ վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյան 
հա մար սե փա կա նա տի րո ջը տր ված ե րաշ խիք նե րից: Ընդ ո րում, ե թե սե փա կա նա տի րո ջը 
տր ված ե րաշ խիք նե րը սահ ման վում են օ րեն քով, գրա վի պայ մա նագ րով կող մե  րը կա րող 
են նա խա տե սել նաև այլ ե րաշ խիք ներ: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 238-րդ հոդ վա ծի ու ժով կող մե  րը կա րող են սահ մա նա փա կել գրա վա տուի կող մի ց 
գույ քի տնօ րին ման ի րա վուն քը: Նման կար գա վոր ման նպա տա կը սե փա կա նա տի րոջ և 
գրա վա ռուի՝ որ պես գրավ դր ված գույ քի նկատ մա մբ գույ քային ի րա վունք ներ ու նե ցող 
սուբյե կտ նե րի շա հե րի հա վա սա րա կշ ռումն  է: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ գրավ դր ված գույ քի տնօ րին ման ի րա վուն քը սահ մա նա փակ չէ, այլ կա րող է սահ-
մա նա փակ վել ինչ պես օ րեն քով, այն պես էլ գրա վի պայ մա նագ րով: Ընդ ո րում, նշ ված 
հետ ևու թյու նը կի րա ռե լի է գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող ցան կա ցած գույ քի, այդ թվում՝ 
ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի նկատ մա մբ: 

Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել մե ջ բե րել Կոն վեն ցի-
այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես վա ծ՝ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու 
ի րա վուն քի նկատ մա մբ մի  ջամ տու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րի վե րա բե րյալ Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի3 կող մի ց ձևա վոր ված կայուն նա խա դե պային 
ի րա վուն քը, ո րի հա մա ձայն՝ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու մի  ջամ տու թյու նը կա րող է թույ-
լատ րե լի հա մար վել հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

3  Այսու հետ՝ Եվրոպական դատարան:
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1)  մի  ջամ տու թյու նը նա խա տես ված է օ րեն քով,
2)  մի  ջամ տու թյու նը բխում է հան րային շա հից,
3)  մի  ջամ տու թյու նը բա վա րա րում է հա մա չա փու թյան պա հա նջ նե րին:
 Մեջ բե րե լով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման մի  ջամ տու թյան ի րա-

վա չա փու թյան պայ ման նե րի վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր քո րո շումն  ե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 238-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյան սահ մա նա փա կու մը նպա տակ ու նի ա պա-
հո վե լու հա վա սա րա կշ ռու թյուն գույ քային ի րա վուն քի ի րա վա տե րեր հան դի սա ցող սե-
փա կա նա տի րոջ և գրա վա ռուի շա հե րի մի  ջև: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ար ձա նագ րել է, որ նշ ված սահ մա նա փա կու մը տե ղա վոր վում է Կոն վեն ցի այի թիվ 1 
Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես վա ծ՝ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վուն-
քի նկատ մա մբ մի  ջամ տու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րում: 

Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, կար ևո րե լով ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան յու րա քան-
չյուր մաս նակ ցի ի րա վուն քը՝ ներ կայաց նել գույ քից բնե ղե նով իր բա ժի նն ա ռա նձ նաց-
նե լու պա հա նջ, հա րկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ ե թե տվյ ալ գույ քը կրում է օ րեն քով 
սահ ման ված կամ կա մո վին ստա նձ նած ծան րա բե ռն վա ծու թյուն ներ, օ րի նա կ՝ գրավ, որն 
ար գե լք է հան դի սա նում գույ քի տնօ րին ման հա մար, ա պա գույ քի տնօ րի նու մը կա րող է 
կա տար վել հա մա պա տաս խան ծան րա բե ռն վա ծու թյուն նե րի վե րա ցու մի ց հե տո: Հա կա-
ռակ եզ րա հա նգ ման պայ ման նե րում գրա վի առ կայու թյու նը որ ևէ կե րպ չէր ա պա հով վի 
այն պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րոն ցում առ կա է ընդ հա նուր, չբա ժան ված սե փա կա նու-
թյուն, մի  նչ դեռ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի` գրա վը կար գա վո րող նոր մե  րը կի րա-
ռե լի են ինչ պես մի  աձ նյա, այն պես էլ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը 
գրավ դնե լիս: Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ գրա վա տուն, պայ մա-
նագ րի ա զա տու թյան սկզ բուն քից ել նե լով գրա վի պայ մա նա գիր կն քե լով, ո րում մաս-
նա վո րա պես նա խա տես ված է նման սահ մա նա փա կում, հա մա ձայ նում և ըն դու նում է, որ 
ժա մա նա կա վո րա պես զրկ վում է իր ո րոշ ի րա վունք նե րն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու-
թյու նից: 

Ե րկ րո րդ հար ցա դր ման կա պակ ցու թյա մբ վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 60-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ կե տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 
զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն  ե րը, փաս տել է, որ փոր ձա գե-
տի եզ րա կա ցու թյու նը վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան 
տե սան կյ ու նից ար դյու նա վետ գնա հա տե լու հա մար է ա կան է հե նց փոր ձա գե տի եզ րա կա-
ցու թյան բո վան դա կու թյու նը: Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մող 
նե րա ծա կան տվյ ալ նե րի մի  ջո ցով հնա րա վոր է լի նում տե ղե կու թյուն ստա նալ փոր ձա-
քն նու թյան տե սա կի, այն կա տա րող փոր ձա գե տի, փոր ձա քն նու թյուն ան ցկաց նե լու հիմ-
քի և նման այլ տվյ ալ նե րի վե րա բե րյալ: Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան հե տա զո տա կան 
(ն կա րագ րա կան) և եզ րա փա կիչ մա սե րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը սահ ման վում են 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով: Ընդ ո րում, նման պա հա նջ նե րն 
օ րեն քով սահ մա նե լն օ րե նսդ րի կող մի ց ինք նան պա տակ չի ար վել: Եզ րա կա ցու թյան հե-
տա զո տա կան մա սում ներ կայաց վում են կա տար ված հե տա զո տու թյան ըն թաց քը և դրա 
ար դյունք նե րը ման րա մա սն նկա րա գր վում են նաև հե տա զո տու թյան ըն թաց քում փոր ձա-
գե տի կի րա ռած մե  թոդ նե րը: Նշ ված մա սում պե տք է ար տա ցոլ վի հե տա զո տու թյուն նե րի 
ողջ ըն թաց քը և փոր ձա գե տի եզ րա հան գումն  ե րի պատ ճա ռա բա նու թյու նը: Հե տա զո տա-
կան մա սի հիմն  ա վոր վա ծու թյան և պատ ճա ռա բան վա ծու թյան տրա մա բա նա կան հետ-
ևու թյու նը պե տք է ար տա ցոլ վի եզ րա կա ցու թյան եզ րա փա կիչ մա սում՝ ա ռա ջա դր ված 
հար ցե րին պա տաս խա նե լու մի  ջո ցով: Հետ ևա բար, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը պե տք 
է բա վա րա րի օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված պա հա նջ նե րի ն՝ պա րու նա կե լով առն վա զն 
այն տվյ ալ նե րը, ո րո նք պար տա դիր են հա մար վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քով:

Նշ ված պա հա նջ նե րից մե  կն էլ վե րա բե րում է կի րառ ված մե  թոդ նե րի մա սին տե ղե-
կու թյուն ներ պա րու նա կե լուն: Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը պե տք է նշում պա րու նա կի 
կի րառ ված մե  թոդ նե րի վե րա բե րյալ, որ պես զի՝ մաս նա վո րա պես կող մե  րը և դա տա րա-
նը հնա րա վո րու թյուն ու նե նան գնա հա տե լու եզ րա կա ցու թյունն ար ժա նա հա վա տու-
թյան, հիմն  ա վոր վա ծու թյան, ամ բող ջա կա նու թյան տե սան կյ ու նի ց՝ ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում բա րձ րաց նե լով լրա ցու ցիչ կամ կրկ նա կի փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու հար-
ցը: Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան մե ջ կի րառ ված մե  թոդ նե րը նշե լո վ՝ փոր ձա գե տը 
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հնա րա վո րու թյուն է տա լիս այլ ան ձա նց՝ պատ կե րա ցում կազ մե  լու իր կազ մած եզ րա-
կա ցու թյան մաս նա գի տա կան հիմն  ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ: Ի րա զեկ վե լով, թե ինչ 
մե  թոդ ներ են կի րառ վել փոր ձա քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լի ս՝ կող մե  րը և դա տա րա նը 
հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում, օ րի նակ, բա ցա հայ տե լու փոր ձա քն նու թյան ըն թաց քում 
ան թույ լատ րե լի մե  թոդ նե րի կի րառ ման դեպ քե րը: Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա-
նագ րել է, որ ե թե փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը չի պա րու նա կում ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով պար տա դիր հա մար վող պա հա նջ նե րը, այդ թվում՝ 
չի պա րու նա կում նշում կի րառ ված մե  թոդ նե րի մա սին, ա պա նման եզ րա կա ցու թյու նը չի 
կա րող հա մար վել պատ շաճ ա պա ցույց՝ մաս նա վո րա պես դրա ար ժա նա հա վա տու թյան 
տե սան կյ ու նից:

 ԳՈՐ ԾԱ ՐՔ ՆԵ Ր

07.04.2017թ. 

5. Զա րու հի Հայ րա պե տյան և Գայա նե Ղա զա րյան v. « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե  նի ա» 
ՓԲԸ, քաղ. գո րծ թիվ ԵԿԴ/0556/02/14

Խն դիր. Արդյո ՞ք գոր ծար քի գրա վոր ձևը պահ պան ված չլի նե լու դեպ քում այդ գոր-
ծար քից ծա գող ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը են թա կա են ի րա կա նաց ման, 
ե թե առ կա են այլ ա պա ցույց ներ, ո րո նք վկայում են տվյ ալ գոր ծար քի կնք ման մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 289-րդ հոդ վա ծը, 290-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 294-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 
295-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 296-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 298-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տը, 436-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 777-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը նշել է, որ պայ մա նա գի րը՝ որ պես գոր ծա րք, կա րող է կնք վել բա նա վոր կամ 
գրա վոր ձևով: Պայ մա նագ րի ձևի վե րա բե րյալ օ րե նսդ րա կան կար գա վոր ման նպա տա կը 
պայ մա նագ րի հի ման վրա ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րն ա վե լի հս տակ դա րձ նե լն է, քա-
ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կայու նու թյունն ա պա հո վե լը, պայ մա նա վոր ված պայ մա-
նագ րի տվյ ալ տե սա կի բնույ թո վ՝ ա պա գայում հնա րա վոր վե ճե րի կան խու մը: Մաս նա վո-
րա պե ս՝ պայ մա նագ րի կնք ման բա նա վոր ձև նա խա տե սե լու մի  ջո ցով քա ղա քա ցի ա կան 
շր ջա նա ռու թյու նը չի ծան րա բե ռն վում (օ րի նա կ՝ կնք ման պա հին կա տար վող գոր ծա րք նե-
րը, ո րո նց հա մար հա տուկ կար գա վո րում նա խա տես ված չէ, կա րող են կնք վել բա նա վոր 
ձևով): Ինչ վե րա բե րում է գրա վոր ձևով կնք վող գոր ծա րք նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծա րք նե րի ո րոշ տե սակ նե րի հա մար հս տակ նա խա տե սե լով 
գրա վոր ձև՝ օ րե նս դի րը կար ևո րել է այդ պայ մա նագ րե րը կնք ված հա մար վե լու հա մար 
ո րո շա կի պա հա նջ նե րի պահ պա նու մը (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 296-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կետ, 450-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ կե տեր): Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ 
սահ մա նե լով գոր ծար քի կնք ման գրա վոր ձև՝ օ րե նս դի րը նա խա տե սել է այդ ձևը չպահ-
պա նե լու եր կու հնա րա վոր հետ ևա նք.

1) գոր ծար քի հաuա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը վե ճի դեպ քում կող մե  րին զր կում 
է ի հաu տա տումն  գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի` վկա նե րի ցուց մունք ներ վկայա կո չե լու 
ի րա վուն քի ց՝ չզր կե լով գրա վոր և այլ ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քից,

2) օ րեն քում կամ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյու նում ուղ ղա կի նշ ված դեպ քե րում գոր-
ծար քի հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է դրա ան վա վե րու թյան:

 Հետ ևա բար բո լոր այն դեպ քե րում, երբ օ րե նսդ րի կող մի ց պայ մա նագ րի տվյ ալ ձևի 
հա մար սահ ման ված է գրա վոր ձև՝ ա ռա նց ձևը չպահ պա նե լու հետ ևա նք նե րը նշե լու (օ րի-
նա կ՝ կա պա լի պայ մա նա գիր, հա նձ նա րա րու թյան պայ մա նա գիր, կո մի  սի այի պայ մա նա-
գիր և այլն), ա պա գոր ծում է վե րը նշ ված 1-ին կա նո նը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա րկ է հա մա րել նշել, որ վե րը նշ ված ի րա վա կան հետ ևան քը կի րառ վում է բա ցա ռա պես 
վե ճի առ կայու թյան դեպ քում: Այ սի նքն՝ այն դեպ քե րում, երբ տվյ ալ գոր ծար քը կնք ված լի-
նե լու փաս տը կող մե  րի կող մի ց չի վի ճա րկ վում, ա պա գոր ծար քի հա սա րակ գրա վոր ձևը 
պահ պան ված չլի նե լու հան գա մա նքն ինք նին որ ևէ ի րա վա կան հետ ևա նք ներ չի ա ռա-
ջաց նում: Հետ ևա բար նշ ված հետ ևան քը դա տա վա րա կան բնույ թի է: Այն դեպ քե րում, երբ 
օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով հս տակ նա խա տես ված է, ա պա պայ մա նագ րի գրա վոր ձևը 
չպահ պա նե լը հան գեց նում է ան վա վե րու թյան (օ րի նա կ՝ փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր, 
վար կային պայ մա նա գիր, բան կային ա վան դի պայ մա նա գիր և այլն):

Էջ 
51-60
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 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րել է, որ ծա ռայու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նա գի րը՝ որ պես այն 
կն քող ան ձա նց հա մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու թյուն, ուղղ ված է ո րո շա կի գոր-
ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու ար դյուն քում 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 
կամ դրա նց դա դա րե լուն: Նկա տի ու նե նա լով, որ օ րե նս դի րն այս պայ մա նագ րի հա մար 
սահ մա նել է գրա վոր ձևով կն քե լու պա հա նջ, ծա ռայու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման 
պայ մա նա գի րը պե տք է կնք վի գրա վոր գոր ծար քին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րին հա մա-
պա տաս խան: Այն դեպ քե րում, երբ ծա ռայու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ-
րի գրա վոր ձևը չի պահ պան վում, ա պա կի րառ ման է են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված կա նո նը, այն է՝ կող մե  րը զրկ վում 
են ի հաu տա տումն  գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի` վկա նե րի ցուց մունք ներ վկայա կո չե-
լու ի րա վուն քի ց՝ այ դու հան դե րձ պահ պա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այլ ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քը, 
ո րո նք են թա կա են գնա հատ ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-
րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կա նոն նե րով:

 ՀԱՅ ՑԱՅԻՆ ՎԱ ՂԵ ՄՈՒԹՅՈՒՆ

07.04.2017թ.

6. « Գո րի սի « Միկ րո շար ժիչ»» ԲԲԸ v. « Ջեր մուկ Ին թեր նեյշնլ Պեպ սի-Կո լա Բոթ-
լեր» ՍՊԸ, քաղ. գո րծ թիվ ԱՎԴ3/0787/02/14

Խն դիր. Արդյո ՞ք պար տա պա նի կող մի ց պար տա վո րու թյան մի  մա սի կա տա րու մը 
հա մար վում է պար տա վոր ան ձի կող մի ց ամ բո ղջ պար տա վո րու թյան ճա նա չու մը վկայող 
գոր ծո ղու թյուն՝ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թա ցքն ընդ հա տե լով ողջ պար տա-
վո րու թյան հա մար, այն պա րա գայում, երբ պար տա վո րու թյու նը կրում է շա րու նա կա կան 
բնույթ և են թադ րում է պար բե րա կան կա տա րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկայա կո չե լով ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 331-րդ հոդ վա ծը, 332-րդ հոդ վա ծը, 333-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 
335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 340-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը 
և վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, նշել է, 
որ օ րե նս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցային վա ղե մու թյան ընդ հա նուր ե րեք տար վա ժամկ  ե տը, 
մի  ա ժա մա նակ սահ մա նել է նաև այդ ժամկ  ե տի հաշ վա րկ ման կար գը, այն է` հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թա ցքն սկս վում է այն օր վա նից, երբ ան ձն ի մա ցել է կամ պե տք 
է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խա խտ ման մա սին (տե ՛ս, օ րի նակ, Ռազ մի կ Դար բի նյա նն 
ընդ դեմ Դա նի ել Ղա սա բօղ լյ ա նի թիվ Ե ԷԴ/0723/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը)։ Մի ա ժա մա նակ, օ րե նսդ րի կող մի ց ամ րա գր-
վել են նաև այն դեպ քե րը, ո րո նց առ կայու թյան պայ ման նե րում հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ  ե տն ընդ հատ վում է: Ընդ ո րում, հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ընդ հատ ման հի-
մք կա րող է հան դի սա նալ սահ ման ված կար գով հայ ցի հա րու ցու մը, ինչ պես նաև պար տա-
վոր ան ձի կող մի ց պա րտ քի ճա նա չու մը վկայող գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը (տե՛ս, Ար-
մե ն Ա վա գյա նն ընդ դեմ Ար տա վա զդ Խա չատ րյա նի թիվ ԵՔԴ/0365/02/08 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.10.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թաց քի 
ընդ հատ ման է ու թյու նը կայա նում է նրա նում, որ օ րեն քով մատ նա նշ ված հիմ քե րի առ կայու-
թյան դեպ քում հայ ցային վա ղե մու թյան ար դեն իսկ ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծն այլևս 
հաշ վի չի առն վում և հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը սկ սում է հո սել վե րս տին: Ընդ 
ո րում, օ րե նսդ րի կող մի ց նա խա տես ված հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ընդ հատ ման 
հիմ քե րից է պար տա վոր ան ձի կող մի ց պա րտ քի ճա նա չու մը վկայող գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ինչ պի սի ձևով էլ պար տա պա նն ըն դու նի իր պա րտ քը, պա-
րտ քի ըն դուն ման օր վա նից տե ղի է ու նե նում հայ ցային վա ղե մու թյան ընդ հա տում, և հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը սկս վում է նո րի ց։ Միև նույն ժա մա նակ, հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ընդ հատ ման հի մք կա րող է հան դի սա նալ պար տա վոր ան ձի այն 
գոր ծո ղու թյու նը, ո րը կա տար վել է հայ ցային վա ղե մու  թյան ժամկ  ե տու մ:

Էջ 
61-73
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 Մի ա ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րի ինս տի-
տու տին և վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 345-րդ, 347-րդ, 408-րդ հոդ-
ված նե րը, 521-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 531-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ար ձա նագ րել է, որ մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րին, որ պես կա նոն, բնո րոշ 
են կող մե  րի մի  ջև ձևա վոր վող տևա կան կա պե րը, և մա տա կա րար ման պայ մա նա գի րը 
հա ճախ կնք վում է եր կա րա տև ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում պար տա վո րու թյու նը 
մաս-մաս կա տա րե լու հա մա ր։ Այդ պատ ճա ռով մա տա կա րար ման պայ մա նագ րով հա-
ճախ նա խա տես վում է պայ մա նագ րի կա տար ման ժամկ  ետ նե րի բազ մա զա նու թյուն կամ 
ի րե րը ո րո շա կի խմ բա քա նակ նե րով և ժամկ  ետ նե րում հա նձ նե լու պար տա կա նու թյուն, 
ո րը բխում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 521-րդ հոդ վա ծից, ըստ ո րի՝ մա տա-
կա րա րը պար տա վոր վում է ապ րան քը գնոր դին հա նձ նել ո րո շա կի ժամկ  ե տում կամ ժամ-
կետ նե րում։ Նման պա րա գայում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քում մա տա-
կա րար ման պայ մա նագ րով պար տա պա նի կող մի ց պայ մա նագ րի կա տար մա նն ուղղ ված 
գոր ծո ղու թյու նը դիտ վում է որ պես ամ բո ղջ պայ մա նագ րի՝ ընդ հա նուր պար տա վո րու-
թյան ճա նաչ մա նն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն, ոչ թե մի  այն պար տա վո րու թյան կո նկ րետ մա-
սով նա խա տես ված պա րտ քի ըն դու նում։ Այ սի նքն՝ այն դեպ քում, երբ պար տա վո րու թյան 
ծագ ման հիմ քը մե  կն է, պար տա պա նի կող մի ց տվյ ալ պար տա վո րու թյան կա տար մա նն 
ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը հան գեց նում է այդ պար տա վո րու թյա մբ ա ռա ջա ցած ամ բո ղջ 
պա րտ քի ճա նաչ ման, ան գամ երբ պայ մա նագ րով նա խա տես ված է դրա մաս-մաս կա-
տա րում և պար տա պա նի գոր ծո ղու թյուն նե րից հս տակ չի եր ևում, թե պար տա վո րու թյան 
որ մա սի կա տար մա նն են ուղղ ված վեր ջի նիս գոր ծո ղու թյուն նե րը ։

27.12.2017թ.

7. Հայ կա նուշ Օ հա նյան v. Սու սան նա Ե ղի ա զա րյան, քաղ. գո րծ թիվ 
ԱՎԴ2/0349/02/16

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է փո խա ռու թյան 
պայ մա նագ րում դրա կա տար ման ժամկ  ե տը նշ ված չլի նե լու դեպ քում հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը ո րո շե լու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկայա կո չե լով մաս-
նա վո րա պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 447-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 877-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 878-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 880-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ար ձա-
նագ րել է, որ փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը գրա վոր ձևով կնք վող գոր ծա րք է, ո րի ու ժով 
փո խա տուն փո խա ռուի սե փա կա նու թյա նն է հա նձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա-
նի շով ո րոշ վող այլ գույք, իսկ փո խա ռուն պար տա վոր վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ-
րով նա խա տես ված ժամկ  ե տում և կար գով փո խա տուին վե րա դա րձ նել փո խա ռու թյան 
գու մա րը կամ փո խա տուից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու 
ո րա կի գույք: Ընդ ո րում, երբ փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու ժամկ  ե տը պայ մա-
նագ րով ո րոշ ված չէ կամ ո րոշ ված է ցպա հա նջ, ա պա փո խա ռուն այն պե տք է վե րա դա-
րձ նի այդ մա սին փո խա տուի պա հան ջը ներ կայաց նե լու օր վա նից ե րես նօ րյա ժամկ  ե տում, 
ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ պայ մա նագ րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում փո խա ռու թյան 
գու մա րի վե րա դա րձ ման ժամկ  ե տի վե րա բե րյալ պայ մա նի շուրջ կող մե  րի կա մա հայտ-
նու թյու նը պե տք է լի նի հնա րա վո րի նս հս տակ ձևա կե րպ ված, այ սի նքն՝ լի նի ո րո շա կի և 
չպա րու նա կի ա նո րոշ ձևա կեր պումն  եր, որն իր հեր թին հնա րա վո րու թյուն կտա հնա րա-
վո րի նս ճշգ րիտ հաշ վար կե լու փո խա ռուի՝ գու մա րը վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյան 
կա տար ման ծագ ման պա հը: Ըստ այդմ, այն դեպ քում, երբ փո խա ռու թյան պայ մա նագ-
րում փո խա ռու թյա մբ վե րց ված գու մա րը վե րա դա րձ նե լու ժամկ  ե տի վե րա բե րյալ պայ-
մա նը ձևա կե րպ վել է ա նո րոշ, ո րը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս այն մե կ նա բա նե լու ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 447-րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան, ա պա 
կի րա ռե լի է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 880-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե-
րու թյա մբ նա խա տես ված կա նո նա կար գու մը: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ փո խա-
ռու թյա մբ տր ված գու մա րը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է վե րա դա րձ ման փո խա տուին, և 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու ժամկ  ե տի վե-
րա բե րյալ պայ մա նի վրա հաս նե լը չի կա րող ուղ ղա կի կախ վա ծու թյան մե ջ դր վել փո-
խա ռուի կող մի ց որ ևէ գոր ծո ղու թյան կա տա րու մի ց կամ պայ մա նա վոր վել վեր ջի նիս ան-
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գոր ծու թյա մբ: Հա կա ռակ պա րա գայում փո խա ռուի` փո խա ռու թյա մբ վե րց ված գու մա րը 
վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյու նը հնա րա վոր է, որ երբ ևէ չծա գի, ինչն ան թույ լատ րե-
լի է փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րում:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հաշ վառ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով, ըստ է ու թյան, ո րոշ ված չէ փո խա ռու թյան գու մա րը վե-
րա դա րձ նե լու ժամկ  ե տը, ո րի դեպ քում ստաց ված փո խա ռու թյան գու մա րը պար տա պա-
նը պե տք է վե րա դա րձ ներ այդ մա սին ի րեն պա հա նջ ներ կայաց վե լու օր վա նից ե րես նօ-
րյա ժամկ  ե տում: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում 
պար տա տե րը պար տա պա նին իր պա հան ջը պե տք է ներ կայաց նի այն պի սի ե ղա նա կով, 
ո րով հնա րա վոր է ա պա ցու ցել պար տա պա նին իր պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կաց նե լու փաս տը: Նման պա հա նջ պար տա տե րը կա րող է ներ կայաց նել նաև դա-
տա րան հայց հա րու ցե լու մի  ջո ցով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում 
է հայ ցի ինս տի տու տի է ու թյու նից, մաս նա վո րա պես` հայ ցը նյու թաի րա վա կան և դա տա-
վա րա կան հաս կա ցու թյուն է, ո րի նյու թաի րա վա կան կո ղմն  ար տա հայտ վում է հայց վո-
րի կող մի ց պա տաս խա նո ղին ներ կայաց վող ի րա վա կան պա հան ջի մե ջ, իսկ դա տա վա-
րա կան կող մը դա տա րա նին հաս ցե ա գր ված պա հա նջն է՝ քն նել և լու ծել կող մե  րի մի  ջև 
ծա գած վե ճը: 

Սույն գոր ծով պար տա տե րը փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու պա հան ջը 
պար տա պա նին ներ կայաց րել է դա տա րան մուտ քա գր ված հայ ցա դի մու մով: Նման պայ-
ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թա-
ցքն այդ պես էլ չի սկս վել, քա նի որ պար տա տե րը հայ ցա դի մու մով ներ կայաց րել է և՛ իր 
խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու՝ դա տա րա նին հաս ցե ա գր ված պա հա նջ, և՛ 
փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու՝ պար տա պա նին հաս ցե ա գր ված պա հա նջ:

Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՄԱ ՍԻ Ն

 Պար տա վո րու  թյու ն նե րի կա տար ման ա պա հո վու մ

07.04.2017թ.

8. «Է քսպ րես Կրե դիտ ու նի վեր սալ վար կային կազ մա կեր պու թյուն» ՓԲԸ v. 
Ա րայիկ Մել քու մյան և մյուս ներ, քաղ. գո րծ թիվ ԵԿԴ/2680/02/15

Խն դիր. 1) Արդյո ՞ք դա տա րա նն ի րա վա սու է իր նա խա ձեռ նու թյա մբ պա կա սեց նել 
տու ժան քը,

2) արդյո ՞ք վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա սու է ան դրա դառ նալ և քն նու թյան ա ռար-
կա դա րձ նել վե րա քն նիչ բո ղո քի այն փաս տար կը, որն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում 
քն նու թյան ա ռար կա չի դա րձ վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկայա կո չե լով ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 369-րդ, 372-րդ հոդ ված նե րը, ինչ պես նաև նախ կի նում ար-
տա հայտ ված իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, նշել է, որ սահ ման ված տու ժան քի չա փի 
և պար տա վո րու թյան խա խտ ման հետ ևա նք նե րի մի  ջև հա վա սա րա կշ ռու թյան կամ ող-
ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյան ա պա հով ման նպա տա կով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
372-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դրույ թը կի րա ռե լու դա տա րա նի լի ա զո րու թյունն ան մի -
ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված է բա ցա ռա պես ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում պա տաս-
խա նո ղի (պար տա պա նի) կող մի ց վճար ման են թա կա տու ժան քը պար տա վո րու թյան խա-
խտ ման հետ ևա նք նե րին ակն հայ տո րեն ան հա մա չափ լի նե լու վե րա բե րյալ դիր քո րո շում 
հայտ նե լու կամ հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դու թյուն կամ դի մում ներ կայաց նե լու հետ 
հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ:

 Հի մք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 6-րդ 
հոդ վա ծը, 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը նշել է, որ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի նոր մե  րին հա մա պա տաս խա ն՝ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան հիմն  ա րար սկզ բունք նե րի կի րառ մա մբ: Ընդ ո րում՝ գոր ծին 
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մաս նակ ցող ան ձի նք ի րե նք են ընտ րում ի րե նց ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ե ղա-
նակ նե րը, ո րո շում դրա նց ի րա կա նաց ման ձևե րը և մի  ջոց նե րը:

 Կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րով պայ մա նա վոր-
վա ծ՝ դա տա րա նը հան դես է գա լիս մի  այն որ պես վե ճը լու ծող մար մի ն և կաշ կա նդ ված 
է ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սե փա կան հայե ցո ղու թյա մբ ի րա կա նաց-
նե լու ար գել քով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում նշել է, որ այս 
կամ այն հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լու դա տա րա նի ի րա վուն քը բա-
ցար ձակ բնույթ չի կրում, և դրա ի րա կա նաց ման նպա տա կա հար մա րու թյան հա րցն 
ան հրա ժե շտ է ո րո շե լ՝ ել նե լով դա տա վա րու թյան մր ցակ ցու թյան և կող մե  րի ի րա վա-
հա վա սա րու թյան դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի է ու թյու նից (տե ՛ս, Գյու մ րու  քա ղա քա-
պե տա րա նն ընդ դեմ « Չապ» ՍՊԸ-ի թիվ 0351/02/08-(ՇԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի 31.10.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նշ ված դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տե քս տում ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 372-րդ հոդ վա ծը նաև մե կ նա բա նե լով դրա նում պա րու նակ վող բա-
ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյա մբ, ար ձա նագ րել է, որ ե թե պա-
տաս խա նո ղը (պար տա պա նը) որ պես իր ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ե ղա նակ չի 
ընտ րել տու ժան քը պա կա սեց նե լու մա սին դիր քո րոշ մա մբ հան դես գա լը, ա պա դա տա-
րա նը` որ պես վե ճը լու ծող մար մի ն, ել նե լով դա տա վա րու թյան մր ցակ ցու թյան և կող մե -
րի ի րա վա հա վա սա րու թյան դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի է ու թյու նից, կաշ կա նդ ված է 
պա շտ պա նու թյան այդ ե ղա նա կով և սե փա կան հայե ցո ղու թյա մբ տու ժան քը պա կա սեց-
նե լու իր ի րա վուն քը չի կա րող ի րա կա նաց նել: Այ սի նքն` նման պայ ման նե րում դա տա րա-
նի այդ հայե ցո ղու թյու նը բա ցար ձակ չէ: Հա կա ռակ դեպ քում, ե թե դա տա րա նը, ա ռա նց 
պա տաս խա նո ղի (պար տա պա նի) մի ջ նոր դու թյան, իր հայե ցո ղու թյա մբ է պա կա սեց նում 
տու ժան քի չա փը, ա պա, ըստ է ու թյան, ի րաց նում է դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի` իր 
հայե ցո ղու թյա մբ իր ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րն ընտ րե լու, դրա նց 
ի րա կա նաց ման ձևե րն ու մի  ջոց նե րը ո րո շե լու սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը, ո րի ար դյուն քում 
կա րող է ա ռա ջա նալ կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րի 
խա խտ ման վտա նգ: Ա վե լին, ե թե դա տա րա նը, ա ռա նց պա տաս խա նո ղի (պար տա պա նի) 
մի ջ նոր դու թյան, իր հայե ցո ղու թյա մբ է պա կա սեց նում տու ժան քի չա փը, ըստ է ու թյան, 
զր կում է հայց վոր կող մի  ն՝ սահ ման ված տու ժան քի չա փի և պար տա վո րու թյան խա խտ-
ման հետ ևա նք նե րի մի  ջև հա վա սա րա կշ ռու թյան կամ ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյան 
վե րա բե րյալ փաս տա րկ ներ և դրա նք հիմն  ա վո րող ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու հնա-
րա վո րու թյու նից, ո րի ար դյուն քում ևս կա րող է ա ռա ջա նալ կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու-
թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րի խա խտ ման վտա նգ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը 
նշ ված եզ րա հան գու մը բխում է նաև Կոն վեն ցի այի ով ե րաշ խա վոր ված յու րա քան չյու րի` 
ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րից: 

Ամ փո փե լով վե րը շա րա դր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը եզ րա հան գել է, որ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 372-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված լի ա զո րու թյան կի րառ ման հար ցին պե տք է ան դրա դառ նա մի  այն այն 
դեպ քում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձն է հայ ցա դի մու մի  պա տաս խա նով, դի մու մով, իր 
ա ռար կու թյուն նե րով կամ մի ջ նոր դու թյա մբ հայ ցում տու ժան քի չա փի պա կա սե ցում (տե ՛ս, 
նաև թիվ ԵԿԴ/0930/02/13 և թիվ ԵՄԴ/0492/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի փաս տա-
կան հան գա մա նք նե րն ու  նշ ված գոր ծե րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հա մա պա տաս խա նա-
բար 18.07.2014 թվա կա նի և 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մն  ե րի ի րա վա կան հիմն  ա վո րու մ-
նե րը): 

Ե րկ րո րդ հար ցա դր ման կա պակ ցու թյա մբ վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տը, 208-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տը, 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը և վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, երբ վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի 
և հիմն  ա վո րումն  ե րի սահ ման նե րում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան ակ տը վե րա նայե լիս 
հայտ նա բեր վում է, որ կող մը վե րա քն նիչ բո ղո քում նշ ված փաս տար կի վե րա բե րյալ ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նում որ ևէ դիր քո րո շում չի հայտ նել և չի փաս տար կել դրա չհայտ-
նե լու ան հնա րի նու թյու նը, ա պա վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա սու չէ քն նու թյան առ նե լու 
նշ ված փաս տար կի վե րա բե րյալ վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քը և հիմն  ա վո րու մը:
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Ն ման սահ մա նա փա կու մը պայ մա նա վոր ված է ոչ լրիվ վե րա քն նու թյան ինս տի-
տու տի ա ռաձ նա հատ կու թյուն նե րով: Մաս նա վո րա պես` ոչ լրիվ վե րա քն նու թյան պա րա-
գայում վե րա քն նիչ դա տա րա նը վե րա նայում է ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան ակ տը, այլ 
ոչ թե` գո րծն ընդ հան րա պես: Ըստ այդմ էլ, ե թե ստո րա դաս դա տա րա նը որ ևէ պա հան-
ջով վե րջ նա կան եզ րա հան գում չի կա տա րել, կամ կող մը վե րա քն նիչ բո ղո քում նշ ված 
փաս տար կի վե րա բե րյալ որ ևէ դիր քո րո շում չի հայտ նել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում, 
ա պա վե րա քն նու թյան օբյեկ տը բա ցա կայում է:

07.04.2017թ.

9. «Յու նի բա նկ» ՓԲԸ (ներ կայումս` «Յու նի բա նկ» ԲԲԸ) v. Է դիկ Մար կո սյան, 
եր րո րդ ան ձ «Հ րա շք Ա պա գա» ՍՊԸ, քաղ. գո րծ թիվ Ա ՐԱԴ/0591/02/14

Խն դիր. Արդյո ՞ք սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն ստա նձ նած ե րաշ խա վո րի 
դեմ կա րող է պա հա նջ ներ կայաց վել այն դեպ քում, երբ թեև լրա ցել է պար տա տի րոջ և 
հիմն  ա կան պար տա պա նի մի  ջև կնք ված և պար բե րա կան կա տա րում են թադ րող հաշ տու-
թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տող օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը հար-
կա դիր կա տար ման ներ կայաց նե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված մե  կա մյա ժամկ  ե տը, սա կայն 
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյա մբ սահ ման վել են պար տա վո րու թյան կա տար մա ն՝ վե րոն-
շյալ ժամկ  ե տից ա վե լի եր կար ժամկ  ետ ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 362-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 375-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 377-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 382-րդ 
հոդ վա ծի, 415-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծու թյուն հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քե րում, երբ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա տես վում է 
ե րաշ խա վո րի սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն, վեր ջի նիս դեմ պար տա տե րը կա-
րող է պա հա նջ ներ կայաց նել մի  այն այն պա րա գայում, երբ հիմն  ա կան պար տա պա նից 
պա հան ջի բա վա րա րում չի ստա նում: Սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյան դեպ քում, 
ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 415-րդ հոդ վա ծով, մի  նչև ե րաշ խա վո-
րի դեմ պա հա նջ ներ կայաց նե լը պար տա տե րը պե տք է պա հա նջ ներ կայաց նի հիմն  ա կան 
պար տա պա նի դեմ, և մի  այն այն դեպ քում, երբ հիմն  ա կան պար տա պա նը հրա ժար վել 
է պար տա տի րոջ պա հան ջը բա վա րա րե լուց, կամ պար տա տե րը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 
չի ստա ցել նրան ներ կայաց ված պա հան ջի պա տաս խա նը, ա պա այդ պա հան ջը կա րող 
է ներ կայաց վել ե րաշ խա վո րին: Այ սի նքն՝ նման գոր ծե րով ե րաշ խա վո րի դեմ պա հան ջի 
բա վա րար ման հա մար ան հրա ժե շտ է ա պա ցու ցել նաև հիմն  ա կան պար տա պա նին պա-
հա նջ ներ կայաց րած լի նե լու և պա հան ջի բա վա րա րում ստաց ված չլի նե լու հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել հա վե լել, որ նշ ված պա հան ջը կա րող է ներ-
կայաց վել ինչ պես ար տա դա տա կան, այն պես էլ դա տա կան կար գով: Այ սի նքն՝ պար տա-
տե րը կա րող է, օ րի նակ, ար տա դա տա կան կար գով նա խա պա հա նջ ու ղար կել հիմն  ա կան 
պար տա պա նին կամ վեր ջի նիս դեմ հայց ներ կայաց նել դա տա րան: Եր կու պա րա գայում 
էլ առ կա կլի նի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 415-րդ հոդ վա ծով նա խա տես վա ծ՝ հիմ-
նա կան պար տա պա նին պա հա նջ ներ կայաց նե լու պայ մա նը: 

Ա նդ րա դառ նա լով ե րաշ խա վո րու թյան դա դար ման հիմ քե րի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա րկ է հա մա րել նշել, որ բա ցի պար տա վո րու թյուն նե րի դա դար ման ընդ հա նուր հիմ-
քե րից, ե րաշ խա վո րու թյու նը դա դա րում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 382-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյան դեպ քում: Նման հիմ քե րից մե  կն էլ հիմ-
նա կան պար տա վո րու թյան դա դա րումն  է, որ պի սի հիմ քի առ կայու թյու նը պայ մա նա-
վոր ված է ե րաշ խա վո րու թյան լրա ցու ցիչ բնույ թով, այն է՝ ա ռա նց հիմն  ա կան պար տա վո-
րու թյան ե րաշ խա վո րու թյու նը գոյու թյուն ու նե նալ չի կա րող:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վե րոն շյալ կար գա վո րումն  ու նի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ 
պար բե րա կան վճա րում են թադ րող պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման դեպ քում, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ նշ ված պար տա վո րու թյուն նե րի 
հար կա դիր կա տար ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի ն՝ բա ցա հայ տե լու հա մար նման 
պար տա վո րու թյուն նե րի դա դար ման պա հն այն դեպ քում, երբ լրա ցել է այն դա տա կան 
ակ տը հար կա դիր կա տար ման ներ կայաց նե լու մե  կա մյա ժամկ  ե տը, ո րով նա խա տես վել 
են պար բե րա կան վճա րումն  եր:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն ո րոշ մա մբ վե րա հաս տա տե լով ՀՀ Ար մա վի րի մար զի 
Ա րա քս գյու  ղի գյու  ղա պե տա րա նն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան նա խա րա րու  թյան դա-
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող ծա ռայու  թյան Ար մա վի րի մար զային 
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բաժ նի Էջ մի  ած նի բա ժան մու ն քի թիվ ՎԴ4/0104/05/09 վար չա կան գոր ծով 02.04.2010 
թվա կա նի, «Յու  նի բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ «Հ րա շք Ա պա գա» ՍՊԸ-ի թիվ ԼԴ/0039/04/14 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով 22.07.2016 թվա կա նի և ըստ «Ի նե կո բա նկ» ՓԲԸ-ի դի մու  մի  թիվ 
Ե Ա ՔԴ/0515/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 02.12.2016 թվա կա նի ո րո շումն  ե րով ար տա-
հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, փաս տել է, որ «Յու նի բա նկ» ՓԲԸ-ի և «Հ րա շք 
Ա պա գա» ՍՊԸ-ի մի  ջև հաս տատ վել է պար բե րա կան վճա րումն  եր են թադ րող պար տա-
վո րու թյուն, իսկ պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վե րջ նա ժամկ  ետ է սահ ման վել 2018 
թվա կա նի հու լիս ա մի  սը: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
սույն գոր ծով Է դիկ Մար կո սյա նի դեմ ներ կայաց ված պա հան ջի բա վա րա րու մը կախ ված 
է այն հան գա ման քից, թե «Յու նի բա նկ» ՓԲԸ-ի կող մի ց դա տա կան կար գով հիմն  ա կան 
պար տա պան «Հ րա շք Ա պա գա» ՍՊԸ-ի դեմ պա հա նջն ինչ լու ծում է ստա ցել: Այլ կե րպ 
ա սած` քա նի դեռ սույն գոր ծով պա րզ ված չէ հիմն  ա կան պար տա պա նի ց՝ «Հ րա շք Ա պա-
գա» ՍՊԸ-ից «Յու նի բա նկ» ՓԲԸ-ի կող մի ց պա հան ջի բա վա րա րում ստա ցած լի նե լու հան-
գա ման քը, Է դիկ Մար կո սյա նի դեմ պա հան ջը բա վա րար վել չի կա րող:

 Մի ա ժա մա նակ «Ա րդ շին բա նկ» ԲԲԸ-ն ընդ դեմ «Ա րոր-Բագ րատ» ար տադ րա կան 
կոո պե րա տի վի թիվ ՀՔԴ4/0024/04/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 18.09.2009 թվա կա նի 
ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակտն 
օ րեն քով սահ ման ված մե կ տար վա ըն թաց քում կա տար ման չներ կայաց նե լո վ՝ պար տա-
տե րը զրկ վում է այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նից, իսկ 
պար տա պա նն ա զատ վում է նույն վճ ռով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նից: Այ դու հան-
դե րձ, հաշ վի առ նե լով, որ վե րոն շյալ ո րոշ ման հիմ քում ըն կած է մի  ան վագ կա տա րում 
են թադ րող պար տա վո րու թյուն, իսկ սույն գոր ծով է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն, որ 
հիմն  ա կան պար տա պա նի ստա նձ նած պար տա վո րու թյու նը են թադ րում է պար բե րա կան 
կա տա րում, իսկ պար տա վո րու թյան կա տար ման վե րջ նա ժամկ  ե տը դե ռևս չի լրա ցել, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է պար զել, թե արդյոք վե րա-
ցած չէ «Հ րա շք Ա պա գա» ՍՊԸ-ի դեմ «Յու նի բա նկ» ՓԲԸ-ի պա հան ջի բա վա րար ման հնա-
րա վո րու թյու նը, և արդյոք «Հ րա շք Ա պա գա» ՍՊԸ-ի բա վա րա րել է «Յու նի բա նկ» ՓԲԸ-ի 
պա հան ջը:

 Պա տաս խա նատ վու  թյու  նը պար տա վո րու  թյու ն նե րը 
խախ տե լու  հա մա ր

27.12.2017թ.

10. Ստե փան Մես րո պյ ան v. «ՎՏԲ-Հայաս տան Բա նկ» ՓԲԸ, քաղ. գո րծ թիվ 
ԵԿԴ/5067/02/15

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է գոր ծա րքն ան-
վա վեր ճա նա չե լու և ան վա վե րու թյան հետ ևա նք կի րա ռե լու ար դյուն քում վե րա դա րձ ման 
են թա կա գու մա րը չվե րա դա րձ նե լու դեպ քում դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա-
րե լու հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս-
խա նատ վու թյան ընդ հա նուր կա նո նին` մի  ա ժա մա նակ վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում 
ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ դրա մա կան պար-
տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա մար գու մա րին տո կոս ներ վճա րե լու պար տա վո րու թյան 
ծագ ման հի մքն ու րի շի դրա մա կան մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լն է (տե ՛ս, օ րի նակ, Ա րամ 
Հայ րա պե տյա նն ընդ դեմ Նո րիկ Գզի րյա նի և մյու ս նե րի թիվ 3-502/ՎԴ քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.09.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյու նը վրա է հաս նում 
հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

-  ու րի շի դրա մա կան մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լու, դրա նք վե րա դա րձ նե լուց խու-
սա փե լու, վճար ման այլ կե տան ցով դրա նք օգ տա գոր ծե լու կամ այլ ան ձի հաշ վին ան հի մն  
ստա նա լու կամ խնայե լու դեպ քե րում, և

-  ե թե վն ա սի հա տուց ման կամ տո կո սի այլ չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ 
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պայ մա նագ րով կամ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով վն ա սի հա տուց ման կամ տո կո սի այլ 
չափ նա խա տես ված է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: 

Այ սի նքն` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա-
տես ված տո կոս նե րը են թա կա են հաշ վե գր ման և բռ նա գա նձ ման, ե թե առ կա է դրա-
մային պար տա վո րու թյուն, ո րի կա տա րու մը խա խտ վել է, կամ այն չի կա տար վել (տե ՛ս, 
« Գա գա րին» սե րմն  ա բու  ծա կան սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վն  ընդ դեմ « Նաի րի Ին շու -
րա նս» ա պա հո վագ րա կան սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու  թյա մբ ըն կե րու  թյան թիվ 
ԵԿԴ/0735/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րն ան վա վեր 
ճա նա չե լու և ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու ար դյուն քում նման դա տա կան 
ակ տի հի ման վրա վե րա դա րձ ման են թա կա գու մա րի նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հնա րա վո րու թյա նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ վե րը նշ ված պայ մա նա գի րն 
ան վա վեր ճա նա չե լու և ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու դեպ քե րում ապ րան քի 
հա մար վճար ված գու մա րը հետ ստա նա լը գնոր դի ի րա վունքն է: Ընդ ո րում, օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից ձե ռք է բե րում 
պար տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան հատ կա նիշ, և ե թե վա ճա ռո ղն այն չի կա տա րում, 
այ սի նքն` տվյ ալ դեպ քում գու մա րը չի վե րա դա րձ նում գնոր դին, ա պա վեր ջի նս ի րա վունք 
ու նի դա տա կան կար գով պա հան ջե լու բռ նա գան ձել չվե րա դա րձ ված գու մա րը: Այս դեպ-
քում, երբ ար դեն իսկ առ կա է նման վճիռ, այդ գու մա րը դառ նում է գնոր դի օգ տին բռ նա-
գա նձ ման են թա կա գու մար, ո րը չվե րա դա րձ նե լու դեպ քում վա ճա ռո ղն ար դեն խախ տում 
է վճ ռի պար տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան հատ կա նիշ նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ նման պայ ման նե րում կի րառ ման է են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գա վո րու մը:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ դա տա կան ակ տով բռ նա գա նձ ման են թա կա և չվե րա դա րձ ված գու մա րի նկատ մա մբ 
դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո կե տան ցի պա հից մի  նչև պար տա-
վո րու թյան փաս տա ցի կա տա րու մը են թա կա են վճար ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը: 

Ա վե լին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը տվյալ դեպ քում կար ևո րել է դա տա կան ակ տի 
առ կայու թյու նը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ քա նի դեռ դա տա կան ակ տով վի ճա հա րույց 
գոր ծա րքն ան վա վեր չի ճա նաչ վել, այն օ րի նա կան գոր ծա րք է, ուս տի ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման պայ մա նը՝ ա ռա նց օ րի նա կան հիմ-
քի դրա մա կան մի ջոց նե րը պա հե լը (վե րա դա րձ նե լուց խու սա փե լը, վճար ման այլ կե-
տան ցով դրա նք օգ տա գոր ծե լը, այլ ան ձի հաշ վին ան հի մն ստա նա լը կամ խնայե լը), 
առ կա չէ: Այլ կե րպ ա սած` քա նի դեռ գոր ծար քը վա վեր է, գնոր դի կող մից վճար ված 
դրա մա կան մի ջոց նե րը վա ճա ռո ղի մոտ գտն վում են օ րի նա կան հիմ քով: Հետ ևա բար 
որ պես գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք վճար ման են թա կա դրա մա կան մի ջոց-
նե րի նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
տո կոս նե րը կա րող են հաշ վա րկ վել մի այն գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա-
բե րյալ դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո ա ռա ջա ցող կե տան ցի 
պա հից սկ սած: 

Ի նչ վե րա բե րում է տվյ ալ դեպ քում կե տան ցի պա հը ո րո շե լուն, ա պա Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը տվյ ալ հա րցն ան հրա ժե շտ է հա մա րել քն նար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 417-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը, նշել է, որ օ րե նս դի րը որ պես պար-
տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր պայ ման սահ-
մա նել է պար տա վո րու թյու նը խախ տած ան ձի մե ղ քի առ կայու թյու նը (տե ՛ս, «Ա րդ շի նին-
վե ստ բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ « Լա նդ րաս» ՍՊԸ-ի թիվ ԵՔԴ/0595/04/08 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Տ վյ ալ դեպ քում գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի առ-
կայու թյան պայ ման նե րում ան հրա ժե շտ է, որ հաս տատ վի պայ մա նագ րի հի ման վրա 
գնոր դից ստաց ված գու մա րը դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո 
վա ճա ռո ղի կող մի ց գնոր դին ան հա պաղ չվե րա դա րձ նե լու փաս տը, քա նի որ մի  այն այդ 
դեպ քում կքն նա րկ վի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը չկա տա րե լու հան գա-
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ման քը: Նկա տի ու նե նա լով, որ տվյ ալ պա րա գայում քն նա րկ ման է են թա կա դրա մա կան 
պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը, իսկ պա տաս խա-
նատ վու թյան պար տա դիր պայ ման է պար տա վո րու թյու նը խախ տած ան ձի մե ղ քը, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել պար զել մե ղ քի ծագ ման պա հը, այ սի նքն՝ որ պա հից 
ան ձը մե  ղա վոր կհա մար վի նշ ված պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու մե ջ: 

Հաշ վի առ նե լով, որ մե  ղքն ան ձի հո գե բա նա կան վե րա բեր մունքն է իր կող մի ց կա-
տար վող ի րա վա խա խտ ման և դրա հետ ևա նք նե րի նկատ մա մբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ վե րոն շյալ ի րա վա խա խտ ման հա մար մե ղ քը կա րող է առ կա լի նել մի  այն այն 
պա հից սկ սած, երբ ան ձին հայտ նի է դար ձել իր ու նե ցած դրա մա կան պար տա վո րու թյան 
մա սին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 
դա տա կան ակ տը չկա տա րե լու ար դյուն քում որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց տո-
կոս ներ հաշ վար կե լիս դա տա րան նե րը պե տք է հաշ վի առ նեն, թե որ պա հից է տե ղի ու-
նե ցել ի րա վա խախ տու մը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ այդ պա հը հա մը նկ նում 
է վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը պար տա պա նին հա սու լի նե լու պա հի հետ, այ սի նքն՝ թե 
որ պա հից է պար տա պա նն ի մա ցել կամ ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ու նե ցել ի մա նա լու, 
որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով ու նի դրա մա կան պար տա վո րու թյուն:

 ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԵ ՐԻՑ ԾԱ ԳՈՂ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր

 Ծա ռայու  թյու ն նե րի վճա րո վի մա տու  ցու մ

20.07.2017թ.

11. Ար շակ Միր զոյան v. «ԱՐ ԳՈ ՏՈՒՐ» ՍՊԸ, քաղ. գո րծ թիվ ԵԿԴ/5402/02/14

Խն դիր. Արդյո ՞ք ի րա վա չափ է գրա վոր պայ մա նագ րի բա ցա կայու թյան պայ ման նե-
րում, օ տար լեզ վով կա զմ ված գրա վոր փաս տա թղ թի հի ման վրա` ա ռա նց դրա պատ շաճ 
կեր պով հաս տատ ված հայե րեն թա րգ մա նու թյան, եզ րա հան գում կա տա րել կող մե  րի մի -
ջև, տվյ ալ դեպ քում, զբո սա շր ջային փա թե թի ծա ռայու թյուն մա տու ցե լու նպա տա կով ծա-
գած ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կայու թյան վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 289-րդ հոդ վա ծը, 294-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 296-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 
298-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, «Զ բո սա շր ջու թյան և զբո սա շր ջային գոր ծու նե-
ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին, 2-րդ հոդ ված նե րը, 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տը, 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 2-րդ մա սի 1-ին կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
«Զ բո սա շր ջու թյան և զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը կար գա վո րում 
է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան զբո սա շր ջու թյան բնա գա վա ռին առնչ վող հա րա բե-
րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան բնա գա վա ռում ծա գող այն 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րո նք ի հայտ են գա լիս քա ղա քա ցի նե րի հա նգս տի, շր ջա գայու-
թյան, ա զատ տե ղա շա րժ ման ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում՝ նպա տակ 
ու նե նա լով ա պա հո վե լու, inter alia, քա ղա քա ցի նե րի՝ զբո սա շր ջու թյան ըն թաց քում ծա գած 
ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյե-
կտ նե րը սպա ռո ղի հետ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով կն քում են գրա վոր պայ մա նա գիր: Ընդ ո րում, նրա նց մի  ջև պայ մա նա գիր կն քե-
լը պար տա դիր է այն դեպ քում, երբ տրա մա դր վում է զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի 
ամ բող ջա կան հա մա լիր: Զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րն ի րե նց մե ջ նաև նե րա ռում են 
զբո սա շր ջիկ նե րին մա տուց վող հյու րա նո ցային և տրա նս պոր տային տե ղա փոխ ման 
ծա ռայու թյուն նե րը, իսկ զբո սա շր ջային փա թե թն իր մե ջ զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն-
նե րի մա տուց ման առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ (օ րի նակ, հյու րա նո ցային և տրա նս-
պոր տային տե ղա փոխ ման ծա ռայու թյուն նե րը) ընդ գր կող հա մա լիր է, ո րով մա տուց ված 
ծա ռայու թյուն նե րի տևո ղու թյու նը պե տք է գե րա զան ցի 24 ժա մը կամ նե րա ռի առն վա-
զն մե կ գի շե րա կաց: Այ սի նքն` որ պես զի զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող 
սուբյեկ տի մոտ ծա գի զբո սա շր ջային փա թեթ կազ մե  լու պար տա կա նու թյուն, ան հրա ժե շտ 
է, որ նրա կող մի ց մի  ա ժա մա նա կ՝ մե կ գոր ծար քից բխող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
շր ջա նակ նե րում, մա տուց վեն առն վա զն եր կու զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե ր՝ 24 ժա մը 
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գե րա զան ցող տևո ղու թյա մբ, կամ դրա նք նե րա ռեն առն վա զն մե կ գի շե րա կաց: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում նշել է, որ յու-

րա քան չյուր գոր ծա րք (պայ մա նա գիր) նախ ևա ռաջ կա մային ակտ է, որն ուղղ ված է ո րո-
շա կի ի րա վա կան հետ ևա նք ներ ա ռա ջաց նե լուն: Գոր ծար քի կնք ման հա մար ա ռաջ նային 
նշա նա կու թյուն ու նեն « կա մք» և « կա մա հայտ նու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը: Հետ ևա բար 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել բա ցա հայ տել նշ ված հաս կա ցու թյուն նե րի բո-
վան դա կու թյու նը: « Կամ քը» ան ձի ներ քին ցան կու թյունն է, պա հան ջը, ձգ տու մը, մտադ-
րու թյու նը, դի տա վո րու թյու նը, հա մա ձայ նու թյու նը: « Կա մա հայտ նու թյու նը» կամ քի ար-
տա հայտ ման ար տա քին ձևն է, մի  ջո ցը, ե ղա նա կը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ գոր ծա րքն այն կն քած 
ան ձա նց ներ քին կամ քի և ար տա քին կա մա հայտ նու թյան հա մակ ցու թյունն է (տե ՛ս, 
Նել լի Հա կո բյա նը և մյու ս նե րն ընդ դեմ « Համխ  աչ» ՍՊԸ-ի թիվ ԵԿԴ/1013/02/13 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նշել, որ զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան 
սուբյեկ տի կող մի ց սպա ռո ղին եր կու ծա ռայու թյուն տրա մադ րե լը բա վա րար չէ այն զբո-
սա շր ջային փա թեթ գնա հա տե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րել է, որ մի  այն այն փաս տը, որ ծա ռայու թյուն նե րը մա տուց վել են տար բեր օ րեր, 
դե ռևս չի նշա նա կում, որ առ կա չէ զբո սա շր ջային փա թե թի ծա ռայու թյուն: Զբո սա շր ջային 
գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տի կող մի ց տրա մա դր ված առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ ընդ գր-
կող հա մա լի րը կլի նի մե կ գոր ծար քից բխող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե-
րում կա տար ված այն դեպ քում, երբ գոր ծար քի կող մե  րն ի սկզ բա նե ու նե ցել են առն վա-
զն եր կու զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման մտադ րու թյուն: Այ սի նքն՝ տվյ ալ 
դեպ քում հատ կա պես կար ևոր վում է գոր ծար քի սուբյեկ տիվ կող մը՝ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան մաս նա կից նե րի կամ քի ուղղ վա ծու թյու նը` կապ ված զբո սա շր ջային սուբյեկ տի կող-
մի ց առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ ընդ գր կող զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն մա տու ցե լու, 
իսկ սպա ռո ղի կող մի ց այն ստա նա լու հետ: Ընդ ո րում, այդ դեպ քում է ծա գում զբո սա-
շր ջային գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյեկ տի` մի  նչև զբո սա շր ջի կի հետ պայ մա-
նա գիր կն քե լը նրան զբո սա շր ջային փա թե թում ընդ գրկ ված ժա ման ման կամ տա րան ցիկ 
երկր նե րի ան ձնագ րային, մուտ քի և ել քի պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն 
տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյու նը: 

Ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտել է, որ զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տի կող մի ց սպա ռո ղին զբո սա-
շր ջային փա թե թի ծա ռայու թյուն մա տուց վում է հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա 
առ կայու թյան դեպ քում.

1. զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տի կող մի ց մա տուց վում է առն վա զն եր կու 
գոր ծա ռույթ ընդ գր կող զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի հա մա լիր,

2. այդ ծա ռայու թյուն նե րը մա տուց վում են մե կ գոր ծար քից բխող ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում, այ սի նքն՝ զբո սա շր ջային սուբյե կտն ի սկզ բա նե ու նե ցել 
է առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ ընդ գր կող զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն մա տու ցե լու, իսկ 
սպա ռո ղը` այն ստա նա լու մտադ րու թյուն,

3. զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րը նե րա ռում են առն վա զն մե կ գի շե րա կաց կամ 
դրա նց տևո ղու թյու նը գե րա զան ցում է 24 ժա մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ մի  այն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի 
մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում կա րող է հաս տատ ված հա մար վել զբո սա շր-
ջային փա թե թի տրա մա դր ման փաս տը, հետ ևա բար նաև զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու-
թյան սուբյեկ տի՝ մի  նչև զբո սա շր ջի կի հետ պայ մա նա գիր կն քե լը նրան զբո սա շր ջային 
փա թե թում ընդ գրկ ված ժա ման ման կամ տա րան ցիկ երկր նե րի ան ձնագ րային, մուտ քի 
և ել քի պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյան 
առ կայու թյու նը:

«Զ բո սա շր ջու թյան և զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր-
լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րե նս դի րը զբո սա շր ջային 
փա թեթ կազ մե  լու դեպ քում նա խա տե սել է գրա վոր ձևով պայ մա նա գիր կն քե լու պար-
տա կա նու թյուն, ո րը պե տք է կնք վի գրա վոր գոր ծար քին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րին 
հա մա պա տաս խան: Մի ա ժա մա նակ օ րե նս դի րը չի նշել, որ այդ գոր ծար քի գրա վոր ձևը 
չպահ պա նե լը հան գեց նում է դրա ան վա վե րու թյան: Հետ ևա բար զբո սա շր ջային փա թեթ 
տրա մադ րե լու կա պակ ցու թյա մբ կող մե  րի մի  ջև գրա վոր ձևով կնք ված պայ մա նագ րի 
բա ցա կայու թյու նը չի բա ցա ռում փաս տա ցի նման գոր ծա րք կնք ված լի նե լու հնա րա վո-
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րու թյու նը, քա նի որ այդ դեպ քում կի րառ ման է են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված կա նո նը, այն է՝ կող մե  րը զրկ վում են 
ի հաu տա տումն  գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի` վկա նե րի ցուց մունք ներ վկայա կո չե-
լու ի րա վուն քի ց՝ այ դու հան դե րձ պահ պա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այլ ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու ի րա վուն-
քը, ո րո նք են թա կա են գնա հատ ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
53-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կա նոն նե րով (տե ՛ս, mutatis mutandis, Զա րու  հի Հայ րա պե-
տյա նը և Գայա նե Ղա զա րյա նն ընդ դեմ « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե  նի ա» ՓԲԸ-ի, եր րո րդ ան ձ ՀՀ 
կր թու  թյան և գի տու  թյան նա խա րա րու  թյան «Կր թա կան ծրագ րե րի կե նտ րոն» ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման գրա սե նյա կի թիվ ԵԿԴ/0556/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վեր լու ծե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծը, « Լեզ վի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «ա» կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
7-րդ հոդ վա ծը, 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 54-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տը, 551-րդ հոդ վա ծը, ինչ պես նաև վկայա կո չե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված դիր-
քո րո շումն  ե րը և ընդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց-
նող սուբյեկ տի կող մի ց սպա ռո ղին մի  ա ժա մա նա կ՝ մե կ գոր ծար քից բխող ի րա վա հա րա-
բե րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում, առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ ընդ գր կող զբո սա շր ջային 
ծա ռայու թյուն ներ են մա տուց վում, ո րո նց տևո ղու թյու նը գե րա զան ցում է 24 ժա մը կամ 
նե րա ռում է առն վա զն մե կ գի շե րա կաց, ա պա զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տը 
պար տա վոր է սպա ռո ղի հետ կն քել գրա վոր պայ մա նա գիր և մի  նչև պայ մա նա գիր կն քե լը 
նրան տրա մադ րել զբո սա շր ջային փա թե թում ընդ գրկ ված ժա ման ման կամ տա րան ցիկ 
երկր նե րի ան ձնագ րային, մուտ քի և ել քի պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն: 
Մի նչ դեռ այն դեպ քում, երբ զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տի և սպա ռո ղի մի  ջև 
զբո սա շր ջային փա թե թի կա պակ ցու թյա մբ առ կա չէ գրա վոր ձևով կնք ված պայ մա նա գիր, 
ա պա այդ պի սի գոր ծար քը փաս տա ցի կնք ված լի նե լը կա րող է ա պա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ա պա ցույց նե րո վ՝ 
բա ցա ռու թյա մբ վկա նե րի ցուց մունք նե րի: Ընդ ո րում, ի հա վաս տումն  զբո սա շր ջային փա-
թե թի և դրա նով պայ մա նա վոր ված պայ մա նագ րի առ կայու թյա ն՝ օ տար լեզ վով կա զմ ված 
փաս տա թղ թեր ներ կայաց նե լու դեպ քում ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյուն ու նե ցող դա-
տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մի ց պե տք է ներ կայաց վի նաև այդ փաս տա թղ թի պատ-
շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն թա րգ մա նու թյու նը:

 Պա հատ վու  թյու ն

20.07.2017թ.

12. « Մուշ-Մէ դա» ՍՊԸ v. « Հախ վեր դյան Շին մոն տաժ» ԲԲԸ, քաղ. գո րծ թիվ 
Ե Ա ՔԴ/0520/02/11

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է հետ ևյալ հար ցադ-
րումն  ե րին 

1) ո՞ր դեպ քե րում պա հա տուն ի րա վունք ու նի պա հան ջել հա տու ցե լու ի պահ հա նձն-
ված գույ քի ար ժե քը,

2) նման դեպ քե րում ի՞նչ հան գա մա նք նե րի հաշ վառ մա մբ և ո՞ր պա հի դրու թյա մբ է 
ո րոշ վում գույ քի ար ժե քը,

3) պայ մա նագ րում հա տուկ նշում առ կա չլի նե լու դեպ քում ի՞նչ հան գա մա նք նե րի 
հաշ վառ մա մբ է ո րոշ վում գույ քի՝ ի պահ հա նձ նե լու պա հի դրու թյա մբ ու նե ցած վի ճա կը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 816-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 817-րդ հոդ վա ծը, 818-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ կե տե րը, 819-րդ հոդ վա ծը, 820-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 822-րդ 
հոդ վա ծը, 826-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 827-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 828-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 829-րդ հոդ վա ծը, ան դրա դար ձել է պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի 
հիմն  ա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին: Այս պես, պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի կող-
մե  րը պա հա տուն և պա հա ռուն են: Պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի ա ռար կան գույ քը պա-
հե լու ծա ռայու թյունն է, պայ մա նագ րի օբյեկ տը՝ ի պահ հա նձն ված գույ քը: Պա հատ վու-
թյան օբյե կտ կա րող են լի նել ինչ պես ան հա տա պես, այն պես էլ տե սա կա նի շով ո րոշ վող 
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ի րե րը: Պա հատ վու թյան օբյեկ տի տե սա կը կա րող է պայ մա նա վո րել նաև պա հատ վու-
թյան տե սա կը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ պա հա ռուն պար տա վոր է պա հա տուին կամ նրա 
կող մի ց որ պես ստա ցող նշ ված ան ձին վե րա դա րձ նել հե նց այն գույ քը, ո րը հա նձն ված 
է ե ղել ի րեն ի պահ, ե թե պայ մա նագ րում նա խա տես ված չէ դի մա զրկ մա մբ պա հատ-
վու թյուն: Հետ ևա բար, որ պես կա նոն, պա հա ռուն պար տա վոր է վե րա դա րձ նել հե նց նույն 
գույ քը, ո րը նշ ված է պա հատ վու թյան պայ մա նագ րում:

 Պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում պա հա ռուն պար տա վոր է 
ա պա հո վել գույ քի ամ բող ջա կա նու թյու նը, պահ պան վա ծու թյու նը՝ ձեռ նար կե լով սահ ման-
ված հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը: Նկա տի ու նե նա լով, որ պա հատ վու թյան դեպ քում 
պա հա ռուին փո խա նց վում է մի  այն տի րա պետ ման ի րա վա զո րու թյուն, պա հա ռուն ի րա-
վունք չու նի օգտ վել ի րեն ի պահ հա նձն ված գույ քից կամ տնօ րի նել այն՝ բա ցա ռու թյա մբ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է նաև այն հան գա ման քը, որ օ րե նս դի րն ար գե լում 
է պա հա ռուին գույքն ի պահ հա նձ նել այլ ան ձի՝ ա ռա նց պա հա տուի հա մա ձայ նու թյան, 
բա ցա ռու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 822-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ-
քե րի: Նշ ված նոր մը նույն պես բխում է ի պահ հա նձն ված գույ քի պահ պան վա ծու թյան 
ա պա հով մա ն՝ պա հա ռուի պար տա կա նու թյու նից, ուս տի պա տա հա կան չէ, որ գույ քը եր-
րո րդ ան ձին ի պահ հա նձ նե լու դեպ քում սկզբ նա կան պա հա ռուն պա տաս խա նատ վու-
թյուն է կրում եր րո րդ ան ձի, ո րին նա ի պահ է հա նձ նել գույ քը, գոր ծո ղու թյուն նե րի հա-
մար, ինչ պես իր սե փա կա նի: Ընդ ո րում, գույ քի կո րս տի, պա կա սոր դի կամ վն աս ված քի 
հա մար պա հա ռուն կրում է պա տաս խա նատ վու թյուն՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
417-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան:  

Ամ փո փե լով վե րը նշ ված վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել 
է, որ պա հա ռուի հիմն  ա կան պար տա կա նու թյուն նե րն են՝ պա հատ վու թյան ըն թաց քում 
ա պա հո վել գույ քի պահ պան վա ծու թյա նը՝ հոգ տա նե լով դրա մա սին, չօ գտ վե լով դրա նից, 
պա հատ վու թյան պար տա կա նու թյու նը կա տա րել ան ձա մբ, ինչ պես նաև պա հա տուին վե-
րա դա րձ նել ի պահ հա նձն ված գույ քը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի վկայա կոչ ված նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն-
քում ան դրա դառ նա լով գույ քը վե րա դա րձ նե լու պա հա ռուի պար տա կա նու թյա նը՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը.

1. որ պես կա նոն, պա հա ռուն պար տա վոր է վե րա դա րձ նել նույն գույ քը,
2. դի մա զրկ մա մբ պա հատ վու թյան դեպ քում պա հա ռուն պար տա վոր է վե րա դա րձ-

նել նույն տե սա կի և ո րա կի գույք,
3. պա հա ռուն գույ քը պե տք է վե րա դա րձ նի սկզբ նա կան վի ճա կով` հաշ վի առ նե լով 

դրա բնա կա նոն վատ թա րա ցու մը, նվա զե լը կամ գույ քի բնա կան հատ կու թյուն նե րի հետ-
ևա նք նե րով ա ռա ջա ցած այլ փո փո խու թյուն ներ,

4. ի պահ հա նձն ված գույ քի կո րս տի, պա կա սոր դի կամ վն աս ված քի հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյուն է կրում պա հա ռուն և պար տա վոր է պա հա տուին հա տու ցել պատ-
ճառ ված վն աս նե րը (այդ թվում՝ բաց թո ղն ված օ գու տը)՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
409-րդ հոդ վա ծի հաշ վառ մա մբ, ե թե պա հատ վու թյու նը հա տու ցե լի է,

5. ան հա տույց պա հատ վու թյան դեպ քում գույ քի կո րս տի, պա կա սոր դի կամ վն աս-
ված քի հետ ևան քով պա հա տուին պատ ճառ ված վն աս նե րը հա տուց վում են`

1) գույ քի կո րս տի կամ պա կա սոր դի հա մար` կո րած կամ պա կա սած գույ քի ար ժե քի 
չա փով.

2) գույ քի վն աս ված քի հա մար` դրա ար ժե քի նվա զած մա սի չա փով,
6. այն դեպ քում, երբ վն աս ված քի հետ ևան քով, ո րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն 

է կրում պա հա ռուն, գույ քի ո րա կն այն քան է փոխ վել, որ այն չի կա րող օգ տա գո րծ վել իր 
սկզբ նա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան, պա հա տուն ի րա վունք ու նի հրա ժար-
վել գույ քից և պա հա ռուից պա հան ջել այդ գույ քի ար ժե քը, ինչ պես նաև հա տու ցե լու այլ 
վն աս նե րը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պա հատ վու թյան պայ մա նագ-
րով:

 Վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ան դրա դառ նա-
լով նշ ված վեր ջին ի րա վի ճա կի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, 
որ որ պես պար տա վո րու թյու նը բնե ղե նով կա տա րե լու սկզ բուն քի դրս ևո րում (ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 412-րդ հոդ ված)՝ ի պահ հա նձն ված գույ քը մի  շտ պե տք է վե րա-
դա րձ վի պա հա տուի ն՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա տու ցե լով պատ ճառ ված վն աս-
նե րը: Այ դու հան դե րձ, օ րե նս դի րը բա ցա ռու թյուն է նա խա տե սել այն դեպ քի հա մար, երբ 
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գույ քը վն աս ված քի հետ ևան քով այն քան է փոխ վել, որ չի կա րող օգ տա գո րծ վել իր սկզբ-
նա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ այն դեպ-
քե րին, երբ պա հատ վու թյան պայ մա նագ րով ի պահ հա նձն ված գույ քը վե րա դա րձ նե լու 
պա հի դրու թյա մբ գույքն ընդ հան րա պես առ կա չէ կամ վի ճե լի է գույ քի փաս տա ցի առ-
կայու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով օ րե նսդ րի տրա մա բա նու թյու նը՝ մաս նա վո-
րա պես այն հան գա ման քը, որ գույ քի կո րս տի դեպ քում վն աս նե րը հա տուց վում են առն-
վա զն գույ քի ար ժե քի չա փով (հա տու ցե լի պա հատ վու թյան դեպ քում կա րող են հա տուց-
վել նաև այլ վն աս ներ), ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով պա հա տուին տր ված ի րա վուն քը՝ 
հրա ժար վել գույ քից, գտ նում է, որ ոչ մի  այն այն դեպ քե րում, երբ գույ քը փաս տա ցի առ կա 
է, սա կայն է ա կա նո րեն վն աս ված է, կամ ա պա ցուց ված է, որ պա հա ռուի վար քա գի ծը 
հան գեց րել է գույ քի կո րս տի, այլ նաև այն դեպ քե րում, երբ վի ճե լի է մն ում ի պահ հա նձն-
ված գույ քի՝ վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյան ծագ ման պա հի դրու թյա մբ փաս տա ցի 
գոյու թյու նը, ա պա պա հա տուն ի րա վունք ու նի նաև նշ ված դեպ քում հրա ժար վել գույ քը 
վե րա դա րձ նե լու պա հան ջից և պա հան ջել հա տու ցել գույ քի վն աս նե րը՝ մաս նա վո րա պես 
գույ քի ար ժե քը: 

Ա նդ րա դառ նա լով գույ քի ար ժե քը ո րո շե լու հար ցի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րել է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 827-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան նույն վի-
ճա կով գույ քը վե րա դա րձ նե լու պա հա ռուի պար տա կա նու թյու նը կա տա րած լի նե լը գնա-
հա տե լիս հաշ վի է առն վում գույ քի բնա կա նոն վատ թա րա ցու մը, նվա զե լը կամ գույ-
քի բնա կան հատ կու թյուն նե րի հետ ևա նք նե րով ա ռա ջա ցած այլ փո փո խու թյուն ներ: 
Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 820-րդ և 826-րդ հոդ ված նե րը պա հա ռուին 
ի րա վունք են վե րա պա հում վա ճա ռել ի պահ հա նձն ված գույ քը հա մա պա տաս խան հան-
գա մա նք նե րն ի հայտ գա լու դեպ քում պա հատ վու թյան վայ րում գոյու թյուն ու նե ցող 
գնով: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ պա հա տուին 
գույ քի ար ժե քը հա տու ցե լիս պե տք է հաշ վի առն վի նման պա հան ջի պա հին, այլ ոչ թե 
պայ մա նագ րի կնք ման պա հին գոյու թյուն ու նե ցող գի նը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ ե թե օ րի-
նակ պա հա ռուն բա րե խղ ճո րեն կա տա րեր իր պար տա կա նու թյու նը, գույքն ամ բող ջա կան 
վի ճա կով վե րա դա րձ ներ պա հա տուին, ա պա պա հա տուի կող մի ց այդ գույքն օ տա րե լիս 
պե տք է հի մք ըն դուն վեր հե նց տվյ ալ պա հի դրու թյա մբ գույ քի շու կայա կան ար ժե քը: Ուս-
տի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ այն դեպ քում, երբ պա հա տուն ի րա վունք ու նի 
հրա ժար վել գույքն ըն դու նե լուց, նրան պե տք է հա տուց վի գույ քի ար ժե քը պա հա տուի 
պա հան ջի պա հի դրու թյա մբ, ե թե ի հար կե այլ բան նա խա տես ված չէ պայ մա նագ րով:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ գույ քի վի-
ճա կի՝ մաս նա վո րա պես նախ կի նում օգ տա գո րծ ված լի նե լու կամ չլի նե լու վե րա բե րյալ 
վեճ ա ռա ջա նա լու այն դեպ քե րին, երբ հս տակ չէ գույ քի նախ նա կան վի ճա կը: Նման վեճ 
հնա րա վոր է այն դեպ քում, երբ պա հատ վու թյան պայ մա նագ րում նշում չկա գույ քի ան-
հա տա կա նաց նող տվյ ալ նե րի՝ մաս նա վո րա պես գույ քի վի ճա կի մա սին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ե թե պայ մա նագ րով չի ան հա տա կա նաց վել գույ քը, 
այդ թվում՝ չի նշ վել գույ քի նախ նա կան վի ճա կը, ինչ պես նաև այն հնա րա վոր չի ո րո շել 
պայ մա նագ րի մե կ նա բան ման վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 447-րդ հոդ-
վա ծով սահ ման ված կա նոն նե րից ել նե լով, ա պա պե տք է գոր ծի ի պահ հա նձն ված գույ քը 
պատ շաճ վի ճա կում գտն ված լի նե լու կան խա վար կա ծը՝ հի մք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի նաև այլ պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր-
մե  րում առ կա այն տրա մա բա նու թյու նը, որ գույ քը մյուս կող մի ն հա նձն վում է պատ շաճ 
վի ճա կում (օ րի նա կ՝ վար ձա տուն, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 613-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն, պար տա վոր է գույ քը տրա մադ րել գույ քի նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խա նող 
վի ճա կում, նույն օ րե նսգր քի 665-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ բնա կու թյան հա մար պի տա նի 
վի ճա կում, նույն օ րե նսգր քի 689-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ փո խա տուն նույն պես պար-
տա վոր է գույ քը տրա մադ րել գույ քի նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խա նող վի ճա կում և 
այլն): Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ յու րա քան չյուր պայ մա նագ րի դեպ քում 
գույ քի վի ճա կի պատ շա ճու թյու նը գնա հատ վում է տվյ ալ պայ մա նագ րի տե սա կի ա ռա նձ-
նա հատ կու թյան հաշ վառ մա մբ: Ընդ ո րում, ե թե գույ քի հա նձ նե լու վե րա բե րյալ այլ պայ-
մա նագ րե րի դեպ քում գույ քի պատ շաճ վի ճա կը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ որ-
պես կա նոն մյուս կող մի ն փո խա նց վում է նաև գույքն օգ տա գոր ծե լու ի րա վա զո րու թյու նը, 
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պա հատ վու թյան դեպ քում գույ քի վի ճա կի պատ շա ճու թյու նը կար ևոր վում է հե տա գայում 
գույ քը վե րա դա րձ նե լիս վեճ ա ռա ջա նա լու հան գա ման քով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև ի պահ հա նձն-
ված գույ քը պահ պա նե լու պար տա կա նու թյան և չպահ պա նե լու հետ ևա նք նե րի վե րա բե-
րյալ սույն ո րոշ մա մբ ար դեն իսկ քն նա րկ ված հս տակ կար գա վո րումն  ե րի առ կայու թյա-
մբ՝ նկա տի ու նե նա լով, որ օ րե նս դի րը կար ևո րել է պա հա ռուի՝ ի պահ հա նձն ված գույ քի 
պահ պան վա ծու թյան պար տա կա նու թյան կա տա րու մը պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի 
գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ պա հատ վու թյան պայ մա նագ րում 
այլ բան նա խա տես ված չլի նե լու պա րա գայում գոր ծում է ի պահ հա նձն ված գույքն ի սկզ-
բա նե պատ շաճ վի ճա կում հա նձն ված լի նե լու կան խա վար կա ծը:

 Փո խա ռու  թյու ն
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13. Ժի րայր Հա կո բյան v. Ռու զան նա Վար դա նյան, քաղ. գո րծ թիվ 
Ե ԷԴ/0313/02/16

Խն դիր. Արդյո ՞ք մի  այն քրե ա կան գոր ծե րով հե տա քն նու թյան և նա խա քն նու թյան 
մար մի ն նե րի կող մի ց ըն դուն ված ո րո շումն  ե րը կամ այդ ըն թաց քում ան ձա նց տված բա-
ցատ րու թյուն նե րը պա հա նջ վող գու մա րի հա նձն ման վե րա բե րյալ այլ վե րա բե րե լի գրա-
վոր ա պա ցույ ցի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում կա րող են դիտ վել բա վա րար փո խա-
ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կայու թյան փաս տը հաս տատ ված ո րա կե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 289-րդ հոդ վա ծը, 290-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 294-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 298-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տը, 448-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 449-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 877-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տը, 878-րդ հոդ վա ծը, ինչ պես նաև նախ կի նում ար տա հայ տած իր դիր քո րո շումն  ե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա-
նձ նա հատ կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև դա տա կան պրակ տի կայի մի  տումն  ե րը, կար ևո րել է 
այն խնդ րի պար զա բա նու մը, թե արդյոք մի  այն քրե ա կան գոր ծե րով հե տա քն նու թյան և նա-
խա քն նու թյան մար մի ն նե րի կող մի ց ըն դուն ված ո րո շումն  ե րը բա վա րար են փո խա ռու թյան 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծա գու մը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նշել, որ ինչ պես ցան կա ցած պայ մա նա գիր, 
փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը ևս կա մային ակտ է: Այ սի նքն` փո խա ռու թյան ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ա ռա ջաց ման հա մար ան հրա ժե շտ է, որ պայ մա նագ րի կող մե  րը՝ փո խա-
ռուն և փո խա տուն, հս տա կո րեն դրս ևո րեն ի րե նց կա մա հայտ նու թյու նը փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գիր կն քե լու վե րա բե րյալ, և այդ կա մքն ուղղ ված լի նի փո խա տուի դեպ քում՝ 
փո խա ռուին դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք հա նձ նե լուն, իսկ 
փո խա ռուի դեպ քում՝ փո խա տուից ստաց ված գու մա րը կամ փո խա տուից ստաց ված գույ-
քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու ո րա կի գույք վե րա դա րձ նե լուն: Նման կամ քի 
դրս ևո րու մը և դրա ի րա կա նաց մա նն ուղղ ված ան հրա ժե շտ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա-
նա ցու մը, սա կայն, դե ռևս բա վա րար չէ փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյան ծա գումն  
ար ձա նագ րե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժե շտ է, որ կող մե  րի կա մա հայտ նու թյունն 
ամ րա պնդ ված և ձևա կե րպ ված լի նի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյա մբ գոր ծար քի 
տվյ ալ տե սա կի հա մար սահ ման ված կար գով: Ընդ ո րում, քա նի որ կա մա հայտ նու թյու նը 
կամ քի ար տա հայտ ման ար տա քին դրս ևո րումն  է, հաշ վի առ նե լով փո խա ռու թյան ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով դրա նք պե տք է հա մը նկ նեն: Այս պես, փո խա ռու թյան պայ-
մա նա գի րը ռե ալ գոր ծա րք է, այ սի նքն՝ կնք ված է հա մար վում դրա մը կամ տե սա կային 
հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույ քը հա նձ նե լու պա հից, ին չը նշա նա կում է, որ մի  նչ փո խա-
ռու թյան ա ռար կայի փո խան ցու մը կամ դրա նից ան մի  ջա պես հե տո ար դեն իսկ օ րեն քով 
սահ ման ված ձևով պե տք է ձևա կե րպ ված լի նի փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կամ փո-
խա ռու թյան ա ռար կայի փո խան ցու մը հա վաս տող գրա վոր այլ փաս տա թուղ թը: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև օ րե նսդ րա կան այն կար գա-
վոր մա մբ, հա մա ձայն ո րի՝ փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան-
գեց նում է այդ պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան, նման պայ մա նա գի րն ա ռո չի նչ է: 

Էջ 
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Փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տե քս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ մի  այն հե տա քն նու թյան և նա խա քն նու թյան մար մի ն նե րի կող մի ց ըն դուն ված ո րո-
շումն  ե րով, այդ ըն թաց քում ան ձա նց տված բա ցատ րու թյուն նե րով կամ ցուց մունք նե րով 
չի կա րող հիմն  ա վոր վել փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման հան գա ման քը, 
քա նի որ նա խ՝ նման ա պա ցույց նե րը ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով ձևա վոր վում են փո-
խա ռու թյան ա ռար կայի են թադ րա բար փո խան ցու մի ց ա վե լի ուշ, հետ ևա բար գոր ծար քի 
գրա վոր ձևը պահ պան ված չլի նե լու հիմ քով են թադ րյալ փո խա ռու թյան գոր ծա րքն ա ռո-
չի նչ է: Բա ցի այդ, դրա նք կա մային ակտ ո րակ վել չեն կա րող, քա նի որ ուղղ ված չեն 
կող մե  րի հա մար փո խա դա րձ ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, այլ 
քրե ա դա տա վա րա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում դրա նով կան խո րոշ ված նպա տակ նե րի 
ի րա կա նաց մա նն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ են: 

Վե րոգ րյալ ընդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն կա րող է կազ մե լ այն դեպ քը, երբ 
են թադ րյալ փո խա ռու թյան եր կու կող մե  րն էլ հե տա քն նու թյան կամ նա խա քն նու թյան ըն-
թաց քում ի րե նց տված բա ցատ րու թյուն նե րով կամ ցուց մունք նե րով ըն դու նել են մի  մյա-
նց մի  ջև փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյան գոյու թյան փաս տը և հե տա գայում այդ 
ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող վե ճով հա րուց ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ-
նե րում տվյ ալ փաս տը չի վի ճա րկ վել են թադ րյալ փո խա ռուի կող մի ց կամ չի հե րք վել այդ 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րով:

 Վա րկ
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14. «Ա նե լիք Բա նկ» ՓԲԸ v. Ա րամ Ա ղա բե կյ ան, քաղ. գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/2723/02/15

Խն դիր. Արդյո ՞ք վար կա տուի կող մի ց սպա ռո ղա կան վար կի փո խան ցու մը մա տա կա-
րա րին վար կի գու մա րի տրա մա դր ման պար տա վո րու թյան պատ շաճ կա տա րում չէ վար-
կա ռուի հան դեպ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկայա կո չե լով ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 877-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 882-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 887-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ար ձա նա գել է, որ վար կային պայ-
մա նագ րով վար կա տուն ստա նձ նում է վար կա ռուին դրա մա կան մի  ջոց ներ տրա մադ րե լու 
պար տա կա նու թյուն, ինչ պես նաև ձե ռք է բե րում ի րա վունք՝ պա հան ջե լու հետ վե րա դա-
րձ նել այդ դրա մա կան մի  ջոց նե րը և տո կոս ներ վճա րել դրան ցից, իսկ վար կա ռուն, իր 
հեր թին, ձե ռք է բե րում այդ մի  ջոց նե րն ստա նա լու ի րա վունք և ստա նձ նում վար կա տուին 
տո կոս ներ վճա րե լու ու ստաց ված մի  ջոց նե րը վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյուն: Մի-
ա ժա մա նակ, նշ ված հոդ վա ծով ամ րա գր վել է, որ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի 
նկատ մա մբ փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի նոր մե  րը կի րա ռե լի են, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե  րով և բուն վար կային 
պայ մա նագ րով: Այ սի նքն՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու ա ռու մով օ րե-
նս դի րը նա խա պատ վու թյու նը տվել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝ վար կային հա րա-
բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե  րին և վար կային պայ մա նագ րին, ո րոն ցով այլ բան 
նա խա տես ված չլի նե լու դեպ քում մի  այն տվյ ալ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ կա րող 
են գոր ծել փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի նոր մե  րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նշել, որ վար կային պայ մա նա գի րը, որ պես 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի տե սակ, այ դու հան դե րձ, ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րով տար բեր-
վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րից: Մաս նա վո րա պես, ե թե փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի 
դեպ քում փո խա ռու թյան ա ռար կան պե տք է փաս տա ցի հա նձն ված լի նի փո խա ռու ին, ա պա 
վար կային պայ մա նագ րի դեպ քում վար կի տրա մա դր ման պար տա կա նու թյու նը հա մար-
վում է կա տար ված վար կի գու մա րն ինչ պես ան մի  ջա կա նո րեն վար կա ռուին, այն պես էլ այն 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված մա տա կա րա րին հա նձն վե լու, այն է՝ վար կա ռուի ո րո շա կի 
կա րիք նե րի բա վա րար ման նպա տա կով նրա օգ տա գո րծ ման հա մար հա սա նե լի դառ նա լու 
պա րա գայում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա-
ման քով, որ ՀՀ-ում 23.01.2009 թվա կա նից գոր ծում է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր մե ր 
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պա րու նա կող «Ս պա ռո ղա կան կրե դի տա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը: Նշ ված օ րեն քի 2-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քում օգ տա գո րծ վում են հետ ևյալ հիմն  ա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րը. 1) կրե դի տ՝ պար տա վո րու թյան տա րա ժամկ  ետ վճար ման ի րա վունք, 
վա րկ, փո խա ռու թյուն, ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյուն (լի զի նգ) կամ որ ևէ այլ հա մա ձայ-
նու թյուն կամ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն, ո րի նպա տա կը ապ րա նք նե րի, ծա ռայու թյուն նե րի 
կամ աշ խա տա նք նե րի ձե ռք բե րու մը ֆի նան սա վո րե լն է. 2) կրե դի տա վո րո ղ՝ բա նկ, օ տա-
րե րկ րյա բան կի մաս նա ճյուղ, վար կային կազ մա կեր պու թյուն կամ գրա վա տուն, ո րը տրա-
մադ րում է կրե դիտ. 3) կրե դի տա վոր ման պայ մա նա գի ր՝ գոր ծա րք, ո րով կրե դի տա վո րո-
ղն սպա ռո ղին տրա մադ րում կամ խոս տա նում է տրա մադ րել կրե դիտ. 4) մա տա կա րա ր՝ 
ապ րա նք նե րը վա ճա ռող կամ ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող կամ աշ խա տա նք ներ կա տա րող 
ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ. ... 6) սպա ռող (այդ թվում՝ գյու ղա տն տե սա կան 
նշա նա կու թյան կրե դիտ ստա ցող)` բա ցա ռա պես ան ձնա կան, ըն տա նե կան, տնային կամ 
այլ օգ տա գո րծ ման հա մար նա խա տես ված, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան հետ 
չկապ ված (բա ցա ռու թյա մբ գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան կրե դիտ նե րի), ապ րա նք-
նե րի (աշ խա տա նք նե րի, ծա ռայու թյուն նե րի) պատ վիր ման կամ ձե ռք բեր ման նպա տա կով 
կրե դիտ ստա ցող քա ղա քա ցի...:

 Վե րո շա րադ րյա լից հետ ևում է, որ «կ րե դիտ» հաս կա ցու թյու նը, ի թի վս այլ նի, սահ-
ման վում է որ պես վա րկ, ո րի նպա տա կը սպա ռո ղի կող մի ց ապ րա նք նե րի, ծա ռայու թյուն-
նե րի կամ աշ խա տա նք նե րի ձե ռք բե րու մը ֆի նան սա վո րե լն է: Ընդ ո րում, սպա ռո ղա կան 
կրե դի տին կամ սպա ռո ղա կան վար կին բնո րոշ են հետ ևյալ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը ՝

1) հա տուկ նպա տա կի առ կայու թյու նը, ին չը նշա նա կում է, որ վար կի գու մա րը փո-
խա ռուի կող մի ց կա րող է օգ տա գո րծ վել մի  այն այն պի սի ապ րա նք նե րի, ծա ռայու թյուն նե-
րի կամ աշ խա տա նք նե րի ձե ռք բեր ման հա մար, ո րո նք ան հրա ժե շտ են իր ան ձնա կան, ըն-
տա նե կան, տնային կամ այլ օգ տա գո րծ ման հա մար, կապ ված չեն ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման հետ,

2) հա տուկ սուբյեկ տային կազ մը, մաս նա վո րա պե ս՝ որ պես փո խա ռու-ս պա ռող կա-
րող են հան դես գալ մի  այն ֆի զի կա կան ան ձի նք:

 Փաս տո րեն, սպա ռո ղա կան վար կը ձե ռք բեր ված ապ րան քի, ծա ռայու թյան կամ աշ-
խա տան քի դի մաց վճար ման մի  ջոց է և որ պես այդ պի սին կա րող է ան մի  ջա կա նո րեն փո-
խա նց վել նաև վկայա կոչ ված օ րեն քի ի մաս տով մա տա կա րար հան դի սա ցող սուբյեկ տին 
(օ րի նա կ՝ երբ սպա ռո ղա կան վար կը տրա մա դր վում է ար դեն իսկ ընտր ված ապ րան քի, 
աշ խա տան քի կամ ծա ռայու թյան ձե ռք բեր ման հա մար և մա տա կա րա րը վար կի տրա մա-
դր ման պա հին հայտ նի է): Ա վե լին, ձևա վոր ված գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույ թը 
վկայում է, որ սպա ռո ղա կան վար կի ձևա կեր պու մը գե րա կշ ռող դեպ քե րում ի րա կա նաց-
վում է մա տա կա րա րից ապ րան քի, ծա ռայու թյան կամ աշ խա տան քի ձե ռք բեր ման պա հին, 
իսկ վար կի գու մա րը փո խա նց վում է մա տա կա րա րին, այ դու հան դե րձ, ան մի  ջա կա նո րեն 
վար կային հա րա բե րու թյուն ներ ա ռա ջաց նե լով վար կա տուի և սպա ռո ղի մի  ջև:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ վար կի գու մա րը, որ պես սպա-
ռո ղա կան կրե դիտ, փո խա նց վել է մա տա կա րա րին, վար կա տուի՝ վա րկ տրա մադ րե լու 
պար տա կա նու թյու նը հա մար վում է պատ շաճ կար գով կա տար ված, իսկ սպա ռո ղը՝ փո-
խա ռուն, կրում է դրա նից բխող ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը: Մաս նա վո-
րա պե ս՝ «Ս պա ռո ղա կան կրե դի տա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ կե տն ի րա վունք է վե րա պա հում սպա ռո ղին պա հա նջ նե րը ներ կայաց նե լու ան մի -
ջա պես կրե դի տա վո րո ղին այն դեպ քում, երբ կրե դի տա վոր ման պայ մա նագ րով կամ 
այդ պայ մա նագ րի հի ման վրա տրա մա դր ված կրե դի տի մի  ջո ցով գն ված ապ րա նք նե րը, 
ծա ռայու թյուն նե րը կամ աշ խա տա նք նե րը չեն ստաց վել (մա տուց վել) կամ մաս նա կի են 
ստաց վել (մա տուց վել) կամ չեն հա մա պա տաս խա նում օ րեն քով և (կամ) ապ րա նք նե րի, 
ծա ռայու թյուն նե րի կամ աշ խա տա նք նե րի գնումն  ա պա հո վող գոր ծար քով սահ ման ված 
պա հա նջ նե րին, կամ նույն օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ սպա ռո ղն ի րա-
վունք ու նի ա ռա նց որ ևէ պատ ճա ռա բա նու թյան մի  ա կող մա նի ո րեն լու ծե լու կրե դի տա վոր-
ման պայ մա նա գի րը դրա կնք մա նը հա ջոր դող 7 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, ե թե 
կրե դի տա վոր ման պայ մա նագ րով ա վե լի եր կար ժամկ  ետ նա խա տես ված չէ (մ տա ծե լու 
ժա մա նակ): Սպա ռո ղի կող մի ց վե րը նշ ված ի րա վունք նե րը չի րաց վե լու դեպ քում վեր ջի նս 
կրում է վար կի գու մա րը և դրան հաշ վե գր ված տո կոս նե րը վե րա դա րձ նե լու՝ փո խա ռուի 
հիմն  ա կան պար տա կա նու թյու նը:
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Ա պա հո վագ րու  թյու ն

07.04.2017թ.

15. «Ի նե կո բա նկ» ՓԲԸ v. Մա րի նե Ա լա վեր դյան, քաղ. գո րծ թիվ ԼԴ/0647/02/13

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է այն հար ցա դր մա-
նը, թե վար կային հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող ռիս կե րի ա պա հո վագ րու թյան դեպ քում 
վար կա տուի ու նե ցած պա հա նջն ի՞նչ պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ քում կա րող է ան-
ցնել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 397-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 402-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը, 887-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը, 983-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 996-րդ հոդ վա ծի 1-3-րդ կե տը, 9831-րդ հոդ վա ծի 9-րդ 
կե տը, 1021-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և ա ռաջ նշել է, որ վար-
կային պայ մա նագ րով վար կա տուն ստա նձ նում է վար կա ռուին դրա մա կան մի  ջոց ներ 
տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյուն, ինչ պես նաև ձե ռք է բե րում ի րա վունք՝ պա հան ջե-
լու հետ վե րա դա րձ նել այդ դրա մա կան մի  ջոց նե րը և տո կոս ներ վճա րել դրան ցից, իսկ 
վար կա ռուն, իր հեր թին, ձե ռք է բե րում այդ մի  ջոց նե րը ստա նա լու ի րա վունք և ստա նձ-
նում վար կա տուին տո կոս ներ վճա րե լու ու ստաց ված մի  ջոց նե րը վե րա դա րձ նե լու պար-
տա կա նու թյուն (տե´ս, «Փ ԼԵՅ ԳՈՈւԴ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ «Պ րոԿ րե դիտ Բա նկ» ՓԲԸ-ի թիվ 
ԵԿԴ/4072/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

 Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ վար կային պայ-
մա նագ րից բխող պա հա նջ նե րի դեպ քում ա պա ցուց ման ա ռար կայի մե ջ է մտ նում վար-
կային հա րա բե րու թյուն նե րի (վար կային պայ մա նագ րի) առ կայու թյու նը, վար կա տուի 
կող մի ց վար կի գու մա րը փո խա ռուին տրա մադ րած լի նե լը, փո խա ռուի կող մի ց պար տա-
վո րու թյան կե տա նց թույլ տա լը, ինչ պես նաև փո խա ռուի մե ղ քի առ կայու թյու նը, ո րը ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի ու ժով են թա դր վում է, ե թե փո խա ռուն չա-
պա ցու ցի իր մե ղ քի բա ցա կայու թյու նը: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վար կային պայ մա նագ րով որ պես վար կա տու հան դես են 
գա լիս բան կե րը և այլ վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րո նք ռիս կային ֆի նան սա-
կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյե կտ ներ են, վեր ջին նե րս հնա րա վո րու թյուն 
ու նեն ա պա հո վագ րե լու վար կային հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող ո րո շա կի ռիս կեր: Ընդ 
ո րում, ո րոշ դեպ քե րում ա պա հո վա գր ման պա հան ջը սահ ման վում է օ րեն քով: Այս պես, 
օ րի նակ, այն դեպ քում, երբ վար կային պայ մա նագ րի կա տա րումն  ա պա հով ված է գրա-
վով, ա պա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 237-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի 
հա մա ձայն՝ գրա վա տուն կամ գրա վա ռուն, կախ ված այն բա նից, թե նրան ցից ում մոտ է 
գտն վում գրավ դր ված գույ քը, պար տա վոր է գրավ դր ված գույքն ա պա հո վագ րել կո րս-
տյան և վն աս ված քի ռիս կե րից: Այ սի նքն՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նա կում 
հնա րա վոր է ա պա հո վագ րու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի ծա գում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րից ծա-
գող ո րո շա կի ռիս կեր ա պա հո վագ րե լիս ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում վճա րե լուց հե տո 
վար կային հա րա բե րու թյուն նե րից բխող պա հա նջն օ րեն քի ու ժով ան ցնում է ա պա հո-
վագ րա կան ըն կե րու թյա նը: Ընդ ո րում, պա հան ջի զիջ ման հա մար ան հրա ժե շտ է հետ-
ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյու նը (ե թե այլ բան նա խա տես ված չլի նի 
ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով).

1. ա պա հո վագ րու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը, ընդ ո րում, նկա տի ու-
նե նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 996-րդ հոդ վա ծի պա հան ջը՝ տվյ ալ փա ստն 
ա պա ցու ցող մի  ակ թույ լատ րե լի ա պա ցույցն ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գի րն է 
կամ ա պա հո վագ րա կան վկայա գի րը, ե թե վեր ջի նս պա րու նա կում է ա պա հո վագ րու թյան 
պայ մա նագ րի՝ օ րեն քով սահ ման ված բո լոր է ա կան պայ ման նե րը,

2. ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի առ կայու թյու նը. ա պա հո վագ րա կան պա տա հա-
րը պե տք է ծա գի ա պա հո վագ րա կան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ի րա վա բա նա կան 
փաս տե րի ու ժով, որ պի սի պա րա գայում ա պա հո վագ րո ղը պար տա վոր է ա պա հո վադ րին 
կամ շա հա ռուին վճա րել ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում,

3. ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում վճա րած լի նե լն ա պա հո վադ րին կամ շա հա ռուին:

Էջ 
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16. « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ v. Էդ գար և Վա ղար-
շակ Սա ղա թե լյ ան ներ, քաղ. գո րծ թիվ ԵՄԴ/3378/02/15

Խն դիր. Արդյո ՞ք ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին սահ ման ված ժամկ  ե տում 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը չտե ղե կաց նե լու հիմ քով ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյան հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի ա) ի րա վունքն առ կա է այն դեպ քում, երբ գոր-
ծով չի ա պա ցուց վում ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի հս տակ ժա մա նա կը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 1017-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյու նը, «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց-
նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տի «դ» են թա կե տը, նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի «բ» են թա կե տը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը «Ար մե  նի ա Ին շու  րա նս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Վա չա գան Խա-
չա տու  րյա նի և Անդ րա նիկ Գու լ քա նյա նի գոր ծով գտել է, որ վն աս պատ ճա ռած ան ձը կամ 
վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը պար տա կա նու-
թյուն են կրում ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լն ի րե նց հայտ նի դառ նա-
լուց հե տո ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա հո վագ րո ղին կամ 
նրա ներ կայա ցուց չին: Նույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է նաև «Ավ-
տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար-
տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բա ցա ռու-
թյուն նե րին (տե ՛ս, «Ար մե  նի ա Ին շու  րա նս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Վա չա գան 
Խա չա տու  րյա նի և Անդ րա նիկ Գու լ քա նյա նի թիվ ՏԴ3/0222/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան հե տա դա րձ պա հան ջի ի րա-
վուն քի ծագ ման հիմ քե րից մե  կն էլ այն է, երբ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը պայ մա-
նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով չի տե ղե կաց վում պա տա հա րի մա սին: Ընդ 
ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման ի րա վուն քի առ կայու թյու նը գնա հա տե-
լիս նախ ան հրա ժե շտ է պար զել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը պա տա հա րի մա սին 
տե ղե կաց նե լու փաս տը, այ սի նքն՝ արդյո ՞ք ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյունն ընդ հան-
րա պես տե ղե կաց վել է պա տա հա րի մա սին: Այ նու հե տև գնա հատ ման է են թա կա տե ղե-
կաց ման ժա մա նա կի և կար գի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ա պա հո վագ րա կան պայ մա-
նագ րով սահ ման ված ժա մա նա կին և կար գին: Այն դեպ քում, երբ պա տա հա րի մա սին 
ծա նու ցու մը ե ղել է այլ պայ ման նե րում, քան սահ ման ված է պայ մա նագ րով, մաս նա վո-
րա պե ս՝ պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղը ծա նուց վել է ա վե լի ուշ, քան սահ ման ված 
է պայ մա նագ րով, ա պա գնա հատ ման է են թա կա ծա նուց ման ժամկ  ե տի ող ջամ տու թյու-
նը՝ «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան 
պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի հա մա տե քս տում՝ 
«Ար մե  նի ա Ին շու  րա նս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Վա չա գան Խա չա տու  րյա նի և 
Անդ րա նիկ Գու լ քա նյա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ ծա նուց ման ժամկ  ե տի ան հա պա-
ղու թյու նը (ող ջամ տու թյու նը) պար զե լու հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի պա տա հա րի 
հս տակ ժա մա նա կա հատ վա ծն այն դեպ քե րում, երբ պա տա հա րի և տե ղե կաց ման ժա-
մա նա կա հատ վա ծի մի  ջև տևո ղու թյու նը եր կար չէ: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ե թե պա տա հա րից 
հե տո մի  նչև ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը տե ղե կաց նե լը չի ան ցել շատ եր կար ժա-
մա նակ (օ րի նա կ՝ օ րեր), ա պա մի  այն պա տա հա րի ժա մա նա կա հատ վա ծի հս տակ լի նե լու 
պայ ման նե րում է հնա րա վոր եզ րա հան գում ա նել ծա նուց ման ժամկ  ե տի ող ջամ տու թյան 
մա սին (օ րի նա կ՝ ե թե ծա նու ցու մը կա տար վել է են թադ րա բար 1-1,5 ժամ վա ըն թաց քում): 
Այ սի նքն՝ որ քան կար ճա տև է պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը տե-
ղե կաց նե լու հա պա ղու մը, այն քան ա վե լի է կար ևոր վում պա տա հա րի ժա մա նա կի հս տա-
կու թյու նը:
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17. « Նաի րի Ին շու րա նս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ v. Ար մե ն Ստե փա նյան, քաղ. 
գո րծ թիվ ԿԴ1/1999/02/14

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է ա պա հո վադ րի 
կող մի ց ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղին ան հա պաղ (ող ջա-
մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նե լու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին` վե րա հաս տա տե լով և 
զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 1017-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյու նը, «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տի «դ» են թա կե տը, նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի «բ» են թա կե տը՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վն աս պատ ճա ռած ան ձը կամ վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա-
նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը պար տա կա նու թյուն են կրում ա պա հո վագ րա կան 
պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լն ի րե նց հայտ նի դառ նա լուց հե տո ան հա պաղ (ող ջա մի տ 
ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կայա ցուց չին: Այս կա պակ-
ցու թյա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հա րկ հա մա րե լով ան դրա դառ նալ օ րե նսդ րի կող մի ց 
նա խա տես ված` ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նն ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա-
սին տե ղե կաց նե լու պար տա կա նու թյան կա տար ման «ան հա պա ղու թյան» եզ րույ թի ըն-
կալ մա նն ու մե կ նա բան մա նը, ար ձա նագ րել է, որ այն ու նի հետ ևյալ բո վան դա կու թյու նը. 
«ան հա պաղ» նշա նա կում է ա ռա նց հա պա ղե լու, ան մի  ջա պես, նույն պա հին, հնա րա վո-
րի նս ա րագ, ա ռա վե լա գույնս սե ղմ ժամկ  ե տում: Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտել է, որ օ րե նս դի րը, սահ մա նե լով «ան հա պա ղու թյան» եզ րույ թը, այն չի դի տել 
որ պես բա ցար ձակ պայ ման, քա նի որ ի րա վա նոր մի  հե տա գա շա րադ րան քում կի րա ռել է 
նաև «ող ջա մի տ ժամկ  ե տում» հաս կա ցու թյու նը: Իսկ ող ջա մի տ կա րող է գնա հատ վել այն 
ժա մա նա կա հատ վա ծը, որն օբյեկ տի վո րեն ան հրա ժե շտ է որ ևէ կո նկ րետ գոր ծո ղու-
թյան ի րա կա նաց ման հա մար: Հետ ևա բար յու րա քան չյուր դեպ քում «ան հա պա ղու թյան» 
պար տա դիր պայ մա նի գնա հա տումն  ի րա կա նաց նե լիս դա տա րան նե րը ոչ մի  այն պե տք 
է հաշ վի առ նեն ծա նուց ման ան մի  ջա պես, նույն պա հին ի րա կա նաց ված լի նե լու փաս տը, 
այլև՝ դրա ի րա կա նաց մա ն՝ ա ռա ջին իսկ օբյեկ տիվ, ար դա րաց ված հնա րա վո րու թյու նը: 

Ը նդ ո րում, ե թե տե ղի է ու նե նում ա պա հո վագ րա կան պա տա հար, ա պա ա պա հո-
վադ րին պատ ճառ ված վն ա սից բխող նրա կամ շա հա ռուի պա հան ջի ի րա վուն քը վն ա սը 
պատ ճա ռած ան ձի նկատ մա մբ ան ցնում է ա պա հո վագ րո ղին` նրա կող մի ց հա տուց ված 
գու մա րի մա սով: Սա կայն, ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը հե տա դա րձ պա հան-
ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վունք է ձե ռք բե րում վն աս պատ ճա ռած ան ձի և (կամ) վն աս 
պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային   մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ նկատ մա մբ, ե թե ԱՊ ՊԱ 
պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով, այ սի նքն` ան հա պաղ (ող ջա մի տ 
ժամկ  ե տում կամ օբյեկ տի վո րեն ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան առ կայու թյան պա րա-
գայում) ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա-
հա րի  մա սին:

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին հայտ նե լու պար տա կա նու թյան կա տար ման 
հար ցում բա ցա ռու թյուն ներ են հա մար վում հետ ևյալ դեպ քե րը.

1. երբ ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րա նս պոր տային   մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով 
տի րա պե տող այլ ան ձը պա տա հա րի հետ ևան քով հայտն վել են ան գի տա կից վի ճա կում,

2. հայտն վել են այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ ան հնա րին էր ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյա նը պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 
պա տա հա րի մա սին  տե ղե կաց նե լը,

3. ա պա հո վա դի րը տե ղյ ակ չի ե ղել և չէր կա րող տե ղյ ակ լի նել ա պա հո վագ-
րա կան պա տա հա րի մա սին` ավ տոտ րա նս պոր տային   մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա-
պե տող այլ ան ձի կող մի ց նրան չտե ղե կաց նե լու կամ այլ պատ ճա ռով (տե ՛ս, «Ար մե  նի ա 
Ին շու  րա նս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Վա չա գան Խա չա տու  րյա նի և Անդ րա-
նիկ Գու լ քա նյա նի թիվ ՏԴ3/0222/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):
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 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ վն աս պատ ճա ռած ան ձը կամ վն աս պատ ճա ռած ավ-
տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը թեև պար տա կա նու թյուն են կրում ա պա-
հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լն ի րե նց հայտ նի դառ նա լուց հե տո ան հա պաղ 
(ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կայա ցուց չին, 
այ նուա մե  նայ նիվ ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում ա պա հո վագ րա կան պա-
տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը կա րող է պայ մա նա վոր վել մի  
շա րք հան գա մա նք նե րով, քա նի որ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի հետ ևան քով 
կա րող է ստե ղծ վել այն պի սի ի րադ րու թյուն, ո րի ազ դե ցու թյունն օբյեկ տի վո րեն կա-
րող է հի մք հան դի սա նալ վն աս պատ ճա ռած ան ձի կամ վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա-
նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ հա մար հա պա ղե լու օ րեն քով և ա պա հո վագ-
րու թյան պայ մա նագ րով ստա նձ նած պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուց: Հետ ևա բար, 
յու րա քան չյուր դեպ քում գնա հատ ման պե տք է ար ժա նաց նել ոչ մի  այն ա պա հո վագ րո-
ղին տե ղե կաց նե լու ան հա պաղ հնա րա վո րու թյու նը, այլ նաև ա ռա ջին իսկ ար դա րաց ված 
հնա րա վո րու թյու նը: 

Ը նդ ո րում, պե տք է նկա տի ու նե նալ, որ ա պա հո վադ րի կող մի ց ո րո շա կի մի  ջա վայ-
րում հայտն վե լը (օ րի նակ` պա տա հա րի պատ ճա ռով կող մե  րի մի  ջև հնա րա վոր վեճ) 
օբյեկ տի վո րեն կա րող է ազ դել ա պա հո վադ րի գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա` ըստ է ու թյան եր-
կա րաց նե լով ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կայա ցուց չին ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամ-
կե տում) տե ղե կաց նե լու ող ջա մի տ ժա մա նա կա հատ վա ծը: Տե ղե կաց ման հա պա ղու մը 
ող ջամ տո րեն ար դա րաց ված կա րող է հա մար վել նաև այն պի սի հան գա մա նք նե րի առ-
կայու թյան դեպ քում, ինչ պի սիք են՝ պա տա հա րի բա րդ մե  խա նիզ մը, պա տա հա րի գի շե-
րային ժա մը, ան մար դաբ նակ վայ րը և (կամ) պա տա հա րի մաս նա կից նե րի հա մար կա պի 
մի  ջոց նե րի ան հա սա նե լի ու թյու նը, ինչ պես նաև ցան կա ցած այլ օբյեկ տիվ հան գա ման քի 
առ կայու թյան դեպ քում, ո րը թույլ կտա ա ռա նց ող ջա մի տ կաս կած նե րի եզ րա կաց նել, որ 
նույն պի սի ի րա վի ճա կում հայտն ված յու րա քան չյուր բա րե խի ղճ ան ձ տե ղե կաց ման պար-
տա վո րու թյու նը կկա տա րեր նույն կամ գրե թե նույն հա պաղ մա մբ։ 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել հա վե լել, որ ան կախ պա-
տա հա րի կո նկ րետ հան գա մա նք նե րի ց՝ ցան կա ցած պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց ման` 
ո րո շա կի տևո ղու թյա մբ հա պա ղու մը ող ջամ տո րեն ար դա րաց ված և ան հա պաղ տե ղե-
կաց մա նը հա մար ժեք հա մա րե լու հա մար բա վա րար հի մք կա րող են հան դի սա նալ նաև 
այն դեպ քե րը, երբ պա տա հա րի հետ ևան քով ստաց վել են մա րմն  ա կան վն աս վա ծք ներ, 
ո րո նց հետ ևան քով թեև ան ձը չի հայտն վել ան գի տա կից վի ճա կում, սա կայն ստե ղծ վել 
է օբյեկ տիվ ի րա վի ճակ, որն ան հնար է դա րձ րել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը պա-
տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լը: Ընդ ո րում, վն աս վա ծք նե րը կա րող են լի նել նաև այն պի-
սին, ո րո նց առ կայու թյու նը կա րող է չբա ցա հայտ վել սո վո րա կան ար տա քին զն նու թյա մբ 
(օ րի նակ` ներ քին օր գան նե րի վն աս վա ծք նե րի դեպ քում): Բա ցի այդ, պա տա հա րի մաս-
նակ ցի մոտ կա րող է ծա գել լրա ցու ցիչ մի  ջամ տու թյուն կի րա ռե լու կամ այդ պի սի մի  ջամ-
տու թյան աղ բյուր ներ ո րո նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն (օ րի նա կ՝ ավ տո մե  քե նա նե րի բախ-
ման հետ ևան քով ա վե լի մե ծ ծա վա լի վն աս նե րի ծա գու մը կան խե լու հա մար մի  ջոց ներ 
ձեռ նար կե լը՝ մաս նա վո րա պես հնա րա վոր հր դե հը կան խե լու նպա տա կով), որ պի սի գոր-
ծոն նե րը ի րա վի ճա կով թե լա դր ված լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու (այդ թվում` 
ա պա հո վագ րո ղից ա ռաջ այլ ան ձա նց զան գա հա րե լու) ան հրա ժեշ տու թյուն են ա ռա ջաց-
նում: Ուս տի ո րո շա կի ող ջա մի տ տևո ղու թյա մբ հա պա ղու մը ցան կա ցած պա տա հա րի 
դեպ քում պե տք է հա մա րել ոչ մի  այն բնա կան, այլև ան վի ճար կե լի` պա տա հա րի մաս նա-
կից նե րի ի րա վունք նե րի ան հար կի սահ մա նա փա կումն  ե րն ու հնա րա վոր վն աս նե րը բա-
ցա ռե լու կամ առն վա զն նվա զա գույ նի հա սց նե լու նպա տա կո վ՝ յու րա քան չյուր դեպ քում 
գնա հատ ման ար ժա նաց նե լով պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղին տե ղե կաց նե լու՝ 
ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րաց ված հնա րա վո րու թյու նը:

20.07.2017թ.

18. « ՌԵ ՍՈ» ԱՓ ԲԸ v. Վա րդ գես Սա րգ սյան և Հա կոբ Հա կո բյան, քաղ. գո րծ թիվ 
Ա ՐԱԴ/0072/02/15 

Խն դիր. Արդյո ՞ք ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ-
րա նս պոր տային մի  ջո ցի լի ա զոր տի րա պե տո ղի նկատ մա մբ ու նի հե տա դա րձ պա հան ջի 
ի րա վունք այն հիմ քով, որ վեր ջի նս ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի պա հին չի ու նե ցել 

Էջ 
188-198
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ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վունք, ե թե ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյունն ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գի րը կն քե լիս տե ղե կաց ված է ե ղել լի ա զոր տի րա պե տո ղի՝ տվյ ալ 
ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու հա մա պա տաս խան կա րգ չու նե նա լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 983-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 9831-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տը, 996-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տը, 998-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տը, 1021-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1025-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյու նը, 1058-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1072-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
և 2-րդ կե տե րը, «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս-
խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սը, 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի «գ» են թա կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը նախ կի նում կայաց ված ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ սե փա կա նա տե րը, իր ավ տո մե -
քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյունն ա պա հո վագ րե լով, փաս տա ցի 
հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ա պա հո վագ րավ ճա րի դի մաց ա պա հո վագ րո ղին փո խան-
ցե լու վն ա սը (ո րը կա րող է պատ ճառ ված լի նել ինչ պես սե փա կա նա տի րոջ, այն պես էլ 
ավ տո մե  քե նայի լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի կող մի ց) հա տու ցե լու իր պար տա կա նու թյու-
նը: Ա պա հո վագ րո ղն էլ օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյան պայ ման նե րում 
հնա րա վո րու թյուն ու նի հե տա դա րձ պա հան ջի մի  ջո ցով հետ ստա նա լու իր կող մի ց կա-
տար ված հա տու ցու մը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ե թե ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է 
ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տի րոջ  և տու ժո ղի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ն՝ մաս-
նա վո րա պես նա խա տե սե լով սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան պայ ման նե րը 
և այն բա ցա ռող դեպ քե րը, ա պա «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-
րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տի րոջ և ա պա հո վագ րա կան ըն-
կե րու թյան մի  ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ն՝ մաս նա վո րա պես ա պա հո վագ-
րա կան ըն կե րու թյան հե տա դա րձ պա հան ջի ի րա վուն քին:

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու-
թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ա պա հո վագ րա կան ըն-
կե րու թյան հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վուն քը նա խա տես ված է վն աս 
պատ ճա ռո ղի, վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
(ա պա հո վադ րի) և (կամ) օ րեն քով սահ ման ված այլ ան ձա նց նկատ մա մբ: Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը կար ևո րել է այն հան գա ման քը, որ սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) պա տաս-
խա նատ վու թյան հիմ քե րը հս տակ և սպա ռիչ սահ ման ված են նույն հոդ վա ծով, հետ ևա-
բար սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ մա մբ այլ հիմ քե րով հե տա դա րձ պա հա նջ 
չի կա րող ներ կայաց վել: Ուս տի այն դեպ քե րում, երբ ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տե րն 
ա պա հո վագ րել է իր ավ տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը, 
ա պա ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան կող մի ց տու ժող կող մի ն հա տու ցում վճա րե լու 
դեպ քում ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը սե փա կա նա տի րոջ դեմ հե տա դա րձ պա հա-
նջ կա րող է ներ կայաց նել մի  այն «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով թվա րկ ված դեպ քե րում (տե ՛ս, « ՌԵ ՍՈ» ա պա հո-
վագ րա կան ՓԲԸ-ի ընդ դեմ «Ս ՄԱ ՐՏ ՍՈ ՎԹ» ՍՊԸ-ի թիվ ԿԴ1/2015/02/14 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-
րդ հոդ վա ծով հս տակ և սպա ռիչ սահ ման ված են նաև վն աս պատ ճա ռած ան ձի պա տաս-
խա նատ վու թյան հիմ քե րը: Հետ ևա բար տու ժող կող մի ն ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան 
կող մի ց հա տու ցում վճա րե լու դեպ քում վեր ջի նս վն աս պատ ճա ռած ան ձի դեմ հե տա դա րձ 
պա հա նջ կա րող է ներ կայաց նել բա ցա ռա պես «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ-
տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով թվա րկ ված դեպ քե րում, ո րո նք վն աս 
պատ ճա ռած ան ձի դեմ հե տա դա րձ պա հան ջով դի մե  լու ի րա վունք ձե ռք բե րե լու հիմ քե րի 
մե ջ, inter alia, նե րա ռում են ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի պա հին վն աս պատ ճա ռած 
ան ձի՝ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վունք չու նե նա լը: 

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
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թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի, ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Ճա նա պար հային երթ ևե կու-
թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի, 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 13.09.2010 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ 
Բյու րոյի կող մի ց հաս տատ ված «ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գիր կն քե լու ժա մա նակ պա հա նջ վող 
փաս տա թղ թե րի և տե ղե կու թյուն նե րի ցան կը» վեր տա ռու թյա մբ թիվ RL 1-007 կա նոն նե րի 
(այ սու հե տ՝ Թիվ RL 1-007 կա նոն ներ) 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի, ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 23.09.2011 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ Բյու րոյի կող մի ց հաս-
տատ ված «ԱՊ ՊԱ վկայա գի րը կազ մե  լու և լրաց նե լու հրա հա նգ» վեր տա ռու թյա մբ թիվ 
RL 1-002 կա նոն նե րի (այ սու հետ` Թիվ RL 1-002 կա նոն ներ) 2-րդ գլ խի 18-րդ կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա դր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ-
րել է հետ ևյաը.

13.09.2010 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ Թիվ RL 1-007 կա նոն նե րի հա մա ձայն՝ ԱՊ ՊԱ 
պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար ա պա հո վադ րից պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րի մե ջ նշ ված 
է վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի պատ ճե նը՝ մի  այն դրա առ կայու թյան դեպ քում, 
իսկ լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րի վե րա բե րյալ պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րի հա մար 
հղում է կա տար ված ա պա հո վադ րից պա հա նջ վող նույն փաս տա թղ թե րի ցան կին, սա-
կայն վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի բա ցա կայու թյան կամ այն չներ կայաց նե-
լու դեպ քում վրա հաս նող ի րա վա կան հետ ևա նք նե րը բա ցա հայտ վել են Թիվ RL 1-002 
կա նոն նե րում: Ընդ ո րում, այդ կա նոն նե րի վեր լու ծու թյու նից պա րզ է դառ նում, որ ԱՊ-
ՊԱ վկայագ րի 6-րդ` « Լի ա զոր ված տի րա պե տող ներ» դաշ տում լրաց վող տե ղե կատ վու-
թյա նը ներ կայաց վել են խի ստ ո րո շա կի պա հա նջ ներ: Մաս նա վո րա պե ս՝ այն դեպ քում, 
երբ լի ա զոր ված տի րա պե տող պե տք է հա մար վեր մի  այն տվյ ալ ԱՊ ՊԱ վկայագ րով նա-
խա տես ված ա պա հո վա դի րը, ա պա «Ա պա հո վա դիր» դաշ տում պար տա դիր էր ա պա հո-
վադ րի վա րոր դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը լրաց նե լը: Ա վե լին` ա պա հո-
վադ րի վա րոր դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան լրաց ման դեպ քում 
ա պա հո վա դի րն ինք նաշ խատ կեր պով դառ նում էր լի ա զոր ված տի րա պե տող, իսկ ե թե 
ա պա հո վա դի րն ու ներ վա րոր դա կան վկայա կան և չէր ցան կա նում հան դես գալ որ պես 
լի ա զոր ված տի րա պե տող, ա պա ԱՊ ՊԱ վկայագ րի ա պա հո վա դիր դաշ տում վա րոր դա-
կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ որ ևէ նշում չպե տք է կա տար վեր: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող օ րե նդ րու-
թյա մբ որ պես լի ա զոր ված տի րա պե տող ներ կա րող է ին հան դես գալ մի  այն այն ան-
ձի նք, ո րո նց վա րոր դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը լրաց ված է ին ԱՊ ՊԱ 
վկայագ րում: 

Այ սի նքն՝ ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գիր կն քե լիս ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյու նը ֆի զի կա կան ան ձ ա պա հո վադ րից պե տք է պա հան ջեր, inter alia, վա րոր դա կան 
ի րա վուն քի վկայա կա ն՝ մի  այն առ կայու թյան դեպ քում, մի  նչ դեռ լի ա զոր ված տի րա պե տո-
ղից պար տա դիր էր վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի պատ ճե նը պա հան ջե լը, իսկ 
վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կան չլի նե լու դեպ քում ան ձը չէր կա րող նշ վել որ պես 
ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի լի ա զոր ված տի րա պե տող: Ա վե լին, ա պա հո վա դի րը ևս 
չէր կա րող հան դես գալ որ պես ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի լի ա զոր ված տի րա պե-
տող, ե թե չու ներ կամ չէր ներ կայաց րել վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի պատ ճե նը:

 Բա ցի այդ, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող Թիվ RL 1-002 կա նոն-
նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ԱՊ ՊԱ վկայագ րի « Լի ա զոր ված տի րա պե տող-
ներ» դաշ տում նշ վում է ին այն ան ձա նց ցան կը, ում ա պա հո վա դի րը նա խա տե սում էր 
վա րե լու նպա տա կով տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը: Հետ ևա բար ավ-
տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու նպա տա կով կա րող էր տրա մա դր վել մի  այն այն 
ան ձին, ով օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ներ տվյ ալ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո-
ցը վա րե լու ի րա վունք: Ընդ ո րում, ըստ « Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ան վտան գու-
թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ տրա նս պոր տային մի  ջոց ներ վա րե լու ի րա վուն քը 
ծա գում է վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նն ստա նա լու պա հից, իսկ վա րոր դա կան 
ի րա վուն քի վկայա կա նում նշ վում է, թե որ կա րգ(եր)ի ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց վա-
րե լու ի րա վունք է տրա մա դր վում տվյ ալ վկայա կա նով: 

Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ-
րա հան գել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող օ րե նսդ րու թյան ի մաս-
տով լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րն այն ան ձի նք են, ում ա պա հո վա դի րը նա խա տե սում 
էր վա րե լու նպա տա կով տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը, իսկ վա րե լու ի րա-
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վունք ան ձը ձե ռք է բե րում վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նն ստա նա լու պա հից: 
Միև նույն ժա մա նակ ԱՊ ՊԱ վկայագ րով որ պես լի ա զոր ված տի րա պե տող ներ կա րող է ին 
հան դես գալ մի  այն այն ան ձի նք, ո րո նց վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի վե րա բե-
րյալ տվյ ալ նե րը լրաց ված է ին ԱՊ ՊԱ վկայագ րում: Ընդ ո րում, ԱՊ ՊԱ վկայա գի րը լրաց-
նե լիս վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը նշե լու ի րա վա կան 
պա հա նջն ինք նան պա տակ չէր, և դրա մի  ջո ցով ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը պե տք 
է ստու գեր այն ան ձի մոտ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վուն քի առ կայու-
թյու նը, ում ա պա հո վա դի րը ցան կա նում էր տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը՝ 
վա րե լու նպա տա կով: Հետ ևա բար ա պա հո վագ րո ղը պար տա վոր էր ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գիր 
կն քե լիս հա վաս տի ա նալ, որ լի ա զոր ված տի րա պե տո ղն առն վա զն այդ պա հի դրու թյա մբ 
ու ներ խնդ րո ա ռար կա ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վունք:

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ընդ հան րաց նե լով վե րոգ րյա լը, ար ձա նագ րել է, որ ա պա հո-
վագ րա կան ըն կե րու թյունն ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գիր կն քե լիս ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի 
լի ա զոր ված տի րա պե տող պե տք է նշեր նրա նց, ով քեր պայ մա նա գի րը կն քե լիս ու նե ին 
տվյ ալ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վունք, իսկ այդ հար ցը պար զե լու հա-
մար ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը պե տք է պա հան ջեր նրա նց վա րոր դա կան ի րա-
վուն քի վկայա կա նը, ո րի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը պար տա դիր կեր պով պե տք է նե րա ռեր 
ԱՊ ՊԱ վկայագ րում լրաց վող տե ղե կատ վու թյան մե ջ: 

Ա նդ րա դառ նա լով «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա-
տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի «գ» են թա կե տի կի րառ մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ այն դեպ քում, երբ ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գիր կն քե լիս ա պա հո վագ րո ղին 
տրա մա դր վել են լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի բո լոր այն տվյ ալ նե րը, ո րո նք ան հրա ժե շտ   
և բա վա րար են պայ մա նա գիր կն քե լու հար ցը լու ծե լու հա մար, այդ թվում՝ լի ա զոր ված 
տի րա պե տո ղի վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նը, ա պա ա պա հո վագ րո ղը չի կա րող 
հե տա գայում օգտ վել վե րոգ րյալ են թա կե տով նա խա տես ված սուբ րո գա ցի այի ի րա վուն-
քից, ե թե ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րում լրաց ված են լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի 
վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի տվյ ալ նե րը, և դրան ցից բխում է, որ վեր ջի նս պայ-
մա նագ րի կնք ման պա հին չի ու նե ցել խնդ րո ա ռար կա ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը 
վա րե լու ի րա վունք, սա կայն ա պա հո վագ րո ղը, ան տե սե լով այդ հան գա ման քը, կն քել է 
ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գի ր՝ օգտ վե լով դրա նից բխող ի րա վունք նե րից և ստա նձ-
նե լով դրա նից բխող պար տա վո րու թյուն ներ:

27.12.2017թ.

19. « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ԱՓ ԲԸ v. Գառ նիկ Պո ղո սյան, քաղ. գո րծ թիվ 
ԱՎԴ/3075/02/15

Խն դիր. Արդյո ՞ք վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ մա մբ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյունն ու նի հե տա դա րձ 
պա հան ջի ի րա վունք, ե թե առ կա չեն «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու-
մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
27-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 1025-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյու նը, 1058-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1072-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 
ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը, 
ար ձա նագ րել է, որ տրա նս պոր տային մի  ջո ցով վն աս պատ ճա ռե լիս այդ մի  ջո ցի սե փա-
կա նա տե րը մի  այն այն դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում այդ աղ բյու րի պատ-
ճա ռած վն ա սի հա մար, երբ ա պա ցու ցում է, որ 

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

2. ա ռա վել վտան գի աղ բյու րը դուրս է ե կել իր տի րա պե տու մի ց այլ ան ձա նց ա պօ-
րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով, և մի  այն այդ դեպ քում է, որ տրա նս պոր տային մի -
ջո ցի պատ ճա ռած վն ա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում են տրա նս պոր տային 

Էջ 
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մի  ջո ցն ա պօ րի նի տի րա պե տած ան ձի նք (տե ՛ս, Տիգ րան Քո չա րյա նն ընդ դեմ Ա շոտ և Ար-
թու ր Քո սյան նե րի թիվ Ե Ա ՔԴ/0610/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
14.10.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ սե փա կա նա տե րը, իր ավ-
տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյունն ա պա հո վագ րե լով, փաս-
տա ցի հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ա պա հո վագ րավ ճա րի դի մաց ա պա հո վագ րո ղին 
փո խան ցե լու վն ա սը (ո րը կա րող է պատ ճառ ված լի նել ինչ պես սե փա կա նա տի րոջ, այն-
պես էլ ավ տո մե  քե նայի լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի կող մի ց) հա տու ցե լու իր պար տա կա-
նու թյու նը: Ա պա հո վագ րո ղն էլ օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյան պայ ման-
նե րում հնա րա վո րու թյուն ու նի հե տա դա րձ պա հան ջի մի  ջո ցով հետ ստա նա լու իր կող մի ց 
կա տար ված հա տու ցու մը: Ընդ ո րում, ե թե ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-րդ հոդ-
վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տի րոջ և տու ժո-
ղի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ն՝ մաս նա վո րա պես նա խա տե սե լով սե փա կա նա տի րոջ 
պա տաս խա նատ վու թյան պայ ման նե րը և այն բա ցա ռող դեպ քե րը, ա պա «Ավ տոտ րա-
նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր 
ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է ավ տո մե  քե նայի 
սե փա կա նա տի րոջ և ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան մի  ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րին, մաս նա վո րա պե ս՝ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան հե տա դա րձ պա հան ջի 
ի րա վուն քին:

 Մի ա ժա մա նակ «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա-
տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա-
ծի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ա պա հո վագ-
րա կան ըն կե րու թյան հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վուն քը նա խա տես ված 
է վն աս պատ ճա ռո ղի, վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տի րոջ (ա պա հո վադ րի) և (կամ) օ րեն քով սահ ման ված այլ ան ձա նց նկատ մա մբ: Ընդ 
ո րում՝ սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քե րը հս տակ և 
սպա ռիչ սահ ման ված են նույն հոդ վա ծով, հետ ևա բար սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ-
րի) նկատ մա մբ այլ հիմ քե րով հե տա դա րձ պա հա նջ չի կա րող ներ կայաց վել: Ուս տի այն 
դեպ քե րում, երբ ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տե րն ա պա հո վագ րել է իր ավ տո մե  քե նայի 
օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը, ա պա ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյան կող մի ց տու ժող կող մի ն հա տու ցում վճա րե լու դեպ քում ա պա հո վագ րա կան ըն-
կե րու թյու նը սե փա կա նա տի րոջ դեմ հե տա դա րձ պա հա նջ կա րող է ներ կայաց նել մի  այն 
«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան 
պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 
կե տով թվա րկ ված դեպ քե րում (տե ՛ս, « ՌԵ ՍՈ» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ի ընդ դեմ «Ս ՄԱ-
ՐՏ ՍՈ ՎԹ» ՍՊԸ-ի և Սար գիս Գրի գո րյա նի թիվ ԿԴ1/2015/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 23.09.2011 թվա կա նի խմ բագ րու-
թյա մբ Բյու րոյի կող մի ց հաս տատ ված «ԱՊ ՊԱ վկայա գի րը կազ մե  լու և լրաց նե լու հրա-
հա նգ» վեր տա ռու թյա մբ թիվ RL 1-002 կա նոն նե րի 2-րդ գլ խի 18-րդ կե տի 1-ին են թա կե-
տի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ԱՊ ՊԱ վկայագ րի 
« Լի ա զոր ված տի րա պե տող ներ» դաշ տում նշ վում էր այն ան ձա նց ցան կը, ում ա պա հո-
վա դի րը նա խա տե սում էր վա րե լու նպա տա կով տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային 
մի  ջո ցը: Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
օ րե նսդ րու թյան ի մաս տով լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րն այն ան ձի նք են, ում ա պա հո-
վա դի րը նա խա տե սում էր վա րե լու նպա տա կով տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի -
ջոց:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ավ տո մե  քե նայի՝ որ-
պես մե  խա նի կա կան տրա նս պոր տային մի  ջո ցի, բնա կա նոն շա հա գոր ծումն  ա պա հո վե լու 
նպա տա կով կա րող է ա ռա ջա նալ այն տեխ նի կա կան սպա սա րկ ման և վե րա նո րոգ ման 
ներ կայաց նե լու օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ տու թյուն, ինչն ի րա կա նաց վում է ավ տո մե  քե նան 
ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծով հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րին հա նձ նե լու ե ղա-
նա կով: Ընդ ո րում, նման ի րա վի ճա կում ավ տո մե  քե նայի հա նձ նու մը որ ևէ կե րպ չի կա րող 
են թադ րել վա րե լու լի ա զո րու թյան փո խան ցում՝ հաշ վի առ նե լով մա տուց վող ծա ռայու-
թյուն նե րի բնույ թը, այն է՝ վե րաց նել ավ տո մե  քե նայի տեխ նի կա կան ան սար քու թյուն նե րը 
կամ մա տու ցել նմա նա տիպ այլ ծա ռայու թյուն ներ: Մի նչ դեռ, ինչ պես ար դեն նշ վել է, ի րա-
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող կար գա վոր ման հիմ քով լի ա զոր ված տի րա-
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պե տող նե րն այն ան ձի նք են, ում ա պա հո վա դի րը նա խա տե սում էր վա րե լու նպա տա կով 
տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող կար գա վոր մա մբ նա խա տես ված 
« լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րը» և ավ տո մե  քե նայի տեխ նի կա կան սպա սա րկ ման և վե-
րա նո րոգ ման ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող մաս նա գետ նե րը, ի րե նց գոր ծա ռույթ նե րի 
նպա տա կաուղղ վա ծու թյու նից ել նե լով, որ ևէ կե րպ չեն կա րող նույ նաց վել, որ պի սի պա-
րա գայում ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տի րոջ կամ այլ օ րի նա կան տի րա պե տո ղի մոտ չէր 
կա րող ծա գել նշ ված ան ձա նց մա սին տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու և նրա նց՝ որ պես 
« լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րի» ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան վկայագ րե րում նե րա-
ռե լու պար տա կա նու թյուն, ո րի չի րա կա նա ցումն  էլ կա րող է ո րակ վել որ պես «Ավ տոտ-
րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա-
դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» պայ մա նա գի րը կն քե լիս ակն հայտ սուտ տե ղե կու թյան 
տրա մադ րում ա պա հո վագ րու թյան ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նը ո րո շե լու հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ:

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

27.12.2017թ.

20. Մա մի  կոն Ստե փա նյան v. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, քաղ. գո րծ թիվ 
ԵԿԴ/3296/02/14

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է հետ ևյալ ի րա վա-
կան հար ցադ րումն  ե րին`

1) արդյո ՞ք ան ձը կա րող է պա հան ջել ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար դյուն քում 
կրած ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում և ի՞նչ պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ քում նման 
պա հան ջը կա րող է բա վա րար վել,

2) արդյո ՞ք ար դա րաց վա ծը որ պես հա տու ցում կա րող է պա հան ջել ճա նա պար հա-
ծախ սի և օ րա պա հի կի գու մար նե րը:

* Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե արդյոք 
փաս տա բա նին վճար ված գու  մար նե րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու  թյան կող մի ց են թա կա 
են փոխ հա տու ց ման լրիվ ծա վա լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով 2005 թվա կա նի փո փո խու-
թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 16-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սը, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
61-րդ, 62-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րը, Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, 13-րդ հոդ-
վա ծը, Կոն վեն ցի ային կից թիվ 7 ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծը, Քա ղա քա ցի ա կան և 
քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մի  ջազ գային դաշ նագ րի 9-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, 14-րդ 
հոդ վա ծի 6-րդ մա սը, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
և 2-րդ մա սե րը, 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1064-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ինչ պես նաև ան դրա դառ նա լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա-
նը 14.12.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և ա ռաջ 
հա րկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ Գո զո և Վա լի Ա մոյան նե րն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի 
նա խա րա րու  թյան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ար դա րաց վա ծի՝ նյու թա կան վն աս նե րի հա-
տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քի ծագ ման և ի րաց ման հիմն  ա խն դիր նե րին: Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, ար ձա նագ րել է, որ հա տուց ման են թա կա են մի  այն 
այն վն աս նե րը, ո րո նք ապo րի նի դա տա պար տե լու հետ ևա նք են: Ընդ ո րում, հա ման ման 
ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել է նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նը: Եվ րո պա-
կան դա տա րա նը թեև ճա նա չել է ա պօ րի նի դա տա պա րտ ված ան ձա նց կրած վն աս նե րի 
փոխ հա տուց ման ի րա վուն քը, սա կայն մի  ա ժա մա նակ նշել է, որ Կոն վեն ցի ան չի խո-
չըն դո տում պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րին հա տու ցել վն ա սը, մի  այն այն դեպ քում, 
երբ տու ժած ան ձը կկա րո ղա նա ա պա ցու ցել, որ ի րեն պատ ճառ ված վն ա սն ուղ ղա կի ո-
րեն կապ ված է իր ի րա վունք նե րի խա խտ ման հետ (տե ՛ս, Շի լա ևն ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի 
Դաշ նու  թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.10.2005 թվա կա նի վճի ռը, կետ 20):

Էջ 
209-229
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև գտել է, որ ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար դյուն քում 
նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քի ի րաց ման հիմն  ա խն դի րն ան հրա ժե շտ է դի-
տար կել նաև ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման ար գել քի հա մաի րա վա կան սկզ բուն քի լույ սի 
ներ քո և ար ձա նագ րել է, որ ան ձին ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար դյուն քում պատ ճառ-
ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քի ի րա վա չափ ու ար դյու նա վետ ի րա ցում 
ի րա վա կան պե տու թյու նում հնա րա վոր է մի  այն այն պայ ման նե րում, ե թե չի ա պա ցուց-
վում, որ այն հան գա մա նք նե րի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը, ո րո նք հիմն  ա վո րել են 
ան ձի ա պօ րի նի դա տա պար տու մը, լի ո վին կամ մա սա մբ կախ ված էր տվյ ալ ան ձից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար-
դյուն քում նյու թա կան վն աս նե րի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քը ծա գում է մի  այն 
ան ձի ար դա րաց վա ծի կար գա վի ճակ ձե ռք բե րե լուց հե տո և հա մա պա տաս խան սուբյե-
կտ նե րը կա րող են ի րաց նել ի րե նց վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը, ե թե ա պա ցու ցեն, որ 
ի րե նց վն ա սը պատ ճառ վել է ա պօ րի նի դա տա պար ման ար դյուն քում և չա պա ցուց վի, որ 
այդ հան գա մա նք նե րի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը լի ո վին կամ մա սա մբ կախ ված էր 
տվյ ալ ան ձից (տե ՛ս, թիվ ԵԿԴ/3025/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշ ված ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րն ար դա րաց վա ծի կար գա վի ճա կի, պե տու թյու նից ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար-
դյուն քում իր կրած վն ա սի, մաս նա վո րա պե ս՝ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում ստա նա լու 
ի րա վուն քի ի րա վա չափ ու ար դյու նա վետ ի րաց ման պայ ման նե րի վե րա բե րյա լ՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը քն նա րկ վող ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում հա րկ է հա մա րել ան դրա դառ-
նալ ար դա րաց վա ծի՝ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի` մի  նչև 19.05.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու-
թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վն աս ներ են ի րա վուն քը խա խտ ված ան ձի 
ծախ սե րը, որ նա կա տա րել է կամ պե տք է կա տա րի խա խտ ված ի րա վուն քը վե րա կա նգ-
նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուս տը կամ վն աս ված քը (ի րա կան վն աս), ինչ պես նաև չս-
տաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րո նք այդ ան ձը կս տա նար քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան 
սո վո րա կան պայ ման նե րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխա խտ վեր (բաց թո ղն ված օ գուտ):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 05.11.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1121 ո րոշ մա-
մբ, ան դրա դառ նա լով նշ ված խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցին, վկայա կոչ ված ի րա վադ րույթն 
այն քա նով, որ քա նով բա րոյա կան վն ա սը չի դի տում որ պես վն ա սի տա րա տե սակ և 
չի ա պա հո վում բա րոյա կան վն ա սի փոխ հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն՝ ար գե լա փա կե-
լով ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վունք նե րի ար-
դյու նա վետ ի րա ցու մը, մի  ա ժա մա նակ խո չըն դո տե լով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
մի  ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի բա րե խի ղճ կա տար մա նը, ճա նա չել է 2005 թվա-
կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սին, 16-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սին, 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 43-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սին հա կա սող և ան վա վեր: 

Ար դյուն քում՝ «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում-
ներ կա տա րե լու մա սին» 19.05.2014 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.11.2014 թվա կա նին ու ժի 
մե ջ մտած թիվ ՀՕ-21-Ն ՀՀ օ րեն քով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ կե տը շա րա դր վեց նոր խմ բագ րու թյա մբ՝ «վն  աս» եզ րույ թի մե ջ նե րա ռե լով նաև 
ոչ նյու թա կան վն ա սը, մի  ա ժա մա նակ սահ ման վեց ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման 
կա ռու ցա կար գը, ո րը լրաց վեց «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում փո փո խու թյուն ներ և 
լրա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» 21.12.2015 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.2016 թվա կա-
նին ու ժի մե ջ մտած թիվ ՀՕ-184-Ն ՀՀ օ րեն քով:

Վ կայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 162.1-րդ, 1087.2-րդ հոդ ված նե-
րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 
19.05.2014 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ 162.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 1087.2-րդ հոդ վա-
ծի 7-րդ և 9-րդ մա սե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում նա խա տես վում է ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հնա րա վո րու-
թյուն մի  այն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի վե րոն շյալ հոդ ված նե րով սահ ման ված 
ո րո շա կի պայ ման նե րի պահ պան ման դեպ քում՝ հաշ վի առ նե լով նույն հոդ ված նե րով 
սահ ման ված սահ մա նա փա կումն  ե րը, ո րո նց վեր լու ծու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. 

ա) ոչ նյու  թա կան վն ա սի հա տու ց ման հա մար հի մք հան դի սա ցող խա խտ ված ի րա-
վու նք նե րի շր ջա նա կը.
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 162.1-րդ հոդ վա ծը ոչ նյու թա-
կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վունք նա խա տե սում էր մի  այն Կոն վեն ցի այի 2-րդ (կյ ան-
քի ի րա վունք), 3-րդ (խոշ տան գումն  ե րի ար գե լում), 5-րդ (ա զա տու թյան և ան ձնա կան 
ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վունք) հոդ ված նե րով սահ ման ված ի րա վունք նե րի խա խտ ման 
հա մար, իսկ նույն հոդ վա ծի գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ այդ ի րա վունք նե րի շր ջա նա կն 
ընդ լայն վել է՝ նե րա ռե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված 
հետ ևյալ հիմն  ա րար ի րա վունք նե րը՝ կյ ան քի ի րա վուն քը, խոշ տա նգ ման, ան մա րդ կային 
կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի չեն թա րկ վե լու ի րա վուն քը, ան ձնա կան 
ա զա տու թյան և ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վուն քը, ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քը, 
ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյ ան քը հար գե լու, բնա կա րա նի ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա-
վուն քը, մտ քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյան, սե փա կան կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու 
ի րա վուն քը, հա վաք նե րի և մի  ա վոր ման ա զա տու թյան ի րա վուն քը, ի րա վա կան պա շտ-
պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վուն քը, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: 

Ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում նա խա տես վում է նաև դա տա պար տյա լի հա մար, 
ե թե վեր ջի նս ար դա րաց վել է Կոն վեն ցի ային կից թիվ 7 ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ-
վա ծի պայ ման նե րում (փոխ հա տու ցու մը սխալ դա տա պա րտ ման դեպ քում): Ընդ ո րում, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ե թե առ կա չեն նշ ված ար ձա նագ րու թյա մբ 
սահ ման ված պայ ման նե րը, ա պա ար դա րաց ված ան ձն ընդ հա նուր հի մունք նե րով ի րա-
վունք ու նի պա հան ջել ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա-
տու ցում կա րե լի է պա հան ջել մի  այն վե րոգ րյալ ի րա վունք նե րից որ ևէ մե  կի կամ մի  ա-
ժա մա նակ մի  քա նի սի խա խտ ման դեպ քում:

բ) վե րոն շյալ ի րա վու նք նե րը խախ տած ան ձա նց շր ջա նա կը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հա-

տուց ման է են թա կա մի  այն պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի 
կամ պաշ տո նա տար ան ձի կող մի ց պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վն ա սը: Ընդ ո րում, վե-
րոն շյալ ան ձա նց կող մի ց կա տար ված խախ տու մը չպե տք է լի նի են թադ րյալ խախ տում: 
Այդ խախ տու մը պե տք է հաս տատ ված լի նի դա տա րա նի կամ քրե ա կան հե տա պնդ ման 
մա րմն  ի կող մի ց: Մի ա ժա մա նակ նշ ված սուբյե կտ նե րի կող մի ց կա տար ված խախ տու մը 
հաս տա տե լիս հա տուց ման հա մար նշա նա կու թյուն չու նի հա մա պա տաս խան պաշ տո-
նա տար ան ձի մե ղ քը, քա նի որ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հա մար օ րե նս դի րը 
որ դեգ րել է ա ռա նց մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քը՝ սահ մա նե լով, որ այն 
են թա կա է հա տուց մա ն՝ ան կախ պաշ տո նա տար ան ձի մե ղ քից: Այ դու հան դե րձ, պաշ տո-
նա տար ան ձի դեմ պե տու թյան կամ հա մայն քի կող մի ց հե տա դա րձ պա հա նջ ներ կայաց-
նե լիս ար դեն կար ևոր վում է պաշ տո նա տար ան ձի մե ղ քի առ կայու թյու նը: 

 գ) ոչ նյու  թա կան վն ա սի հա տու ց ման հիմ քը և հա տու ց ման չա փը. 
Ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հա մար հի մք է հան դի սա նում ֆի զի կա կան կամ 

հո գե կան տա ռա պան քը: Ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պան քի առ կայու թյու նը հիմ-
նա վո րե լու հար ցը Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել քն նար կել Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո: Այս պես, Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը, Dzhabarov and Others v. Bulgaria գոր ծով 31.03.2016 թվա կա նի վճ ռով 
ար ձա նագ րե լով Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում, հայտ նել է այն 
ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ընդ հա նուր կա նո նն այն է, որ Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա-
ծի 5-րդ կե տով սահ ման ված հա տուց ման տրա մադ րու մը կախ ված է հա մա պա տաս խան 
ան ձի կող մի ց նույն հոդ վա ծի նա խո րդ կե տե րի խա խտ մա մբ ի րեն պատ ճառ ված վն ա սը 
հիմն  ա վո րե լու հան գա ման քից (տե ՛ս, նաև Wassink v. the Netherlands գոր ծով (գան գատ 
թիվ 12535/86) Եվ րո պա կան դա տա րա նի 27.09.1990 թվա կա նի վճիռ, կետ 38, Pavletić v. 
Slovakia գոր ծով (գան գատ թիվ 39359/98) Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.06.2004 թվա կա-
նի վճիռ, կետ 95, Włoch v. Poland (no. 2) գոր ծով (գան գատ թիվ 33475/08) Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 10.05.2011 թվա կա նի վճիռ, կետ 32): 

Այ դու հան դե րձ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի խա խտ ման ար դյուն քում հո գե կան տա ռա պան քի հետ ևան քով ոչ նյու թա կան 
վն ա սն ու նի ո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ: Գոր ծում է այն կան խա վար կա ծը (ո րը կա-
րող է հե րք վել), որ նշ ված հոդ վա ծի խա խտ մա մբ ձեր բա կա լումն  ան ձին պատ ճա ռում 
է ո րոշ հո գե բա նա կան տա ռա պա նք ներ ոչ մի  այն ձեր բա կալ ման ըն թաց քում, այլ նաև 
դրա նից հե տո: Նման տա ռա պա նք նե րը, ո րո նք պար տա դիր չէ, որ հաս նեն հո գե կան 
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խան գա րումն  ե րի մա կար դա կի կամ ար տա հայտ վեն ար տա քին ախ տա նիշ նե րով, ան-
խու սա փե լի ո րեն չեն պա հան ջում այն պի սի բա ցա ռիկ ա պա ցույց նե րի մի  ջո ցով հաս տա-
տում, ինչ պի սիք են հո գե բու ժա կան կամ բժշ կա կան փաս տա թղ թե րը (տե ՛ս, Dzhabarov 
and Others v. Bulgaria գոր ծով (գան գատ ներ թիվ 6095/11, 74091/11 և 75583/11) Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 31.03.2016 թվա կա նի վճիռ, կետ 84): Եվ րո պա կան դա տա րա նը նաև 
ար ձա նագ րել է, որ ա նօ րի նա կան կեր պով ձեր բա կալ ված ան ձին որ ևէ փոխ հա տուց ման 
տրա մա դր ման մե ր ժումն  այն հիմ քով, որ վեր ջի նիս չի ներ կայաց րել նմա նա տիպ ա պա-
ցույց ներ, ինք նին խի ստ ձևա կա նաց ված է և հա մար վում է Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ կե տի խախ տում (տե ՛ս, Danev v. Bulgaria գոր ծով (գան գատ թիվ 9411/05) Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 02.09.2010 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 34-35): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի 
ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հի մք 
հան դի սա ցող տա ռա պան քի, մաս նա վո րա պե ս՝ հո գե կան տա ռա պան քի հաս տատ ման 
հա մար պե տք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ նման տա ռա պան քը հաս տա տե-
լու հա մար ուղ ղա կի ա պա ցույց ներ (օ րի նա կ՝ բժշ կա կան փաս տա թղ թեր, փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցու թյուն) կա րող են և չներ կայաց վել: Տա ռա պան քի առ կայու թյու նը կա րող է 
հաս տատ վել ցան կա ցած ա պա ցույ ցով, այդ թվում՝ կող մի , նրա հա րա զատ նե րի ցուց-
մունք նե րով: Այլ կե րպ ա սած` հո գե կան տա ռա պան քի առ կայու թյու նը հիմն  ա վո րե լու 
հա մար չա փից ա վե լի ֆոր մալ պա հա նջ նե րը չեն բխի հո գե կան տա ռա պան քի ա ռա նձ-
նա հատ կու թյուն նե րից: Ուս տի ցան կա ցած ա պա ցույց, ո րը կա րող է վկայել հո գե կան 
տա ռա պան քի առ կայու թյան մա սին (օ րի նա կ՝ ձեր բա կալ վա ծին պա հե լու պայ ման նե րը, 
տևո ղու թյու նը, ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը՝ դյու րա գր գի ռու թյու նը, նե րշնչ վո-
ղա կա նու թյու նը և այլն), պե տք է գնա հատ վի դա տա րա նի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով ոչ 
նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հա մար սահ ման ված են ա ռա վե լա գույն չա փեր, ո րո նք 
կա րող են գե րա զա նց վել բա ցա ռիկ դեպ քե րում, ե թե պատ ճառ ված վն ա սի ար դյուն քում 
ա ռա ջա ցել են ծա նր հետ ևա նք ներ (օ րի նա կ՝ ա ռող ջու թյա նը ծա նր վն աս): Ոչ նյու թա կան 
վն ա սի հա տուց ման չա փը ո րո շում է դա տա րա նը՝ ող ջամ տու թյան, ար դա րա ցի ու թյան 
(equitableness) և հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խա ն՝ հաշ վի առ նե լով 
ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պան քի բնույ թը, աս տի ճա նը և տևո ղու թյու նը, պատ-
ճա ռած վն ա սի հետ ևա նք նե րը, վն ա սը պատ ճա ռե լիս մե ղ քի առ կայու թյու նը, ոչ նյու թա-
կան վն աս կրած ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես նաև այլ վե րա բե րե լի 
հան գա մա նք ներ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ վն ա սի չա փը ո րո շե լիս դա-
տա րան նե րը պե տք է հաշ վի առ նեն, որ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցու մը չպե տք է 
ուղղ ված լի նի տու ժող կող մի  « հա րս տաց մա նը»՝ նկա տի ու նե նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 12-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման ար գել քը: 
Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա-
կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո, հա րկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ ոչ նյու թա կան 
վն ա սի հա տուց ման չա փը ո րո շե լիս դա տա րան նե րը պե տք է օժտ ված լի նեն ճկու նու-
թյա մբ՝ մաս նա վո րա պես հաշ վի առ նե լով, որ իր բնույ թով պայ մա նա վոր վա ծ՝ ոչ նյու-
թա կան վն ա սը հաշ վար կի կամ հս տակ քա նա կա կան գնա հատ ման են թա կա չէ (տե ՛ս, 
օ րի նակ, Nagmetov v. Russia (գան գատ թիվ 35589/08) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
30.03.2017 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 72-73, Varnava and Others v. Turkey (գան գատ ներ 
թիվ 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 և 
16073/90) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 18.09.2009 թվա կա նի վճի ռը, կետ 224): Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ ոչ նյու թա կան վն ա սի չա փը ո րո շե լիս դա տա րան նե-
րը պե տք է ա ռաջ նո րդ վեն ող ջամ տու թյան, ար դա րա ցի ու թյան և հա մա չա փու թյան սկզ-
բունք նե րո վ՝ հաշ վի առ նե լով գոր ծի բո լոր հան գա մա նք նե րը, այդ թվում՝ և՛ հայց վո րի, և՛ 
պա տաս խա նո ղի փաս տա րկ նե րը:

 Մյուս հար ցա դր ման կա պակ ցու թյա մբ վեր լու ծե լով ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, 4-րդ մա սի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ կե տե րը, 67-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, 167-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 168-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե-
րը, Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Գլ խա վոր վե հա ժո ղո վի կող մի ց 29.11.1985 
թվա կա նին ըն դուն ված « Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և իշ խա նու թյան չա րա շահ ման զո հե րի 
հա մար ար դա րա դա տու թյան հիմն  ա կան սկզ բունք նե րի հռ չա կա գիր» վեր տա ռու թյա մբ 
թիվ 40/34 բա նաձ ևի «Ա» բաժ նի 2-րդ կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և ա ռաջ ար-
ձա նագ րել է, որ ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, հան ցա գոր ծու թյան և իշ խա նու թյան 
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չա րա շահ ման ար դյուն քում վն աս կրած ան ձի նք ի րե նց կար գա վի ճա կով նույ նաց վում 
են, և նրա նց նկատ մա մբ պա հա նջ վում է հա մար ժեք վե րա բեր մունք:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով մի  ջազ գային ի րա վուն քում 
առ կա վե րը նշ ված մո տե ցումն  ե րը, 14.12.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մա մբ ար-
տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում ամ րա գր ված « տու ժող» հաս կա ցու-
թյունն ու նի ընդ գր կուն բո վան դա կու թյուն և նե րա ռում է ոչ մի  այն քրե ա կան, այլև քրե ա-
դա տա վա րա կան, վար չա կան, քա ղա քա ցի աի րա վա կան ու այլ հա րա բե րու թյուն նե րից և 
ի րե նց կամ քից ան կախ տու ժած ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց: Ուս տի, 2005 
թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում 
ամ րա գր ված « տու ժող» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է նաև հան րային իշ խա նու թյան 
մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց գոր ծո ղու թյուն նե րից (ան գոր ծու թյու նից) 
վն աս կրած ան ձ: 

Ը նդ ո րում, հի մք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի հա մա ձայն` ան ձը տու ժո ղի դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ է ձե ռք բե-
րում որ պես այդ պի սին ճա նաչ վե լու փաս տով, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նն ար-
ձա նագ րել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան նշ ված դրույ թի ի մաս տով տու ժո ղին հա սց ված 
վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը են թադ րում է նաև ար դա րաց ված ան ձի կրած վն ա սի 
հա տուց ման հար ցով քրե ա կան դա տա վա րու թյու նից դուրս քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան կար գով հա մա պա տաս խան հայց հա րու ցե լու ի րա վունք: 

Ա նդ րա դառ նա լով ար դա րաց վա ծի կա տա րած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման 
հնա րա վո րու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ար դա րաց վա ծը, որ պես 
վն ա սի հա տու ցում, քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով ի րա վունք ու նի ստա-
նալ նաև ճա նա պար հա ծախ սի և օ րա պա հի կի գու մար նե րի հա տու ցում՝ նկա տի ու նե նա-
լով, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի հա մա ձայն՝ ար դա րաց վա ծը, որ պես 
վն ա սի գույ քային հա տու ցում, ի րա վունք ու նի ստա նալ նաև իր կա տա րած դա տա կան 
ծախ սե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ թեև քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսդ րու թյա մբ ճա նա պար հա ծախ սը և օ րա պա հի կը, որ պես դա տա կան ծա խս, նա խա-
տես ված են տու ժո ղի, մաս նա գե տի, փոր ձա գե տի և վկայի հա մար, սա կայն ար դա րաց-
վա ծը մի  ջազ գային և սահ մա նադ րա կան ի րա վա կան նոր մե  րի տե սան կյ ու նից նույն պես 
կա րող է դիտ վել որ պես տու ժող պե տու թյան հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում, բա ցի 
այդ, վեր ջի նս տվյ ալ դա տա կան ծախ սե րը քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
պա հան ջում է որ պես իր կրած գույ քային վն աս նե րի հա տու ցում, ո րը են թա կա է հա-
տուց ման ամ բո ղջ ծա վա լով: Ուս տի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ար դա րաց-
վա ծին հա տուց ման են թա կա գույ քային վն ա սը նե րա ռում է քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով կա տար ված բո լոր ծախ սե րը՝ նե րա ռյալ օ րա պա հի կը և ճա նա պար հա ծախ սը:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րա պա հի կի և ճա-
նա պար հա ծախ սի հա տուց ման ի րա վունք ան ձը կա րող է ձե ռք բե րել մի  այն այն նույն 
պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում, ո րը սահ ման վել է Գո զո և Վա լի 
Ա մոյան նե րն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 
վե րը նշ ված ո րոշ մա մբ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ար դա րաց վա ծն ու նի օ րա-
պա հի կի և ճա նա պար հա ծախ սի հա տու ցում ստա նա լու ի րա վունք: Ինչ վե րա բե րում է 
այդ հա տուց ման չա փե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ինչ պես Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը, այն պես էլ Եվ րո պա կան դա տա րա նը բազ մի  ցս նշել են, որ կա տար-
ված ծախ սե րը պե տք է լի նեն ի րա կան, ան հրա ժե շտ և ող ջա մի տ: Վե րա հաս տա տե լով 
նախ կի նում ար տա հայտ ված դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծել է, որ ար-
դա րաց վա ծին հա տուց ման են թա կա օ րա պա հի կը և ճա նա պար հա ծախ սը պե տք է լի-
նեն ի րա կան, այ սի նքն՝ ի րա կա նում կա տար ված լի նեն, ո րի վե րա բե րյալ ան ձը պե տք 
է ներ կայաց նի ող ջա մի տ ա պա ցույց ներ: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել 
է, որ դրա նք կա րող են լի նել ինչ պես ուղ ղա կի ա պա ցույց ներ (օ րի նա կ՝ վճար ման ան-
դոր րագ րեր), այն պես էլ ա նուղ ղա կի ա պա ցույց ներ (օ րի նա կ՝ ա պա ցույց այն մա սին, որ 
ան ձն իր բնա կու թյան վայ րից դուրս մաս նակ ցել է դա տա կան նիս տե րի): Այդ ծախ սե րը 
պե տք է լի նեն ան հրա ժե շտ, այ սի նքն՝ ար դա րաց վա ծը պե տք է ա պա ցու ցի, որ ա ռա նց 
այդ ծախ սե րի իր ի րա վունք նե րի պատ շաճ պա շտ պա նու թյուն ի րա կա նաց վել չէր կա-
րող: Եվ վեր ջա պես այդ ծախ սե րը պե տք է լի նեն ող ջա մի տ: Ող ջամ տու թյան չա փը ո րո-
շե լու կա պակ ցու թյա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը.
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ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 167-րդ հոդ վա ծում սահ ման վա ծ՝ քրե-
ա կան դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող ան ձա նց ծախ սե րի հա տուց ման վե րա բե րյալ 
կար գա վոր մա մբ մաս նա վո րա պես նա խա տես ված է, որ հա տուց ման են թա կա բնակ-
տա րա ծու թյան վար ձա կա լու թյան ար ժե քը ո րոշ վում է ծա ռայո ղա կան գոր ծու ղումն  ե րի 
վճար ման հա մար ըն դուն ված նոր մե  րով, իսկ ճա նա պար հա ծախ սի կա պակ ցու թյա մբ 
սահ ման ված է, որ ըստ է ու թյան այն հա տուց վում է հա սա րա կա կան տրա նս պոր տի երթ-
ևե կու թյան ար ժե քին հա մա չափ: Ինչ վե րա բե րում է օ րա պա հի կի գու մա րին, ա պա ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նս գի րքն այս կա պակ ցու թյա մբ հա տուկ կար գա վո րում 
չի նա խա տե սում: 

Ն կա տի ու նե նա լով նաև այն, որ ինչ պես ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նս գիր քը 
բնակ տա րա ծու թյան վար ձա կա լու թյան ար ժե քի, այն պես էլ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նս գիր քը (59-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա ս՝ վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին և թա րգ մա-
նիչ նե րին օ րա պա հի կի, գի շե րա վար ձի և ճա նա պար հա ծախ սի վճա րումն  ե րը չեն կա րող 
գե րա զան ցել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած ծա ռայո ղա-
կան գոր ծուղ ման ծախ սե րի ա ռա վե լա գույն չա փե րը) օ րա պա հի կի, գի շե րա վար ձի և ճա-
նա պար հա ծախ սի վճա րումն  ե րի չա փը ո րո շե լու կա պակ ցու թյա մբ հղում են կա տա րում 
ծա ռայո ղա կան գոր ծուղ ման ծախ սե րին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել 
ար ձա նագ րել, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով, մաս նա վո րա պե ս՝ օ րա-
պա հի կի կա պակ ցու թյա մբ հա տուկ կար գա վո րում նա խա տես ված չլի նե լու պա րա գայում 
ան հրա ժե շտ է դրա բնույ թը բա ցա հայ տել « Գոր ծուղ ման մե կ նած աշ խա տող նե րի գոր-
ծուղ ման  ծախ սե րի հա տուց ման հա մար կա տար վող վճա րումն  ե րի նվա զա գույն և ա ռա-
վե լա գույն չա փե րն ու վճար ման, օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն ներ ուս ման կամ ծա ռայու թյան 
գոր ծուղ ված Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պա շտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան հա-
մա կար գի զին ծա ռայո ղի և նրա ըն տա նի քի ան դամն  ե րի, օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում 
գոր ծող դի վա նա գի տա կան ծա ռայու թյան մար մի ն ծա ռայու թյան մե կ նող դի վա նա գե տի 
և նրա ըն տա նի քի ան դամն  ե րի` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից օ տա րե րկ րյա պե տու-
թյուն մե կ նե լու կամ օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նից Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն վե րա-
դառ նա լու տրա նս պոր տային ծախ սե րի, ինչ պես նաև օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում բնա-
կե լի տա րա ծու թյան վար ձա կա լու թյան հա մար դրա մա կան փոխ հա տուց ման կար գե րն 
ու չա փե րը հաս տա տե լու  մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.12.2005 թվա կա նի թիվ 2335-Ն 
ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով սահ ման ված « Գոր ծուղ ման մե կ նած աշ խա տող նե րի գոր-
ծուղ ման ծախ սե րի հա տուց ման վճար ման կար գին» հա մա պա տաս խան:

Վ կայա կո չե լով նշ ված կար գի 7-րդ և 21-րդ կե տե րը և նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով բա ցա հայտ ված չէ օ րա պա հի կի գու մա րի ող-
ջա մի տ չա փը, իսկ ճա նա պար հա ծախ սի չա փը ո րո շե լու կար գը ման րա մաս նեց ված չէ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ար դա րաց վա ծին հա տուց ման են թա կա օ րա պա հի կի 
և ճա նա պար հա ծախ սի ող ջամ տու թյու նը ո րո շե լիս, որ պես կա նոն, ու ղեն շային պե տք է 
լի նի գոր ծուղ ման մե կ նած աշ խա տող նե րի գոր ծուղ ման   ծախ սե րի հա տուց ման հա մար 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց սահ ման ված կար գա վո րու մը:

 ԺԱ ՌԱ ՆԳ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

07.04.2017թ.

21. «Յու նի բա նկ» ԲԲԸ v. Ա նիկ Ստե փա նյա նի ի րա վա հա ջո րդ Սի մոն Ար զու մա-
նյան, քաղ. գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/2190/02/15

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րում-
նե րին.

1) արդյո ՞ք կա րե լի է պա հա նջ ներ կայաց նել ժա ռան գի ն՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու 
վե րա բե րյալ,

2) ինչ պե ՞ս է ի րաց վում ան ձի՝ ժա ռան գե լու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը,
3) արդյո ՞ք ժա ռա նգ նե րը կրում են ժա ռան գու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը հա տու-

ցե լու պար տա կա նու թյուն այն դեպ քում, երբ նրա նք ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի-
րա պետ մա մբ ըն դու նել են ժա ռան գու թյու նը, և արդյո ՞ք պար տա տե րը ցան կա ցած ժա մա-
նակ կա րող է պա րտ քը մա րե լու պա հա նջ ներ կայաց նել ժա ռա նգ նե րի ն։

Էջ 
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Իրավական դիրքորոշումն եր liii

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 11-րդ հոդ վա ծի, 
1184-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 1186-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 1225-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 3-րդ, 
5-րդ, 6-րդ, 7-րդ կե տե րի, 1230-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս գիր քը հի մն  վում է, մաս նա-
վո րա պես, իր կող մի ց կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի հա վա սա-
րու թյան, կամ քի ինք նա վա րու թյան և գույ քային ինք նու րույ նու թյան, մաս նա վոր գոր ծե րին 
որ ևէ մե  կի կա մայա կան մի  ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լի ու թյան սկզ բունք նե րի վրա: Նշ-
ված սկզ բունք նե րից կամ քի ինք նա վա րու թյան սկզ բուն քը են թադ րում է քա ղա քա ցի աի-
րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի ի րա վուն քը՝ ի րե նց հայե ցո ղու թյա մբ և 
ի րե նց շա հե րին հա մա պա տաս խան ընտ րե լու հա մա պա տաս խան վար քագ ծի թույ լատ րե-
լի տար բե րակ նե րից մե  կը: Մաս նա կից նե րն ա ռա վե լա պես ի րե նք են ո րո շում՝ մտ նել որ ևէ 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե րու թյան մե ջ, թե՝ ոչ, օգտ վել ի րե նց ի րա վուն քից, թե՝ 
ոչ, պա հան ջել ի րե նց օգ տին պար տա վո րու թյան կա տա րում, թե՝ ոչ և այլն: Ընդ ո րում, 
բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի, ի րա վուն քից չօ գտ վե լը չի հան գեց-
նում այդ ի րա վուն քի դա դար ման: Ուս տի, վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է, որ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րը գոր ծում 
են ինք նու րույն, սե փա կան կամ քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել հա վե լել նաև, որ սե փա կա նու թյան սահ-
մա նադ րա կան ի րա վուն քի տա րր հան դի սա ցող ժա ռա նգ ման ի րա վուն քի հետ կապ ված 
հար ցե րն ա ռա վե լա պես կար գա վոր վում են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով, հետ ևա-
բար նշ ված հա րա բե րու թյուն նե րին նույն պես բնո րոշ են վե րը նշ ված ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գը ձե ռք է բե-
րում մի  այն այն ըն դու նե լու դեպ քում: Որ պես կամ քի ինք նա վա րու թյան սկզ բուն քի դրս ևո-
րում՝ ժա ռա նգն ինքն է ո րո շում՝ ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, թե՝ ոչ: Ընդ ո րում, ժա ռան-
գու թյու նը ձե ռք բե րե լու ի րա վուն քից օգտ վե լու դեպ քում գոր ծում է, մաս նա վո րա պե ս՝ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով սահ ման ված իմ պե րա տիվ այն նոր մը, որ ժա ռան գու թյան 
մի  մա սի ըն դու նու մը նշա նա կում է ի րեն հա սա նե լիք ամ բո ղջ ժա ռան գու թյան ըն դու նում, 
ո րը նե րա ռում է նաև ժա ռան գա տուի պար տա կա նու թյուն նե րը: Այլ կե րպ ա սած, ե թե ժա-
ռան գը ո րո շում է ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, ա պա չի կա րող հրա ժար վել դրա ար դյուն-
քում վրա հաս նող պար տա դիր հա մար վող վար քագ ծի ց՝ ժա ռան գա տուի պար տա կա նու-
թյունն ըն դու նե լուց: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ ժա ռան գը, 
որ պես կամ քի ինք նա վա րու թյան դրս ևո րում, կա րող է չըն դու նել ժա ռան գու թյու նը կամ 
հրա ժար վել ար դեն ըն դու նած ժա ռան գու թյու նի ց՝ իր հա մար չա ռա ջաց նե լով որ ևէ ի րա-
վունք կամ պար տա կա նու թյուն: Այ դու հան դե րձ, նշ ված կա նո նից օ րե նսդ րի կող մի ց սահ-
ման վել է բա ցա ռու թյուն, ո րի հա մա ձայն՝ սնա նկ ճա նաչ ված ժա ռան գը, փաս տո րեն, չի 
կա րող հրա ժար վել ժա ռան գու թյու նից: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ան ձն ինքն է 
ո րո շում ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, թե՝ ոչ: Ընդ ո րում, ժա ռան գու թյունն ըն դուն վում է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով սահ ման ված կա նոն նե րի պահ պան մա մբ, ո րո նք մաս-
նա վո րա պես վե րա բե րում են ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ե ղա նակ նե րին, ժամկ  ետ նե-
րին և կար գին: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ան ձին չի կա րե լի 
պար տադ րել ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, այդ թվում՝ ժա ռան գին չի կա րող ներ կայաց վել 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու պա հա նջ: 

Ե րկ րո րդ հար ցա դր ման կա պակ ցու թյա մբ վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 1216-րդ հոդ վա ծը, 1226-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ կե տե րը, 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը, ինչ պես նաև վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո-
րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել հա վե լել, որ այն դեպ քե րում, երբ 
ժա ռան գը ո րո շում է օգտ վել իր ի րա վուն քից և ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, ա պա այդ 
ի րա վունքն ի րաց վում է վե րը նշ ված ե ղա նակ նե րից որ ևէ մե  կո վ՝ կա ՛մ ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նե լու, կա ՛մ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի վկայա գիր ստա նա լու մա սին դի մու մը ժա-
ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հա նձ նե լով, կա ՛մ ժա ռան գի կող մի ց ժա ռա նգ ված 
գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տե լով կամ կա ռա վա րե լով: Հետ ևա բար, ե թե ժա ռան գը սահ-
ման ված ժամկ  ե տում դի մում է ներ կայաց նում նո տա րին կամ սկ սում է փաս տա ցի տի րա-
պե տել կամ կա ռա վա րել ժա ռան գա կան գույ քը՝ ի րա կա նաց նե լով, մաս նա վո րա պես, վե րը 
թվա րկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րից որ ևէ մե  կը, ա պա հա մար վում է, որ ժա ռա նգն օգտ վել է 
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իր ի րա վուն քից, ո րը հան գեց նում է դրա նից ան մի  ջա կա նո րեն բխող պար տա դիր վար-
քագ ծի դրս ևոր ման ան հրա ժեշ տու թյա ն՝ կապ ված հատ կա պես ժա ռան գա տուի պար տա-
տե րե րի առջև պա տաս խա նատ վու թյան հետ: 

Ա նդ րա դառ նա լով եր րո րդ հար ցա դր մա նը և վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 1187-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1188-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը, 1242-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1243-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը, ինչ պես նաև վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րը` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ պար տա տե րե րի կող մի ց պա հա նջ նե րի ներ-
կայաց ման ժամկ  ե տի սահ մա նա փա կում դնե լը նպա տա կաուղղ ված է ժա ռան գի կող մի ց 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու իր ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար բա վա րար հս տա կու թյուն և 
ո րո շա կի ու թյուն մտց նե լուն, որ պես զի սահ ման ված ժամկ  ե տի ըն թաց քում ժա ռան գը հնա-
րա վո րու թյուն ու նե նա ո րո շել ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, թե՝ ոչ, կամ օ րի նա կ՝ պար տա-
տե րե րի կող մի ց նշ ված ժամկ  ե տում պա հա նջ ներ կայաց վե լու դեպ քում հրա ժար վել ժա-
ռան գու թյու նից, թե՝ ոչ: Ընդ ո րում, նման կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է ինչ պես նո տա րին 
դի մում ներ կայաց նե լու, այն պես էլ փաս տա ցի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման ե ղա-
նա կով ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու պա րա գայում: Եր կու դեպ քում էլ ժա ռան գը պե տք է 
ի րա կան պատ կե րա ցում ու նե նա ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ նաև ժա ռան գու-
թյան հետ կապ ված ծախ սե րի, մաս նա վո րա պե ս՝ ժա ռան գա տուի պա րտ քե րով պար-
տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րա րե լու ժա ռա նգ նե րի պար տա կա նու թյա նը` ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի այն կար գա վոր ման լույ սի ներ քո, 
հա մա ձայն ո րի` ժա ռա նգ նե րը հա տու ցում են այդ ծախ սե րը ժա ռան գու թյան ի րա վուն-
քի վկայա գի րը ստա նա լուց հե տո: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ տվյ ալ դեպ քում 
« ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը ստա նա լուց հե տո» ար տա հայ տու թյա մբ օ րե-
նս դի րը նպա տակ է ու նե ցել ընդ գծե լու, որ քն նա րկ վող ծախ սե րը հա տուց վում են ժա-
ռան գու թյան ըն դուն ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված վե ցամ սյա ժամկ  ե տն ան ցնե լուց 
և ժա ռա նգ նե րի կազ մը հայտ նի դառ նա լուց հե տո: Ուս տի, նախ քան նշ ված ժամկ  ե տի 
ա վար տը (բա ցա ռու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1246-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տով նա խա տես ված դեպ քի) չի կա րող պա հա նջ ներ կայաց վել ծախ սե րը նշ ված ժամկ  ե-
տից ա վե լի վաղ հա տու ցե լու մա սի ն՝ նկա տի ու նե նա լով այն, որ մի  նչ այդ պա րզ ված չի 
լի նում ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ նե րի կազ մը: Բա նն այն է, որ թե՛ ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նե լու, թե՛ դրա նից հրա ժար վե լու հա մար օ րե նս դի րը սահ մա նել է վե ցամ սյա 
ժամկ  ետ, և մի  այն այդ ժամկ  ե տն ան ցնե լուց հե տո է պա րզ դառ նում, թե ժա ռա նգ նե րից 
ով կամ ով քեր են ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, ով կամ ով քեր են հրա ժար վել դրա նից և 
ում պե տք է տր վի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր: Բա ցա ռու թյա մբ այն պար տա-
վո րու թյուն նե րի, ո րո նք չեն կա րող կա տար վել ա ռա նց ժա ռան գա տուի ան ձնա կան մաս-
նակ ցու թյան, ժա ռան գա տուի մյուս բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րը նրա մահ վա մբ չեն դա-
դա րում, և դրա նք, օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով պա հա նջ ներ կայաց ված 
լի նե լու դեպ քում, պար տա վոր են կա տա րել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ նե րը՝ 
ի րե նց ան ցած գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման մե կ նա բա նու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է ժա ռա նգ նե րի (այդ թվում՝ ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի-
րա պետ մա մբ կամ կա ռա վար մա մբ ըն դու նած) և ժա ռան գա տուի պար տա տե րե րի շա հե րի 
հա վա սա րա կշռ ման ան հրա ժեշ տու թյա մբ՝ կան խե լու հա մար ժա ռա նգ նե րի կող մի ց ի րա-
վուն քի չա րա շահ ման դրս ևո րումն  ե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի այլ մե կ նա բա նու թյու նը կա րող է հան գեց նել 
այն պի սի ի րա վի ճա կի, որ ի րա կա նում ըն դու նե լով ժա ռան գու թյու նը՝ ժա ռա նգ նե րը կա-
րող են խու սա փել ժա ռան գա տուի պա րտ քե րով պար տա տե րե րի առջև պա տաս խա նատ-
վու թյու նի ց՝ պար զա պես չս տա նա լով ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր, այ սի նքն՝ 
չձ ևա կեր պե լով ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը: Նման մո տե ցումն  ամ բող ջու թյա մբ կհա կա սի 
ժա ռա նգ ված գույ քը փաս տա ցի տի րա պետ մա մբ կամ կա ռա վար մա մբ ըն դու նե լու հնա րա-
վո րու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով 
նա խա տես ված ի րա վա կար գա վոր մա նը, կս տեղ ծի ժա ռան գու թյան ըն դու նումն  ան հա մա-
չափ ձևա կա նու թյուն նե րով պայ մա նա վո րե լու ի րա կան վտա նգ, ինչն իր հեր թին կխախ տի 
ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կայու նու թյու նը: Մյուս կող մի ց 
նման մե կ նա բա նու թյու նը կի մաս տա զր կի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ-
վա ծի այն ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րու մը, հա մա ձայն ո րի` ժա ռա նգ նե րն ի րե նց ան-
ցած գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում հա տու ցում են նույն օ րե նսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծում 
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նշ ված ծախ սե րը, և այդ հար ցում նրա նք կրում են հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյուն: 
Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ նե րն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պա տաս խա նա տու են ժա ռան գի՝ ի րա վա հա-
ջոր դու թյուն թույլ տվող պար տա վո րու թյուն նե րի հա մա ր՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայագ րով ձևա կե րպ վել է, թե՝ 
ոչ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծը մե կ նա բա նե լով ժա ռա նգ ման ինս տի տու-
տը կար գա վո րող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի այլ նոր մե  րի հա մակ ցու թյու նից ա ռան-
ձին և ժա ռա նգ նե րի կող մի ց ժա ռան գա տուի պա րտ քե րի մա րու մը պայ մա նա վո րե լով մի -
այն ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր ստա նա լո վ՝ ան տես վում է ժա ռան գու թյու նը 
փաս տա ցի տի րա պետ մա մբ կամ կա ռա վար մա մբ ըն դու նե լու ե ղա նա կը, ո րի ար դյուն քում 
ստե ղծ վում է մի  ի րա վի ճակ, երբ փաս տա ցի ըն դու նե լով ժա ռան գու թյու նը՝ ժա ռա նգ-
նե րը խու սա փում են ժա ռան գա տուի պա րտ քե րը մա րե լուց: Նման մո տե ցու մը չի բխում 
ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման ար գել քից և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րի մաս նա կից նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քից: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նշ ված 
դիր քո րո շու մը հիմն  ա վոր վում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ կե տի ի րա վա կար գա վոր մա մբ, հա մա ձայն ո րի` ըն դուն ված ժա ռան գու թյու նը ժա-
ռան գու թյան բաց ման ժա մա նա կից հա մար վում է ժա ռան գին պատ կա նող, ան կախ այդ 
գույ քի նկատ մա մբ ժա ռան գի ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մի ց, ե թե նման ի րա վուն քը 
են թա կա է գրա նց ման:

 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

07.04.2017թ.

22. Ռազ մի կ Ու զու նյան v. « Գե ոՊ րո Մայ նի նգ Գո լդ» ՍՊԸ, քաղ. գո րծ թիվ 
ԵԿԴ/3908/02/14

Խն դիր. 1) Ի՞նչ պա տաս խա նատ վու թյուն է ծա գում սահ ման ված ժամկ  ե տում աշ խա-
տա վար ձը չվ ճա րե լու դեպ քում,

2) արդյո ՞ք աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու դեպ քում կե տա նց ված աշ խա տա վար ձի 
նկատ մա մբ կա րող են հաշ վա րկ վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված տո կոս նե րը,

3) այն դեպ քե րում, երբ առ կա է չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը բռ նա գան ձե լու վե րա-
բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած և չկա տար ված դա տա կան ակտ, արդյո ՞ք դա տա կան 
ակ տով բռ նա գա նձ ման են թա կա գու մա րի նկատ մա մբ կա րող են հաշ վա րկ վել ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկայա կո չե լով ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և վե րա հաս տա տե լով նախ կի-
նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րը, նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-
րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գա վո րու մը դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու 
հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան ընդ հա նուր կա նոն է: Այ սի նքն՝ նշ ված 
կար գա վո րու մը գոր ծում է դրա մա կան պար տա վո րու թյուն նե րի խա խտ ման բո լոր այն 
դեպ քե րում, երբ այլ կար գա վո րում նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Ընդ 
ո րում, ե թե այլ կար գա վո րում նա խա տես ված է կո նկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, 
ա պա այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տից հե տո նույն պես գոր ծում է ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան ընդ հա նուր 
կա նո նը: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գա վո րու մը՝ որ պես ընդ հա նուր կա նոն, չի 
գոր ծում այն դեպ քե րում, երբ պա տաս խա նատ վու թյան հս տակ չափ և կար գա վո րում նա-
խա տես վում է օ րեն քով կամ պայ մա նագ րո վ՝ որ պես հա տուկ կա նոն: 

Ա նդ րա դառ նա լով երկ րո րդ հար ցա դր մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ 
աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 178-րդ, 192-րդ հոդ ված նե րը, 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 
«Աշ խա տա վար ձի պա շտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի այի 1-ին, 6-րդ հոդ ված նե րը, 12-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, վե րա հաս տա տե լով աշ խա տա վար ձի հիմն  ա կան հատ կա նիշ նե րի 
վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած իր դիր քո րո շու մը, ար ձա նագ րել է, որ աշ խա-
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տա վար ձի՝ որ պես կա տար ված աշ խա տան քի դի մաց հա տուց ման վճար ման և չվ ճա րե լու 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյան կար գը սահ ման ված է ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր-
քի վե րոն շյալ հոդ ված նե րով: Այս պես` ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ աշ խա տա վար ձը 
վճար վում է աշ խա տո ղին ամ սա կան առն վա զն մե կ ան գամ` մի  նչև հա ջո րդ ամս վա 15-ը: 
Նշ ված պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քով նա-
խա տես ված է պա տաս խա նատ վու թյուն՝ օ րա կան 0,15 տո կո սի չա փով տու ժան քի չա փով: 
Ընդ ո րում, օ րե նսդ րի կող մի ց սահ մա նա փակ վել է այդ պա տաս խա նատ վու թյա ն՝ տու-
ժան քի չա փը. այն չի կա րող գե րա զան ցել վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րը նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մը, ըստ է ու-
թյան, գոր ծա տուի պա տաս խա նատ վու թյան ինք նու րույն տե սակ է, ո րը ե րաշ խա վո րում 
է աշ խա տող նե րի՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում ի րե նց հա սա նե լիք աշ խա տա վա-
րձն ստա նա լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 
որ աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու հա մար ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քով սահ ման վել է 
պա տաս խա նատ վու թյան հա տուկ կա նոն: Նման պայ ման նե րում, հաշ վի առ նե լով ինչ պես 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը, այն պես էլ այն 
հան գա ման քը, որ նույն օ րե նսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ աշ խա տան-
քային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյա մբ և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյա-
մբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու հա մար են-
թա կա է կի րառ ման ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
պա տաս խա նատ վու թյու նը: Այ սի նքն՝ չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը բռ նա գան ձե լիս որ պես 
պա տաս խա նատ վու թյուն կի րառ վում է օ րա կան 0,15 տո կո սի չա փով տու ժա նք, բայց ոչ 
ա վե լի, քան վճար ման են թա կա աշ խա տա վար ձի չա փը: 

Եր րո րդ հար ցա դր ման կա պակ ցու թյա մբ հա րկ հա մա րե լով ան դրա դառ նալ պա-
տաս խա նատ վու թյան այն դեպ քե րին, երբ չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը բռ նա գան ձե լու 
վե րա բե րյալ առ կա է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակտ, ո րը չի կա տար վել, 
վկայա կո չե լով Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը, վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած 
դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ աշ խա տա վա րձ 
ստա նա լն աշ խա տո ղի ի րա վունքն է, և ե թե գոր ծա տուն սահ ման ված ժամկ  ե տում աշ խա-
տա վա րձ չի վճա րում, աշ խա տո ղն ի րա վունք ու նի դա տա կան կար գով պա հան ջե լու բռ-
նա գան ձել չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը, ինչ պես նաև դրա նկատ մա մբ հաշ վա րկ վա ծ՝ ՀՀ 
աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տու ժան քը: Նման գոր ծե րի 
քն նու թյան ժա մա նակ հայ ցի փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը վե րա բե րում են աշ խա-
տան քային հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող փաս տա կան հան գա մա նք նե րին և աշ խա տան-
քային օ րե նսդ րու թյա նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ա ռա նձ նաց նել այն դեպ քե րը, երբ աշ խա տո-
ղի ներ կայաց րած հայ ցի հի ման վրա առ կա է աշ խա տա վար ձի բռ նա գա նձ ման վճիռ, ո րը 
չի կա տար վել: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քե րում, երբ ար դեն իսկ առ կա է 
նման վճիռ, այդ գու մա րը դա դա րում է պար զա պես չվ ճար ված աշ խա տա վա րձ դի տա րկ-
վե լուց, այն դառ նում է աշ խա տո ղի օգ տին բռ նա գա նձ ման են թա կա գու մար, ո րը չվ ճա րե լու 
դեպ քում գոր ծա տուն ար դեն խախ տում է վճ ռի պար տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան 
հատ կա նիշ նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման պայ ման նե րում կի րառ ման է են-
թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գա վո րու մը, 
այն է՝ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը, քա-
նի որ նման պայ ման նե րում գոր ծա տուն ոչ թե պար զա պես աշ խա տա վար ձը չի վճա րում, 
այլ խախ տում է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով իր վրա դր ված դրա մա-
կան պար տա վո րու թյու նը: Նշ ված մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ 
դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա մար նա խա տես ված տո կոս նե րի բռ նա գա-
նձ ման հայց ներ կայաց նե լիս այլևս չի քն նա րկ վում տվյ ալ գու մա րի՝ որ պես չկա տար ված 
դրա մա կան պար տա վո րու թյան ծագ ման հիմ քը, այլ քն նա րկ վում է մի  այն դա տա կան ակ-
տով հաս տատ ված հս տակ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը, ո րը չի կա տար վել: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ դա տա կան ակ տով բռ նա գա նձ ման են թա կա, չվ ճար ված աշ խա տա վար ձի գու մա րի 
նկատ մա մբ կե տան ցի պա հից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տա րու մը են թա-
կա են վճար ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո-
կոս նե րը: 
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Ի նչ վե րա բե րում է տվյ ալ դեպ քում կե տան ցի պա հը ո րո շե լուն, ա պա Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը տվյ ալ հա րցն ան հրա ժե շտ է հա մա րել քն նար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րում:

Տ վյ ալ դեպ քում օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով հաս տատ ված դրա-
մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու դեպ քում ան հրա ժե շտ է, որ աշ խա տա վար ձի 
չվ ճար ման հան գա ման քը և աշ խա տա վար ձի չա փը հաս տատ վի օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտած դա տա կան ակ տով, քա նի որ մի  այն այդ դեպ քում կքն նա րկ վի օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտած դա տա կան ակ տը չկա տա րե լու հան գա ման քը: Նկա տի ու նե նա լով, որ տվյ ալ պա-
րա գայում քն նա րկ ման է են թա կա դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, իսկ պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր պայ ման է պար-
տա վո րու թյու նը խախ տած ան ձի մե ղ քը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել պար զել 
մե ղ քի ծագ ման պա հը, այ սի նքն՝ որ պա հից ան ձը մե  ղա վոր կհա մար վի նշ ված պար տա-
վո րու թյու նը չկա տա րե լու մե ջ: 

Հաշ վի առ նե լով, որ մե  ղքն ան ձի հո գե բա նա կան վե րա բեր մունքն է իր կող մի ց կա-
տար վող ի րա վա խա խտ ման և դրա հետ ևա նք նե րի նկատ մա մբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ վե րոն շյալ ի րա վա խա խտ ման հա մար մե ղ քը կա րող է առ կա լի նել մի  այն այն 
պա հից սկ սած, երբ ան ձին հայտ նի է դար ձել իր ու նե ցած դրա մա կան պար տա վո րու-
թյան մա սին: Հետ ևա բար չնայած այն հան գա ման քին, որ դրա մա կան պար տա վո րու թյու-
նը հաս տատ վում է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով, օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտ նե լու պա հը կա րող է չհա մը նկ նել մե ղ քի ծագ ման պա հի հետ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը չկա տա րե-
լու ար դյուն քում որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց տո կոս ներ հաշ վար կե լիս դա տա-
րան նե րը պե տք է հաշ վի առ նեն, թե որ պա հից է փաս տա ցի սկ սել ի րա վա խախ տու մը, 
այ սի նքն՝ որ պա հից է ան ձը մե  ղա վոր ի րա վա խա խտ ման հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մա մբ այդ պա հը հա մը նկ նում է վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը պար տա պա նին 
հա սու լի նե լու պա հի հետ, այ սի նքն՝ թե որ պա հից է պար տա պա նն ի մա ցել կամ ի րա կան 
հնա րա վո րու թյուն ու նե ցել ի մա նա լու, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով 
ու նի դրա մա կան պար տա վո րու թյուն:

20.07.2017թ.

23. Խո րեն Նա սի բյան v. «Ին տե րալ կո» ՍՊԸ, քաղ. գո րծ թիվ ԵԿԴ/3295/02/15

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է հետ ևյալ ի րա վա-
կան հար ցադ րումն  ե րին.

1) արդյո ՞ք աշ խա տո ղին աշ խա տան քից ա զա տե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տը են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման, ե թե այն ու ժի մե ջ չի մտել, 

2) արդյո ՞ք աշ խա տո ղը կա րող է վե րա կա նգն վել իր նախ կին աշ խա տան քում, ե թե 
վե ճը լու ծե լու պա հին լրա ցել է գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի մի  ջև կնք ված ո րո շա կի ժամ-
կե տով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը: Այդ դեպ քում երբ-
վա նի ՞ց պե տք է աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը հա մար վի լուծ ված: Արդյո ՞ք ո րո շա կի 
ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու 
պատ ճա ռով գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե-
րի վե րա կա նգն ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում գոր ծա տուն պար տա վոր է հար կա դիր 
պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վճա րել հա տու ցում` մի  ջին աշ խա-
տա վար ձի չա փով մի  նչև դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լը և աշ խա տո ղին 
աշ խա տան քում չվե րա կա նգ նե լու դի մաց հա տու ցում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ մա սե րը, 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 
61-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 61.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 68-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, ՀՀ 
աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ մա սե րը, 38-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ ի րա վա կան ակ տե րի` մաս նա վո րա-
պես ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րի կա տար ման կամ կի րառ ման հնա րա վո րու թյունն 
օ րե նս դի րը պայ մա նա վո րել է դրա նց ու ժի մե ջ մտ նե լու հան գա ման քով, այ սի նքն` ե թե այդ 
ի րա վա կան ակ տե րն օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով ու ժի 
մե ջ չեն մտել, ա պա դրա նք ի սկզ բա նե ա ռո չի նչ են, ի րա վա կան ա ռու մով գոյու թյուն չու-
նեն և կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա չեն: Ա վե լին, ա ռո չի նչ ի րա վա կան ակ տե րի 
կա տար ման կամ կի րառ ման հա մար օ րե նս դի րը սահ մա նել է պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Էջ 
257-276
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Դա նշա նա կում է, որ ու ժի մե ջ չմ տած ի րա վա կան ակ տե րը որ ևէ ի րա վա կան հետ ևա նք 
չեն կա րող ա ռա ջաց նել ի րա վա կան ակ տե րի հաս ցե ա տե րե րի, ինչ պես նաև այլ ի րա վա-
կի րա ռող նե րի հա մար, բա ցի դրա նց կա տար ման կամ կի րառ ման հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյու նից: Ընդ ո րում, նման կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է նաև ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րե նսգր քի տե սան կյ ու նից գոր ծա տու հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան ան ձի ըն դու նած 
ակ տե րի նկատ մա մբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հա նգ մա մբ գոր ծա տուի` օ րեն քին կամ այլ ի րա վա կան 
ակ տե րին չհա մա պա տաս խա նող ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի վի ճա րկ ման հա մար 
նախ ան հրա ժե շտ է, որ պես զի այդ ի րա վա կան ակտն ի րա վա բա նա կան ու ժի մե ջ մտած 
լի նի: Ի րա վա կան ակ տի հաս ցե ա տի րոջ պա հան ջով ակտն ան վա վեր ճա նա չե լը վեր ջի նիս 
հա մար ի րա վա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն դեպ քում, երբ վի ճա րկ վող ակ տի կա տար-
մա մբ կամ կի րառ մա մբ խա խտ վել են կամ կա րող են խա խտ վել նրա ի րա վունք նե րն ու 
օ րի նա կան շա հե րը, իսկ դա կա րող է առ կա լի նել մի  այն ի րա վա բա նա կան ու ժի մե ջ մտած 
ակ տի պա րա գայում` նկա տի ու նե նա լով, որ ե թե ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի մա սին 
հաս ցե ա տե րը սահ ման ված կար գով չի ի րա զեկ վել, ա պա ան կախ այն հան գա ման քից` 
այդ ի րա վա կան ակտն իր բո վան դա կու թյա մբ հա մա պա տաս խա նում է օ րեն քի կամ այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ նե րին, թե` ոչ, այդ ի րա վա բա նա կան ակտն ու ժի մե ջ չմտ-
նե լու հետ ևան քով են թա կա չէ կա տար ման կամ կի րառ ման: Նման դեպ քում դա տա րան-
նե րն աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը պե տք է ի րա կա նաց նեն ոչ թե 
ու ժի մե ջ չմ տած ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լով, այլ պար զա պես 
այդ ի րա վա կան ակ տը չկի րա ռե լով, ին չը կա ռա ջաց նի աշ խա տո ղի ակն կա լած բա րեն-
պա ստ ի րա վա կան հետ ևան քը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա-
վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ի սկզ բա նե գոյու թյուն չու նե ցող, ի րա վա բա նա կան ուժ 
չս տա ցած ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջն ա ռար կայա զուրկ է, այ սի-
նքն` չի կա րող վի ճա րկ վել ի րա վա կան ա ռու մով գոյու թյուն չու նե ցող ակ տը: Հետ ևա բար 
ի րա վա բա նա կան ուժ չու նե ցող ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հան ջը բա վա րար վել չի կա րող:

 Վեր լու ծե լով ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 13-րդ հոդ վա ծը, 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սը, 83-րդ հոդ վա ծը, 94-րդ հոդ վա ծը, 95-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, 3-րդ մա սի 
2-րդ կե տը, 96-րդ, 109-րդ հոդ ված նե րը, 111-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ մա սե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ աշ խա տան քային հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վոր վում են, որ պես կա նոն, ա նո րոշ ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան-
քային պայ մա նագ րով` նկա տի ու նե նա լով աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի կայուն 
և կա տար վող աշ խա տան քի մշ տա կան բնույթ ու նե նա լը: Ե րաշ խա վոր ված աշ խա տան քի 
ա պա հով ման և աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի կայու նու թյան սկզ բունքն ա ռա-
վել ար տա հայտ վում է հե նց ա նո րոշ ժամկ  ե տով աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն-
նե րում: Ուս տի, դա է պատ ճա ռը, որ օ րե նս դի րը սահ մա նա փա կել է աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րեր կն քե լիս ա նո րոշ ժամկ  ե տով կամ ո րո շա կի ժամկ  ե տով պայ մա նագ րի տե-
սա կն ընտ րե լու` կող մե  րի կամ քի ա զա տու թյու նը` սահ մա նե լով, որ ո րո շա կի ժամկ  ե տով 
աշ խա տան քային պայ մա նա գիր է կնք վում, ե թե աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը 
չեն կա րող ո րոշ վել ա նո րոշ ժամկ  ե տով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի մի  ջև ո րո շա կի 
ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նա գիր կն քե լիս նրա նց մի  ջև աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի 
սկզ բից և տևում մի  նչև դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի ա վար տը: Աշ խա տան քային ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րը` որ պես կա մային հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ծա գում, 
փո փոխ վում և դա դա րում են աշ խա տան քային ի րա վուն քի սուբյե կտ նե րի կամ քի ա զատ 
ար տա հայ տու թյան ար դյուն քում: Ե թե աշ խա տան քային պայ մա նագ րի կող մե  րն օ րեն քին 
հա մա պա տաս խան ո րո շում են կն քել ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նա-
գիր, ա պա նրա նք կա մո վին ի րե նց աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը սահ մա նա-
փա կում են պայ մա նագ րով ո րոշ ված ժամկ  ե տով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 111-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես վում է գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով ո րո շա կի ժամ-
կե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման մե  խա նիզ մը` ա ռա նձ նաց նե լով 
նման պայ մա նագ րի լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րը: 

Այս պես, ընդ հա նուր կա նո նն այն է, որ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո-
ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի մի  ջև աշ խա տան քային 
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հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րում են: Օ րե նս դի րը նշ ված կար գից սահ մա նել է մե կ բա-
ցա ռու թյուն, այն է` ե թե ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 
գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո պայ մա նա գի րը չի լուծ վում օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով, և աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը շա րու նակ վում են, ա պա պայ մա-
նա գի րը հա մար վում է կնք ված ա նո րոշ ժամկ  ե տով: Նման ի րա վա կար գա վո րու մի ց բխում 
է, որ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի լրա նա լն ինք նին չի հան-
գեց նում աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա դար ման, ե թե պայ մա նագ րի եր կու կող մե -
րն էլ դրս ևո րում են աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը շա րու նա կե լու կա մք, 
այ սի նքն` աշ խա տո ղը շա րու նա կում է աշ խա տան քը, իսկ գոր ծա տուն` ըն դու նում նրա աշ-
խա տան քի ար դյուն քը, ինչ պես նաև կող մե  րը շա րու նա կում են ի րաց նել աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված ի րե նց ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: Ուս տի, 
այն դեպ քե րում, երբ ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րով 
սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո աշ խա տո ղը փաս տա ցի շա րու նա կում է աշ-
խա տել և աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը չի լուծ վում, ա պա աշ խա տան քային պայ մա-
նա գի րը հա մար վում է կնք ված ա նո րոշ ժամկ  ե տով, ո րից հե տո աշ խա տան քային պայ մա-
նա գի րն ար դեն չի կա րող լուծ վել ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տով և 111-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա-
տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով: Նման դեպ քե րում 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, հա մար վե լով ա նո րոշ ժամկ  ե տով կնք ված պայ մա նա-
գիր, կա րող է լուծ վել ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
այլ հիմ քե րով:

 Մյուս բո լոր դեպ քե րում ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա-
գի րը են թա կա է լուծ ման կա ՛մ գոր ծա տուի (ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 111-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն), կա ՛մ աշ խա տո ղի (ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 111-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն) կող մի ց` այդ մա սին մյուս կող մի ն ծա նու ցե լով առն վա զն 
տա սն օր ա ռաջ: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ օ րե նս դի րը լի ար ժեք կար գա-
վո րում չի նա խա տե սել այն դեպ քե րի հա մար, երբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր-
ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու դեպ քում այս կամ այն (օ րի նակ` կող մե  րի մի  ջև աշ խա-
տան քային վե ճի առ կայու թյան) պատ ճա ռով աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը չեն 
շա րու նակ վում, իսկ կող մե  րն էլ օ րեն քով սահ ման ված կար գով աշ խա տան քային պայ մա-
նա գի րը չեն լու ծում` դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով: 

Ն ման դեպ քե րի մի  մա սի հա մար օ րե նս դի րը ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 111-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ի րա վա կար գա վոր մա մբ նա խա տե սել է, որ աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը հա մար վում է լուծ ված, ե թե աշ խա տո ղը չի պահ պա նել պայ մա նագ-
րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին ծա նուց ման 
պա հան ջը, ինչ պես նաև պայ մա նագ րով նա խա տես ված վեր ջին աշ խա տան քային օր վան 
հա ջոր դող աշ խա տան քային օ րը դուրս չի ե կել աշ խա տան քի: Նման դեպ քում փաս տո րեն 
պայ մա նա գի րը հա մար վում է լուծ ված օ րեն քի ու ժով: 

Ի նչ վե րա բե րում է գոր ծա տուի կող մի ց ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ-
մա նագ րի լուծ ման մա սին ծա նուց ման պա հան ջը չպահ պա նե լուն, ա պա օ րե նս դի րը դրա 
հետ կապ ված որ ևէ ի րա վա կան հետ ևա նք, մաս նա վո րա պես` օ րեն քի ու ժով պայ մա նագ րի 
դա դա րում կամ լու ծում չի նա խա տե սել: Ստաց վում է, որ գոր ծա տուի կող մի ց աշ խա-
տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու կամ քի առ կայու թյան պայ ման նե րում 
մի  այն գրա վոր ծա նուց ման պա հան ջը չպահ պա նե լն այն դեպ քե րում, երբ աշ խա տո ղը 
ցան կու թյուն չու նի եր կա րաձ գե լու աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը, չի հան գեց-
նում պայ մա նագ րի լուծ ման կամ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դար ման, և 
այդ պա րա գայում էլ աշ խա տո ղը չի կա րող օգտ վել ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-
րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու հնա րա վո րու-
թյու նից` պա հան ջե լով, օ րի նակ, ձևա կեր պել աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա-
դա րու մը, կա տա րել վե րջ նա հաշ վա րկ և այլն, քա նի որ ըստ այդ հոդ վա ծի ձևա կե րպ ման` 
աշ խա տո ղն ի րա վունք ու նի դի մե  լու դա տա րան « գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ աշ խա-
տան քային պայ մա նա գի րը դա դա րեց նե լու կամ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու 
հետ հա մա ձայն չլի նե լու դեպ քում»: Մի նչ դեռ, ե թե կող մե  րի մի  ջև աշ խա տան քային հա րա-
բե րու թյուն նե րը չեն շա րու նակ վում, իսկ գոր ծա տուն էլ չի դա դա րեց նում կամ լու ծում աշ-
խա տան քային պայ մա նա գի րը, աշ խա տո ղը հայտն վում է ա նո րոշ ի րա վա կան վի ճա կում, 
իսկ դա նրա հա մար ա ռա ջաց նում է ի րա վունք նե րի խա խտ ման վտա նգ:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հա նգ մա մբ տվյ ալ դեպ քում, ՀՀ աշ խա տան քային օ րե-
նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն, են թա կա է կի րառ ման օ րեն քի ա նա լո-
գի ա, այն է` ե թե աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րն ուղ ղա կի ո րեն կար գա վոր ված 
չեն օ րեն քով, ա պա նման հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ, ե թե դա չի հա կա սում դրա-
նց է ու թյա նը, կի րառ վում են հա ման ման հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող աշ խա տան-
քային օ րե նսդ րու թյան նոր մե  րը: Քա նի որ ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով աշ խա տան քային պայ մա նա-
գի րը լու ծե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն և՛ աշ խա տո ղը, և՛ գոր ծա տուն, ա պա 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վեր ջի նիս կող մի ց աշ խա տան քային հա րա բե րու-
թյուն նե րը չշա րու նա կե լու կամ քի դրս ևոր ման պայ ման նե րում պայ մա նագ րի լուծ ման ծա-
նուց ման պա հան ջը չպահ պա նե լու դեպ քում պայ մա նա գի րը պե տք է հա մար վի լուծ ված 
պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լու հա ջո րդ օ րը, ե թե աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րը չեն շա րու նակ վել, մաս նա վո րա պես, ե թե գոր ծա տուն աշ խա տո ղին 
թույլ չի տվել շա րու նա կե լու աշ խա տան քը: Բա րձ րաց ված խնդ րի նմա նա նա տիպ կար-
գա վո րու մը հա մա պա տաս խա նում է աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի կող մե  րի 
ի րա վա հա վա սա րու թյան (ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ 
կետ), աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա աշ խա տան-
քային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի պայ մա նագ րային կար գով կար գա վոր ման (ՀՀ աշ-
խա տան քային օ րե նսգր քի 6-րդ և 13-րդ հոդ ված ներ), աշ խա տան քային ի րա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի օ րի նա կան, բա րե խի ղճ և ող ջա մի տ ի րա կա նաց ման (ՀՀ աշ խա-
տան քային օ րե նսգր քի 37-րդ հոդ ված) սկզ բունք նե րին և կի րա ռե լի է այն դեպ քում, ե թե 
կող մե  րի մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րով այլ բան սահ ման ված չէ: Պայ մա նագ րով այլ բան 
սահ ման ված լի նե լու դեպ քում, ե թե պայ մա նա գի րը չի հա կա սում օ րեն քին և այլ ի րա վա-
կան ակ տե րին, գոր ծում է պայ մա նա գի րը: 

Վեր լու ծե լով ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ հոդ վա ծը և զար գաց նե լով նշ-
ված հոդ վա ծի կի րառ ման վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայած դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ նշ ված հոդ վա ծով օ րե նս դի րը, ան դրա դառ նա լով 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի վե րա բե րյալ վե ճե րին, կար գա վո րել է աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում աշ խա տող նե րի խա խտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կա նգ-
ման դեպ քե րը` ա ռա նձ նաց նե լով եր կու խումբ ի րա վի ճակ ներ.

1. աշ խա տո ղը վե րա կա նգն վում է իր նախ կին աշ խա տան քում` ստա նա լով հար կա-
դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար մի  ջին աշ խա տա վա րձ,

2. աշ խա տո ղը չի վե րա կա նգն վում նախ կին աշ խա տան քում` ստա նա լով հա տու-
ցումն  եր հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի, ինչ պես նաև աշ խա-
տան քում չվե րա կա նգն վե լու դի մաց:

 Վե րոն շյալ երկ րո րդ ի րա վի ճա կը հնա րա վոր է հետ ևյալ դեպ քե րում.
1. Առ կա են տն տե սա կան, տեխ նո լո գի ա կան, կազ մա կե րպ չա կան պատ ճառ ներ: 

Մաս նա վո րա պես, նման ի րա վի ճակ հնա րա վոր է այն դեպ քում, երբ գոր ծա տուի վար-
չա կազ մա կե րպ չա կան կա ռուց ված քում գոյու թյուն չու նի այն պի սի հաս տի քային մի  ա վոր, 
որ տեղ նախ կի նում աշ խա տել է աշ խա տո ղը, և առ կա չէ աշ խա տո ղի մաu նա գի տա կան 
պատ րաuտ վա ծու թյա նը, ո րա կա վոր մա նը, ա ռող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաu խան այլ 
աշ խա տա նք (տե ՛ս, օ րի նակ, Ա նաս տաս Գի շյա նը, Նո րայր Ե ղի կյ ա նն ընդ դեմ «Ար մե ն Տել» 
ՓԲԸ-ի թիվ Ե Ա ՔԴ/0605/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 06.11.2009 
թվա կա նի ո րո շու  մը): 

2. Գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը վե-
րա կա նգ նե լն ան հնա րին է այլ պատ ճառ նե րով: Ընդ ո րում, նշ ված հիմ քի կի րառ ման հա-
մար օ րե նս դի րը կո նկ րետ դեպ քեր չի նա խա տե սել` հնա րա վո րու թյուն տա լով դա տա րան-
նե րին յու րա քան չյուր դեպ քում գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րի շր ջա նակ նե րում 
գնա հա տել աշ խա տան քում աշ խա տո ղի վե րա կա նգն ման ան հնա րի նու թյու նը: 

Այս պի սով, վեր լու ծե լով նշ ված հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դրա նով օ րե նս դի րը նպա տակ է հե տա պն դել հա մա-
պար փակ կեր պով կար գա վո րե լու աշ խա տան քային պայ մա նագ րի վե րա բե րյալ վե ճե րը, 
մաս նա վո րա պես` գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը դա-
դա րեց նե լու և լու ծե լու հետ կապ ված բո լոր վե ճե րը` որ պես աշ խա տո ղի խա խտ ված ի րա-
վունք նե րի վե րա կա նգն ման ե ղա նակ ներ սահ մա նե լով ինչ պես աշ խա տո ղի վե րա կա նգ-
նու մը նախ կին աշ խա տան քում, այն պես էլ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում աշ խա տո ղին 
փոխ հա տու ցումն  եր վճա րե լու գոր ծա տուի պար տա կա նու թյու նը: 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ նշ ված հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը 
կի րա ռե լի են գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը դա դա-
րեց նե լու և լու ծե լու վե րա բե րյալ բո լոր վե ճե րով` ան կախ պայ մա նա գի րը դա դա րեց նե լու 
կամ լու ծե լու հիմ քից, այ լա պես աշ խա տան քային վե ճե րի մի  մա սը դուրս կմն  ա օ րե նսդ-
րա կան կար գա վոր ման ո լոր տից: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ նշ ված հոդ-
վա ծով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կրում են ընդ հա նուր բնույթ, դրա նով 
մաս նա վո րա պես, սահ ման ված չեն գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ ո րո շա կի ժամկ  ե տով 
կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա դա րեց ման կամ լուծ ման դեպ քում աշ խա-
տո ղի խա խտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կա նգն ման ե ղա նակ նե րի ո րո շա կի ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն ներ, մի  նչ դեռ ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 
գլ խա վոր ա ռա նձ նա հատ կու թյունն այն է, որ պայ մա նագ րի կող մե  րը փո խա դա րձ հա մա-
ձայ նու թյա մբ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րու մը կախ ման մե ջ են դնում 
ո րո շա կի ի րա դար ձու թյու նից, այն է` ժամկ  ե տը լրա նա լու հան գա ման քից: Այ սի նքն` դե ռևս 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը կն քե լիս կող մե  րը գի տակ ցում են, որ ե թե պայ մա նագ րի 
գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո եր կու կո ղմն  էլ աշ խա տան քային հա րա բե րու-
թյուն նե րը շա րու նա կե լու մի  աս նա կան կա մք չդրս ևո րեն, ա պա այդ հա րա բե րու թյուն նե րը 
սահ մա նա փակ վե լու են պայ մա նագ րով ո րոշ ված ժամկ  ե տով, և չեն կա րող օ րի նա կան 
ակն կա լիք ու նե նալ, որ ո րոշ ված ժամկ  ե տից հե տո աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն-
նե րն ան պայ ման շա րու նակ վե լու են: Դրա նից տրա մա բա նո րեն հետ ևում է, որ ե թե առ-
կա չէ կող մե  րից մե  կի ա զատ կամ քը, պայ մա նագ րի մյուս կող մը կամ որ ևէ այլ ան ձ չի 
կա րող հար կադ րել շա րու նա կե լու աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը պայ մա նագ րի 
ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո, քա նի որ նման հար կադ րան քը կհա կա սի ինչ պես կող մե  րի 
նա խա պես ար տա հայ տած կամ քին, այն պես էլ պայ մա նագ րի կող մե  րի հա վա սա րու թյան 
սկզ բուն քին: 

Վե րը շա րա դր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
ե թե գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ ցան կա ցած հիմ քով աշ խա տան քային պայ մա նագ-
րի դա դա րեց ման կամ լուծ ման վե րա բե րյալ վե ճը լու ծե լու պա հին լրա ցել է գոր ծա տուի 
և աշ խա տո ղի մի  ջև կնք ված ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր-
ծո ղու թյան ժամկ  ե տը, ա պա նույ նի սկ գոր ծա տուի կող մի ց ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ծա նուց ման օ րե նսդ րա կան պա հան ջը չկա տա րե լու պա-
րա գայում աշ խա տո ղը չի կա րող վե րա կա նգն վել իր նախ կին աշ խա տան քում` ան կախ 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու հիմ քի և կար գի օ րի նա կա նու թյու նից, քա նի որ կող մե  րը պայ մա-
նա գիր կն քե լիս ի րե նց ա զատ կամ քով նման հնա րա վո րու թյուն չեն սահ մա նել և նման 
օ րի նա կան ակն կա լիք չեն ու նե ցել: Այլ կե րպ ա սած, ե թե գոր ծա տուն ո րո շա կի ժամկ  ե տով 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քում այլ հիմ քով լու ծում 
է աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, ո րից հե տո աշ խա տո ղը վի ճար կում է պայ մա նագ րի 
լուծ ման օ րի նա կա նու թյու նը, և ե թե դա տա րա նի վճ ռի կայաց ման պա հի դրու թյա մբ ար-
դեն իսկ լրա ցել է ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան 
ժամկ  ե տը, ա պա աշ խա տո ղն աշ խա տան քում վե րա կա նգն վել չի կա րող` ան կախ պայ-
մա նագ րի լուծ ման օ րի նա կա նու թյու նից և այն հան գա ման քից, որ աշ խա տո ղը ՀՀ աշ խա-
տան քային օ րե նսգր քի 111-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա գոր ծա տուի կող մի ց չի ծա նուց վել 
ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ: 

Հետ ևա բար ա ռա նց օ րի նա կան հիմ քե րի կամ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար-
գի խախ տու մով ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու 
դեպ քում այդ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տը վե ճը լու ծե լու ժա մա նակ լրա ցած լի-
նե լու և գոր ծա տուի կող մի ց աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը չշա րու նա կե լու կա մք 
դրս ևո րե լու պայ ման նե րում առ կա է ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 
ի մաս տով գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի 
վե րա կա նգն ման ան հնա րի նու թյուն` կապ ված կող մե  րի կն քած աշ խա տան քային պայ մա-
նագ րի պայ ման նե րի կա տար ման հետ: Ուս տի, ե թե կող մե  րը պայ մա նա գիր կն քե լիս պայ-
մա նա վոր վել են ի րե նց աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը սահ մա նա փա կել ո րո-
շա կի ժամկ  ե տով, ա պա դա տա րա նն ի րա վա սու չէ կող մե  րից մե  կի կամ քին հա կա ռակ 
փո փո խե լու աշ խա տան քային պայ մա նագ րի պայ ման նե րը` գոր ծա տուի հա մար ա ռա ջաց-
նե լով սպաս վա ծից ան բա րեն պա ստ, իսկ աշ խա տո ղի հա մար` ա ռա նց պայ մա նագ րային 
հիմ քի ա ռա վել բա րեն պա ստ հետ ևա նք ներ: 

Ն ման պայ ման նե րում, ե թե աշ խա տո ղին աշ խա տան քից ա զա տե լն ա նօ րի նա կան է, 
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կի րա ռե լի է ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ընդ ո րում` 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման օր վա և հա տու ցումն  ե րի հար ցե րը լու ծե լիս ևս 
դա տա րան նե րը պե տք է հաշ վի առ նեն ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի վե րո շա րադ րյալ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, ո րո շա կի 
ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը պե տք է հա մար վի լուծ ված պայ-
մա նագ րով ո րոշ ված ժամկ  ե տի հա ջո րդ օ րը, իսկ հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րն էլ 
կա րող է բռ նա գա նձ վել մի  նչև պայ մա նագ րով ո րոշ ված ժամկ  ե տի ա վար տը, քա նի որ այդ 
ժամկ  ե տը կող մե  րի նա խա պես դրս ևո րած կամ քին հա մա պա տաս խան ընդ գր կում է հար-
կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծը:

Ս ՆԱՆ ԿՈՒԹՅՈՒՆ

07.04.2017թ. 

24. «Ա ՌԷԿ ՍԻՄ ԲԱ ՆԿ-ԳԱ ԶՊ ՐՈՄ ԲԱՆ ԿԻ ԽՈւՄԲ» ՓԲԸ v. Հա րու թյուն Վար դա-
նյան, քաղ. գո րծ թիվ ԵՄԴ/0049/04/15

Խն դիր. 1) Ո՞րն է ե րաշ խա վո րի պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը,
2) ո րո ՞նք են հար կա դր ված դի մու մի  հի ման վրա պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու 

պայ ման նե րը և հետ ևա նք նե րը
3) արդյո ՞ք հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան պար տա տե րը կա րող է ներ կայաց նել այդ 

պար տա վո րու թյան կա տա րումն  ա պա հո վող ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու պա հա նջ: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Անդ րա դառ նա լով ե րաշ խա վո րի պա տաս-

խա նատ վու թյան ընդ հա նուր բնու թագ րին և վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 362-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ կե տե րը, 364-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 375-րդ 
հոդ վա ծի 1-ի կե տը, 377-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 380-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 
399-րդ հոդ վա ծը, 415-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել 
է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րը, կն քե լով ե րաշ խա-
վո րու թյան պայ մա նա գիր, իր վրա է վե րց նում պար տա պա նի կող մի ց պար տա վո րու թյու-
նը որ ևէ հիմ քով խախ տե լու ար դյուն քում բա ցա սա կան հետ ևա նք ներ կրե լու ռիս կը: Դա, 
մաս նա վո րա պես, դրս ևոր վում է պար տա վո րու թյան խա խտ ման դեպ քում ե րաշ խա վո րի՝ 
պար տա վո րու թյան ամ բո ղջ ծա վա լով հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյա մբ: 

Նախ կի նում կայաց ված ո րո շումն  ե րից մե  կով Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել 
է, որ օ րե նս դի րն ամ րագ րել է ե րաշ խա վո րի հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյան կան-
խա վար կա ծը, ին չը են թադ րում է, որ պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ 
կա տա րե լու դեպ քում պար տա տե րն ի րա վունք ու նի կա տար ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու 
ինչ պես պար տա պա նին և ե րաշ խա վո րին մի  ա սին, այն պես էլ նրան ցից յու րա քան չյու րին 
ինչ պես լրիվ, այն պես էլ պա րտ քի մի  մա սով: 

Ե րաշ խա վո րի սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է նա խա տես վել մի -
այն օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Պայ մա նագ րով ե րաշ խա վո րի պա տաս խա նատ վու-
թյու նը կրում է սուբ սի դի ար բնույթ, ե թե այդ մա սին ուղ ղա կի ո րեն սահ ման ված է պայ-
մա նագ րում կամ ե րաշ խա վո րին պա հան ջի ներ կայաց ման ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ 
պայ մա նագ րային դրույթ նե րի կար գա վո րու մի ց հետ ևում է, որ այն այդ պի սին է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ պար տա տե րը սուբ սի դի ար պա տաս խա-
նատ վու թյուն ստա նձ նած ան ձին պար տա վո րու թյան կա տար ման պա հա նջ կա րող է ներ-
կայաց նել մի  այն հիմն  ա կան պար տա պա նին այդ պի սի պա հա նջ ներ կայաց նե լուց հե տո 
և մի  այն այն չա փով, որ չա փով պար տա վո րու թյու նը չի կա տար վել վեր ջի նիս կող մի ց: 
Այ սի նքն՝ սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող ան ձին պա հան ջը կա րող է ներ-
կայաց վել, ե թե

-   հիմն  ա կան պար տա պա նը հրա ժար վել է պար տա տի րոջ պա հան ջը բա վա րա րե-
լուց, կա մ

-  պար տա տե րը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում չի ստա ցել նրան ներ կայաց ված պա հան ջի 
պա տաս խա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նույն ո րոշ մա մբ վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 377-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, նշել է, որ գոր ծում է ե րաշ խա վո րի լրիվ ծա վա լով պա-
տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ ե րաշ խա վո րու թյան 

Էջ 
277-289
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պայ մա նագ րով (տե ՛ս, « Կոն վե րս բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ Մա րի նե Նա զա րյա նի և մյու ս նե րի 
թիվ ԵՇԴ/0700/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 18.07.2014 թվա կա նի Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի ո րո շու  մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րել է, որ ե րաշ խա վո րու թյու նը՝ որ պես պար տա վո րու թյան կա տար ման ա պա-
հով ման մի  ջոց, լրա ցու ցիչ (ակ ցե սոր) պար տա վո րու թյուն է, այ սի նքն՝ ա ռա նց հիմն  ա կան 
պար տա վո րու թյա ն՝ գոյու թյուն ու նե նալ չի կա րող: Այլ կե րպ ա սած` ե րաշ խա վո րու թյու նը 
մի  շտ լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն է, ին չը նշա նա կում է, որ hիմն  ա կան պար տա պա նի 
կող մի ց պար տա վո րու թյու նը խախ տե լուց հե տո մի  այն պար տա տե րը կա րող է պա հա նջ 
ներ կայաց նել ե րաշ խա վո րի դեմ, ընդ ո րում՝ պա հա նջ ներ կայաց նե լն ու նի ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն՝ կապ ված նրա նից, թե ե րաշ խա վո րի պա տաս խա նատ վու թյու նը հա մա պա-
րտ է, թե սուբ սի դի ար: Ե թե հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյան դեպ քում պար տա տե րն 
իր հայե ցո ղու թյա մբ կա րող է պա հա նջ ներ կայաց նել ինչ պես հիմն  ա կան պար տա պա նին, 
այն պես էլ` ե րաշ խա վո րին, ա պա սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյան դեպ քում, ղե կա-
վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 415-րդ հոդ վա ծով, մի  նչև ե րաշ խա վո րի դեմ 
պա հա նջ ներ կայաց նե լը պար տա տե րը պե տք է պա հա նջ ներ կայաց նի հիմն  ա կան պար-
տա պա նին, և մի  այն այն դեպ քում, ե թե հիմն  ա կան պար տա պա նը հրա ժար վել է պար տա-
տի րոջ պա հան ջը բա վա րա րե լուց, կամ պար տա տե րը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում չի ստա ցել 
նրան ներ կայաց ված պա հան ջի պա տաս խա նը, ա պա այդ պա հան ջը կա րող է ներ կայաց-
վել ե րաշ խա վո րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նաև հա վե լել, որ ե րաշ խա վո րը պար տա պա-
նի կող մի ց պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու դեպ քում պար տա տի րոջ առջև պար տա պա նի 
հետ մի  ա սին պա տաս խա նատ վու թյուն կրող ան ձն է: Նկա տի ու նե նա լով, որ ե րաշ խա-
վո րը հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան պար տա պա նը չէ, ե րաշ խա վո րի կող մի ց հիմն  ա կան 
պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լու դեպ քում օ րե նս դի րը ե րաշ խա վո րին տվել է ի րա վունք 
հիմն  ա կան պար տա պա նի նկատ մա մբ ձե ռք բե րել պա հան ջի ի րա վունք՝ իր կող մի ց կա-
տա րած պար տա վո րու թյան չա փով: Այլ կե րպ ա սած` այն դեպ քե րում, երբ ե րաշ խա վո րը 
հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան պար տա պա նի փո խա րեն կա տա րում է պար տա վո րու թյու-
նը, ա պա հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան պար տա տի րոջ փո խա րեն սկ սում է հան դես գալ 
որ պես պար տա տեր: 

Ա նդ րա դառ նա լով հար կա դր ված դի մու մի  հի ման վրա պար տա պա նին սնա նկ ճա-
նա չե լու պայ ման նե րին ու հետ ևա նք նե րին և վկայա կո չե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 2-րդ մա սի 1-ին կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րել է, որ պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու հիմ քը նրա ան վճա րու նա կու թյունն է, 
ո րը հար կա դր ված սնան կու թյան դեպ քում դրս ևոր վում է օ րեն քով սահ ման ված նվա զա-
գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող ան վի ճե լի վճա րային պար տա-
վո րու թյուն նե րի 60-օ րյա կամ ա վե լի ժամկ  ե տով կե տան ցի առ կայու թյան և վճ ռի կայաց-
ման պա հին նշ ված կե տան ցը շա րու նակ վե լու հան գա ման քով: Ընդ ո րում, ան ձին սնա նկ 
ճա նա չե լու նպա տա կը քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կայու նու թյան ա պա հո վումն  է՝ 
այդ շր ջա նա ռու թյան ան վճա րու նակ մաս նա կից նե րին ֆի նան սա պես ա ռող ջաց նե լու կամ 
նրա նց քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նից դուրս մղե լու նպա տա կով, որ պես զի վեր-
ջին նե րիս ան վճա րու նա կու թյան հետ ևան քով չոտ նա հար վեն նաև քա ղա քա ցի ա կան շր-
ջա նա ռու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րի շա հե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել հա վե լել, որ պար տա պա նին սնա նկ ճա-
նա չե լը պար տա վո րու թյու նը ոչ պատ շաճ կա տա րած պար տա պա նի նկատ մա մբ դա տա-
կան այն պի սի մի  ջամ տու թյուն է, ո րի պայ ման նե րում սահ մա նա փակ վում է պար տա պա նի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կը մի  նչև սնան կու թյան վա րույ թի ա վար տը, որ պի սի կար-
գա վոր ման նպա տա կը պար տա պա նի և պար տա տե րե րի շա հե րի հա վա սա րա կշ ռու թյունն 
ա պա հո վե լն է: 

Ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյան կա պակ ցու թյա մբ վեր լու ծե լով 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «դ» կե տը, 43-րդ, 44-րդ 
հոդ ված նե րը, վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 23.06.2011 թվա-
կա նի խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պա հան ջը 
դի տար կել է որ պես ա պա հով ված պա հա նջ: Նկա տի ու նե նա լով, որ օ րե նս դի րն ա պա հով-
ված պա հա նջ նե րի հա մար նա խա տե սել է հա տուկ կար գա վո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտել է, որ ըստ վե րոն շյալ կար գա վոր մա ն՝ մաս նա վո րա պես «Ս նան կու թյան մա սին» 
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ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա տե րը 
կա րող է ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված իր պա հա նջն ուղ ղա կի ո րեն ներ կայաց նել 
ե րաշ խա վո րին սնան կու թյան վա րույ թից ա ռան ձին, իսկ նման պա հա նջ չներ կայաց նե լու 
կամ պա հան ջը լրիվ չբա վա րար վե լու դեպ քում այդ պա հան ջը ներ կայաց նել սնան կու-
թյան վա րույ թում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ այն դեպ քում, երբ ե րաշ-
խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տե րն իր պա հա նջն ուղ ղա կի-
ո րեն ներ կայաց նում է սնան կու թյան վա րույ թում՝ ընդ գրկ վե լով պար տա տե րե րի ցու ցա-
կում, ա պա այդ դեպ քում պար տա տե րը հա մար վում է ա պա հով ված պար տա տեր: Հաշ վի 
առ նե լով, որ ա պա հով ված պար տա տեր հա մար վե լը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ նման դեպ քում պար տա տի-
րոջ պա հան ջը բա վա րար վում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծին հա-
մա պա տաս խան (Ա պա հով ված պա հա նջ նե րը և դրա նց բա վա րա րու  մը): Ընդ ո րում, նման 
դեպ քում պար տա տի րոջ պա հա նջ նե րը՝ որ պես ա պա հով ված պա հա նջ, սնան կու թյան 
վա րույ թի շր ջա նակ նե րում կա րող են բա վա րար վել ե րաշ խա վո րի մի  ջոց նե րի հաշ վին: 
Այս պե ս՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րումն  ե-
րը, օ րե նսդ րի տրա մա բա նու թյու նը, մաս նա վո րա պես` ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված 
պա հա նջն ա պա հով ված պա հա նջ նե րի և դրա նց բա վա րար ման վե րա բե րյալ նշ ված օ րեն-
քի 43-րդ հոդ վա ծում նե րա ռե լիս, գտել է, որ օ րե նս դի րը չի բա ցա ռում, որ ե րաշ խա վո-
րու թյան հիմ քով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րը կա րող են բա վա րար վել 
ե րաշ խա վո րի գույ քի ի րաց ման ար դյուն քում։ Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը՝ որ պես սնան կու թյան վա րույ թում պար տա պա նի 
և պար տա տե րե րի շա հե րի հա վա սա րա կշ ռու թյունն ա պա հո վող հիմն  ա կան ան ձ, ե րաշ-
խա վո րու թյան հիմ քով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րը բա վա րա րե լու հա-
մար կա րող է հայ ցով դի մե լ դա տա րան ե րաշ խա վո րի դե մ՝ ստաց ված գու մա րն ուղ ղե լով 
ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րի բա վա րար մա նը։ Ստաց ված մի  ջոց նե րն ան-
բա վա րար լի նե լու դեպ քում պար տա տե րը մն ա ցած պա հան ջի մա սով հա մար վում է չա-
պա հով ված պար տա տե ր՝ հե տա գա բա վա րա րում ստա նա լով ար դեն ըստ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ա ռաջ նա հեր թու թյան: 

Ի նչ վե րա բե րում է ե րաշ խա վո րի դեմ սնան կու թյան վա րույ թից դուրս պա հա նջ ներ-
կայաց նե լու հնա րա վո րու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան ար-
դյուն քում գտել է, որ նման պա հա նջ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քը չի նե րա ռում հիմն  ա կան 
պար տա պա նի հետ մի  ա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
Այ սի նքն՝ հիմն  ա կան պար տա պա նի նկատ մա մբ սնան կու թյան վա րույ թի առ կայու թյան 
պայ մա նն րում ե րաշ խա վո րի դեմ պա հա նջ ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը վե րա բե-
րում է մի  այն հայ ցային վա րույ թի կար գով գույ քային պա հա նջ ներ կայաց նե լուն, այլ ոչ 
թե նաև վեր ջի նիս սնա նկ ճա նա չե լուն: Այս պի սով, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե-
րոն շյալ դրույթ նե րից բխում է, որ ե րաշ խա վո րը, ան կախ նրա նի ց՝ վեր ջի նս հա մա պա րտ 
պար տա վո րու թյուն է ստա նձ նել, թե ոչ, մի և նույն պայ մա նագ րի հիմ քո վ՝ պար տա պա նի 
հետ մի  ա ժա մա նակ չի կա րող սնա նկ ճա նաչ վե լ։

 Հետ ևա բար հիմն  ա կան պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լուց հե տո վեր ջի նիս սնան-
կու թյան վա րույ թում պար տա տի րոջ պա հան ջը ե րաշ խա վո րու թյան հիմ քով կհա մար վի 
ա պա հով ված պա հա նջ, իսկ պա հան ջի բա վա րա րումն  ար դեն կի րա կա նաց վի «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա-
ման քով, որ զու գա հեռ ըն թա ցող հիմն  ա կան պար տա պա նի և ե րաշ խա վո րի սնան կու-
թյան վա րույթ նե րից մե  կով պար տա տե րը կա րող է ստա նալ իր պա հան ջի ամ բող ջա կան 
բա վա րա րում, սա կայն սնան կու թյան հետ ևան քով կտու ժեն քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա-
ռու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րը, քա նի որ նույն պար տա վո րու թյան հա մար մի  քա նի 
սուբյե կտ կճա նաչ վեն սնա նկ՝ դրա նից բխող հետ ևա նք նե րով, ընդ ո րում այն դեպ քում, 
երբ պար տա տե րն իր պա հան ջի բա վա րա րում կա րող էր ստա նալ մի  այն հիմն  ա կան 
պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լով: Նման պա րա գայում սնան կու թյան մյուս վա րույ թը 
կվե րած վի ինք նան պա տակ գոր ծըն թա ցի՝ հան գեց նե լով ե րաշ խա վո րի ի րա վունք նե րի 
ան հար կի սահ մա նա փակ ման: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա-
ձայն՝ ե րաշ խա վո րը, ան կախ վեր ջի նիս պա տաս խա նատ վու թյան հա մա պա րտ կամ սուբ-
սի դի ար լի նե լուց, պար տա պա նի հետ մի  ա ժա մա նակ սնա նկ ճա նաչ վել չի կա րող: Ուս-
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տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով օ րե նսդ րի տրա մա բա նու թյու նը, կար ևո րե լով 
քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կայու նու թյունն ա պա հո վե լը, գտել է, որ հիմն  ա կան 
պար տա պա նի նկատ մա մբ սնան կու թյան վա րույ թի առ կայու թյան պայ մա նն երում պար-
տա տի րոջ կող մի ց ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու պա հա նջ չի կա րող ներ կայաց վել: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ նաև ե րաշ խա վո րու-
թյան հիմ քով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րի բա վա րար ման ըն թա ցա կար-
գե րի ն։ Ի տար բե րու թյուն գրա վով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րի, ո րո նց 
հա մար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված են գրա վա դր ված գույ քի, ինչ-
պես ար տա դա տա կան, այն պես էլ դա տա կան կար գով ի րաց ման ըն թա ցա կար գեր, ա պա 
նույն օ րեն քը չի նա խա տե սում ե րաշ խա վո րի գույ քի ի րաց ման ըն թա ցա կա րգ։ Փաս տո րեն, 
օ րեն քը ե րաշ խա վո րու թյան հիմ քով պար տա տի րոջ պա հան ջը հա մա րե լով ա պա հով ված, 
հա մե  նայն դե պս չի նա խա տե սում ա պա հով ված պա հան ջի բա վա րար ման կամ գույ քի 
ի րաց ման ըն թա ցա կա րգ։ 

Սա կայն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք ըն դու նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րում-
նե րը, գտել է, որ օ րե նս դի րը չի բա ցա ռում, որ ե րաշ խա վո րու թյան հիմ քով ա պա հով ված 
պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րը կա րող են բա վա րար վել ե րաշ խա վո րի գույ քի ի րաց ման 
ար դյուն քում։ Ուս տի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա-
րի չը ե րաշ խա վո րու թյան հիմ քով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րը բա վա-
րա րե լու հա մար կա րող է հայ ցով դի մե լ դա տա րան` ե րաշ խա վո րի գույ քի հաշ վին ա պա-
հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րը բա վա րա րե լու հա մա ր։ Հա կա ռակ դեպ քում, 
ստաց վում է, որ օ րե նս դի րը ե րաշ խա վո րու թյան հիմ քով նա խա տե սե լով պար տա տի րոջ 
պա հա նջ նե րի ա պա հով ված լի նե լը, սա կայն չի նա խա տե սում նույն հիմ քով ա պա հով ված 
պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րի բա վա րար ման ըն թա ցա կա րգ։
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25. Եր ևան հա մայնք v. Ար մե ն Ստամ բոլ ցյան, քաղ. գո րծ թիվ Ե ԷԴ/0053/04/14

Խն դիր. Այս ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է հար կա դր ված սնան-
կու թյան դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վա րույ թի մա սին պար տա պա նի պատ շաճ 
ծա նուց ման հար ցին, ինչ պես նաև վեր ջի նիս պատ շաճ չծա նու ցե լու դեպ քում` կող մե  րի 
ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի խա խտ ման 
ի րա վա կան խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վեր լու ծե լով 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն-
նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 
Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ-
վա ծը, 103-րդ հոդ վա ծի 1-3-րդ մա սե րը, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե-
րու թյու նը, 6-րդ հոդ վա ծը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ սնան կու թյան վա-
րույ թի մա սին պար տա պա նին ծա նու ցե լը պայ մա նա վոր ված է սնան կու թյան վա րույ թի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյա մբ և նպա տակ ու նի ա պա հո վե լու սնա նկ ճա նաչ վող պար տա պա-
նի մաս նակ ցու թյու նը սնան կու թյան վա րույ թի ն՝ դրա նով իսկ ե րաշ խա վո րե լով սնան-
կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում սնա նկ ճա նաչ վող պար տա պա նի՝ օ րեն քով սահ ման ված 
ի րա վունք նե րի լի ար ժեք ի րա կա նա ցու մը (օ րի նա կ՝ վի ճար կե լու սնան կու թյան հիմ քե րը, 
ներ կայաց նե լու ան հրա ժե շտ ա պա ցույց ներ և այլն): Նման ան հրա ժեշ տու թյու նը բխում է 
նաև դա տա վա րու թյու նում, այդ թվում՝ սնան կու թյան վա րույ թի ողջ ըն թաց քում կող մե  րի 
ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րը պահ պա նե լու սահ մա նադ րաի-
րա վա կան և կոն վեն ցի ոն դրույթ նե րից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Վեր գու շ Վար դա նյա նն ընդ դեմ Ե ղիշ Թո րո սյա նի թիվ 
3-19(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 01.02.2008 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով 
դա տա վա րու թյու նում կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե-
րին, ինչ պես նաև Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը, 
ար ձա նագ րել է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նն իր նա խա դե պային 
ի րա վուն քում ար տա հայ տել է այն դիր քո րո շու մը, որ « հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քը` կող-
մե  րի մի  ջև «ար դար հա վա սա րա կշ ռու թյան» ի մաս տով պա հան ջում է, որ յու րա քան չյուր 
կո ղմ ու նե նա ող ջա մի տ հնա րա վո րու թյուն` ներ կայաց նե լու իր գո րծն այն պի սի պայ ման-
նե րում, ո րո նք նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ մա մբ չեն դնի նվազ բա րեն պա ստ վի ճա-

Էջ 
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կում: Մր ցակ ցային դա տա քն նու թյան սկզ բուն քը են թադ րում է, որ յու րա քան չյուր կո ղմ 
պե տք է ու նե նա գոր ծում ե ղած կամ լրա ցու ցիչ ներ կայաց ված ա պա ցույց նե րի մա սին 
տե ղե կա նա լու և դրա նց մա սին մե կ նա բա նու թյուն ներ ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյուն 
(տե ՛ս, Ան կե րլն ընդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1996 թվա-
կա նի վճի ռը, կետ 38): Թեև Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում ուղ ղա կի ո րեն նշ-
ված չէ, սա կայն Եվ րո պա կան դա տա րա նն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում (Կո լոց ցան 
ընդ դեմ Ի տա լի այի գոր ծով 12.02.1985 թվա կա նի վճ ռի 28-րդ կետ) ար տա հայ տել է այն 
դիր քո րո շու մը, որ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը ոչ մի  այն պե տք է ամ րագ րեն քա-
ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, այլև կո նկ րետ 
գոր ծով պե տք է ա պա հո վեն ան ձի կող մի ց այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ի րա կան 
հնա րա վո րու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րե նս դի րը, նկա տի 
ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում սնա նկ ճա նաչ ված 
պար տա պա նի նկատ մա մբ, ըստ է ու թյան, կի րա ռե լի են ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն  եր 
(օ րի նա կ՝ մո րա տո րի ու մը և այլն), մի  ա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով այն, որ սնան կու թյան 
վա րույ թը կա րող է հան գեց նել սնա նկ ճա նաչ վող պար տա պա նի՝ քա ղա քա ցի աի րա վա-
կան շր ջա նա ռու թյու նից դուրս գա լուն, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ մա նել 
է սնան կու թյան վա րույ թի մա սին պար տա պա նին ծա նու ցե լու ըն թա ցա կար գը: Այս պե ս՝ 
հար կա դր ված սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հա ջո րդ օ րը դա-
տա րա նը պար տա պա նին է ու ղար կում դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը` 
կցե լով դի մու մի  պատ ճե նը: 

Օ րե նս դի րը մի  ա ժա մա նակ պար տա պա նի կող մի ց իր սնան կու թյու նը չվի ճար կե լու 
դեպ քե րի հա մար սնա նկ ճա նա չե լու հար ցի լուծ ման հա մար նա խա տե սել է հետ ևյալ ըն-
թա ցա կար գե րը. 

ա) ընդ հա նուր կար գը, երբ պար տա պա նը, ստա նա լով իր սնան կու թյան վե րա-
բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին դա տա րա նի ո րո շու մը, դրան հա ջոր դող 
15 օր վա ըն թաց քում գրա վոր չի վի ճար կում իր սնան կու թյու նը, ա պա 16-րդ օ րը դա տա-
վո րն ա ռա նց դա տա կան նի ստ հրա վի րե լու վճիռ է կայաց նում պար տա պա նին սնա նկ 
ճա նա չե լու մա սին, ե թե պար տա պա նն ան վճա րու նակ է կամ առ կա են «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քե րը, 

բ) պար զեց ված կար գը, երբ պար տա պա նը բա ցա կայում է, և նրա գտն վե լու (բ նա-
կու թյան) վայ րը բա ցա հայ տել հնա րա վոր չէ (այ սու հետ` բա ցա կայող պար տա պան), ա պա 
դա տա րա նն իր նա խա ձեռ նու թյա մբ հե տա խու զում է հայ տա րա րում պար տա պա նի (պար-
տա պա նի ղե կա վա րի) և նրա գույ քի, ինչ պես նաև հաշ վա պա հա կան և այլ փաս տա թղ-
թե րի նկատ մա մբ: Ընդ ո րում, բա ցա կայող պար տա պա նի նկատ մա մբ հայ տա րար ված 
հե տա խուզ ման վա րույ թի ա վար տից հե տո, ե թե չի հայտ նա բեր վում պար տա պա նի որ ևէ 
ներ կայա ցու ցիչ, ա պա դա տա րա նը ծա նու ցում է բա ցա կայող պար տա պա նին նրա վեր ջին 
հայտ նի` գտն վե լու կամ բնա կու թյան վայ րի հաս ցե ով: Հատ կան շա կան է, որ դա տա վո րը 
10-րդ օ րը, ա ռա նց դա տա կան նի ստ հրա վի րե լու, վճիռ է կայաց նում բա ցա կայող պար-
տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին` «Ս նան կու թյան մա սին» օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով նա խա տես ված հատ կա նիշ նե րի առ կայու թյան դեպ քում, քա նի որ նշ ված հաս ցե ով 
ծա նու ցու մը բա վա րար է գոր ծի վա րույ թը շա րու նա կե լու հա մար, ե թե ծա նու ցումն  ու ղար-
կե լուց հե տո` 9 օր վա ըն թաց քում, պար տա պա նը գրա վոր չի վի ճար կում իր սնան կու թյու-
նը:

20.07.2017թ.

26. « Հայաս տա նի է լե կտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸ v. «Գ լեն դել Հի լզ» ՓԲԸ, քաղ. 
գո րծ թիվ ԵԿԴ/0078/04/15

Խն դիր. Արդյո ՞ք մի  նչև «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում 17.06.2016 թվա կա նի ՀՕ-
105-Ն օ րեն քով փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր կա տա րե լն ա պա հով ված պար տա տի րոջ 
կող մի ց մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցե լու դեպ քում դա տա րա-
նն ի րա վա սու էր այդ հար ցի վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց նել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով 2005 թվա կա նի փո փո խու-
թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծը, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծը, նույն հոդ-

Էջ 
299-307
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վա ծի՝ ի րա վա հա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյան 3-րդ մա սը, ի րա-
վա հա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տը, 3-րդ մա սի «գ» կե տը, 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
և 2-րդ մա սե րը, 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է 
նախ կի նում ար տա հայ տած իր դիր քո րո շու մը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը «ՎՏԲ-Հայաս տան Բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ « Կա լաչ» ՍՊԸ-ի 
և Սիլ վա Համ բար ձու  մյա նի թիվ ԵԿԴ/0469/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 17.07.2015 
թվա կա նին կայաց րած ո րոշ մա մբ, ան դրա դառ նա լով ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ գրա վով 
ա պա հով ված պար տա տի րոջ առջև ստա նձ նած պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար 
գրա վա դր ված գույ քը չի ընդ գրկ վում սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում և 
ա պա հով ված պար տա տե րը կա րող է այդ գույ քից իր պա հա նջ նե րի բա վա րա րում ստա-
նալ սնան կու թյան վա րույ թից դուրս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
ընդ հա նուր կար գով, սա կայն մի  այն այն դեպ քում, երբ տե ղե կա նա լով պար տա պա նի 
սնա նկ ճա նաչ վե լու վե րա բե րյալ` ա պա հով ված պար տա տե րը ծա նու ցել է դա տա րա նին 
մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վկայա կոչ ված կար գա վո րումն  ե րի վե րա-
բե րյալ մե կ այլ ո րոշ մա մբ նշել է, որ օ րե նս դի րը պար տա պա նի նկատ մա մբ սնան կու-
թյան վա րույ թի առ կայու թյան պայ ման նե րում գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյան 
պար տա տի րոջ հա մար նա խա տե սել է իր բա վա րա րու մը ստա նա լու եր կու այ լը նտ րան-
քային ե ղա նա կ՝ սնան կու թյան վա րույ թից դուրս և սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե-
րում՝ նշ ված եր կու ե ղա նակ նե րից որ ևէ մե  կի ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը թող նե լով 
պար տա տի րոջ հայե ցո ղու թյա նը: Այս պես, ե թե գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու-
թյան պար տա տե րն ընտ րում է սնան կու թյան գոր ծով վա րույ թը շր ջան ցե լու մի  ջո ցով իր 
պա հա նջ նե րը բա վա րա րե լու ե ղա նա կը, ա պա վեր ջի նս բա վա րա րում կա րող է ստա նալ 
բա ցա ռա պես գրա վա դր ված գույ քի հաշ վին, և ան կախ ա պա հով ված պա հա նջ նե րի բա-
վա րար ման չա փից, տվյ ալ պար տա վո րու թյան մա սով հե տա գայում չի կա րող որ ևէ պա-
հա նջ ներ կայաց նել պար տա պա նի այլ գույ քի նկատ մա մբ: Ընդ ո րում այն դեպ քում, երբ 
գրա վով ա պա հով ված պա հան ջի պար տա տե րն օգտ վում է իր պա հան ջի բա վա րա րու մը 
սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րից դուրս ստա նա լու՝ օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված 
ի րա վուն քից, վեր ջի նս հնա րա վո րու թյուն ու նի գրա վա դր ված գույ քի վրա բռ նա գան ձում 
տա րա ծել և ի րաց նել այն ինչ պես դա տա կան, այն պես էլ ար տա դա տա կան կար գո վ՝ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով սահ ման վա ծ՝ գրա վա դր ված գույ քի ի րաց ման կա նոն նե-
րին հա մա պա տաս խան: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ` օ րե նսդ րի կող մի ց նման 
տար բե րակ ված կար գա վո րում սահ մա նե լու նպա տա կն է սնան կու թյան վա րույ թի առ-
կայու թյան պայ ման նե րում ե րաշ խա վո րել գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րե րի և մյուս 
պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի մի  ջև ող ջա մի տ հա վա սա րա կշ ռու-
թյու նը (տե ՛ս, «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բա նկ Հայաս տան» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ «ԱԼ ՏԷ» ՓԲԸ-ի և մյու ս-
նե րի թիվ ԵԿԴ/1873/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.12.2015 
թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է, որ հա մա ձայն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ-
բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկայա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րում-
նե րի՝ ա պա հով ված պար տա տե րը, ծա նու ցե լով դա տա րա նին ա պա հով ված ի րա վուն քի 
ա ռար կայի նկատ մա մբ մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին, ակն կա լում 
էր նյու թա կան և դա տա վա րա կան ա ռու մով ո րո շա կի ի րա վա կան հետ ևա նք նե րի ա ռա-
ջա ցում, այն է՝ ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կան սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
գույ քի կազ մի ց դուրս բե րում, դրա նկատ մա մբ կի րառ ված սահ մա նա փա կումն  ե րի վե-
րա ցում և սնան կու թյան վա րույ թից դուրս ար տա դա տա կան կամ դա տա կան կար գով 
դրա ի րա ցում: 

Ը նդ ո րում, ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կան սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
գույ քի կազ մի ց դուրս բե րու մը և դրա ի րա ցու մը ո րո շա կի դեպ քե րում կա րող էր ա ռաջ 
բե րել ինչ պես պար տա պա նի գույ քային զա նգ վա ծի փո փո խու թյուն, այն պես էլ շո շա փել 
եր րո րդ ան ձա նց ի րա վունք նե րը (օ րի նա կ՝ այն դեպ քում, երբ օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով գրա վի ա ռար կան հա ջոր դող գրա վի ա ռար կա է): Այ սի նքն՝ նման դեպ քե րում դա-
տա րան ներ կայաց վա ծ՝ մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցումն  
ի րա վա կան հետ ևա նք ներ կա րող էր ա ռա ջաց նել նաև եր րո րդ ան ձա նց հա մար, որ պի սի 
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պա րա գայում վեր ջին նե րս ձե ռք է ին բե րում ի րա վա կան շա հա գրգռ վա ծու թյուն մո րա տո րի-
ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց մա մբ պայ մա նա վոր ված հետ ևա նք նե րի 
նկատ մա մբ, ո րո նք կա րող է ին շո շա փել վեր ջին նե րի ս՝ Կոն վեն ցի այով և դրան կից թիվ 
1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր վա ծ՝ հա մա պա տաս խա նա բար ար դար 
դա տա քն նու թյան և ան ձի՝ իր գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք նե րը: Հետ ևա բար վեր-
ջին նե րս ի րա վա չա փո րեն ակն կա լում է ին դա տա րա նի կող մի ց ո րոշ ման կայա ցում, ո րի 
հետ հա մա ձայն չլի նե լու պա րա գայում կու նե նային այն բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի նշ ված ի րա-
վա կար գա վո րումն  ե րի պայ ման նե րում յու րա քան չյուր դեպ քում ա ռա ջա նում էր մո րա տո-
րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց ման առն չու թյա մբ դա տա կան ակտ 
կայաց նե լու ի րա վա կան ան հրա ժեշ տու թյուն, քա նի որ նա խ՝ այդ պի սի ծա նուց մա մբ ան ձն 
ակն կա լում էր ո րո շա կի ի րա վա կան և փաս տա կան հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցում, ո րո նք ինք-
նին, մի  այն դա տա րա նին ծա նու ցե լու փաս տի ու ժով չէ ին կա րող ա ռա ջա նալ, քա նի որ առ-
կա էր դրա նց ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման և ար դյուն քում մե  րժ ման կամ բա վա րար-
ման մա սին ո րոշ ման կայաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն: Եվ երկ րո րդ՝ սնան կու թյան վա րույ թի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյա մբ պայ մա նա վոր ված, մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու 
մա սին դա տա րա նին ծա նու ցած պար տա տե րն ակն կա լում էր նաև ա պա հով ված ա ռար կայի 
նկատ մա մբ կի րառ ված սահ մա նա փա կումն  ե րի վե րա ցում, ե թե այդ պի սիք կի րառ վել են, 
որն էլ իր հեր թին կր կին են թադ րում է դա տա կան ակ տի կայա ցում՝ ո րոշ ման ձևով:

 Բա ցի այդ, նշ ված եզ րա հան գումն  ա ռա վել կար ևոր վում է այն պա րա գայում, երբ 
մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց մա մբ ակն կալ վող հետ ևա նք-
նե րը շո շա փում է ին եր րո րդ ան ձա նց ի րա վունք նե րը, քա նի որ այդ դեպ քում ա ռա ջա նում 
էր տար բեր ան ձա նց ի րա վունք նե րի և ի րա վա կան շա հե րի մի  ջև հա վա սա րա կշ ռու թյան 
ա պա հով ման խն դիր, որն ա ռա նց դա տա կան ակ տի կայաց ման հնա րա վոր չէ ի րա կա-
նաց նել: Այդ իսկ պատ ճա ռով օ րե նս դի րը սահ մա նել է մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը 
չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցու մը դա տա րա նին ներ կայաց նե լու պար տա կա նու թյուն: Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ նշ ված կար գա վո րու մը չէր կա րող ինք նան պա տակ 
լի նել և դա տա րա նի դե րն այդ հար ցում չէր կա րող սահ մա նա փակ վել մի  այն ծա նու ցումն  
ի գի տու թյուն ըն դու նե լով, այլ դա տա րա նը պե տք է մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա-
րա ծե լու մա սին ծա նուց ման վե րա բե րյալ կայաց ներ դա տա կան ակտ՝ ա պա հո վե լով ան ձի 
ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու մը: Այ սի նքն՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հի ման վրա դա-
տա րան ներ կայաց ված մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց ման 
ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը հան գում է նրան, որ այն օ րեն քից բխող հետ ևա նք նե րն 
ա ռա ջաց նե լու պա հան ջով դա տա րան ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյուն է, ո րի ու սումն  ա սի-
րու թյան ար դուն քում դա տա րա նը պե տք է կայաց ներ հա մա պա տաս խան ո րո շում:

Վ կայա կո չե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մը Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի վե րա բե րյա լ՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում եզ րա-
հան գել է, որ ա պա հով ված պար տա տի րո ջ՝ մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու 
վե րա բե րյալ ծա նու ցու մը մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի կող մի ց 
հա մա պա տաս խան դա տա կան ակտ կայաց նե լու լի ա զո րու թյու նը բխում է ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված յու րա քան չյուր ան ձի ար դար դա տա քն-
նու թյան ի րա վուն քի է ու թյու նից, ինչ պես նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային 
ի րա վուն քից, այն է՝ ան ձը դա տա րա նի առջև իր կող մի ց բա րձ րաց րած յու րա քան չյուր 
հար ցի վե րա բե րյալ պե տք է ու նե նա ո րո շա կի հաս տա տուն ո րո շում ստա նա լու ի րա վունք 
կապ ված իր հար ցի լուծ ման հետ, որն էլ իր հեր թին սեր տո րեն կապ ված է յու րա քան չյուր 
ան ձի՝ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հետ:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ 17.06.2016 
թվա կա նին ըն դուն ված ՀՕ-105 օ րեն քով, որն ու ժի մե ջ է մտել 23.07.2016 թվա կա նին, 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը լրաց վել է նո ր՝ 39.1-րդ (ա պա հով ված ի րա վուն քի 
ա ռար կայի ի րաց ման մա սին դի մու մը) և 39.2-րդ (ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի 
ի րաց ման և ա պա հով ված պա հան ջի չա փը հաս տա տե լու մա սին դի մու մի  քն նու թյան 
կար գը) հոդ ված նե րով:

Նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս դի րն ուղ ղա կի ո րեն ամ-
րագ րել է դա տա րա նի լի ա զո րու թյունն ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի վրա մո-
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րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի կող մի ց հա մա պա-
տաս խան դա տա կան ակ տի՝ ո րոշ ման կայաց ման մա սին այն դեպ քում, երբ ա պա հով ված 
ի րա վունք ու նե ցող պար տա տե րը դի մե լ է դա տա րա նին: 

Այ սի նքն՝ ե թե նախ կին ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում մո րա տո րում չտա-
րա ծե լու ծա նուց ման վե րա բե րյալ դա տա կան ակտ կայաց նե լու դա տա րա նի լի ա զո րու-
թյունն ուղ ղա կի ո րեն ամ րա գր ված չէր, սա կայն բխում էր ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն-
վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված յու րա քան չյուր ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի 
է ու թյու նից, և ո րին հա մա հունչ էլ ըն թա ցել էր դա տա կան պրակ տի կան, ա պա ար դեն 
գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում նման լի ա զո րու թյունն ուղ ղա կի ո րեն ամ-
րա գր ված է գոր ծող օ րե նսդ րու թյա մբ:

27.12.2017թ.

27. « Հին գե րո րդ աստղ» ՍՊԸ, քաղ. գո րծ թիվ Ա ՐԱԴ/0043/04/13

Խն դիր. Արդյո ՞ք դա տա րա նն ի րա վա սու է ո րո շում կայաց նել ֆի նան սա կան ա ռող-
ջաց ման ծրագ րի կա տար ման վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյան հաս տա տու մը մե ր ժե լու և 
պար տա պա նին լու ծա րե լու վե րա բե րյալ, ե թե սնան կու թյան վա րույ թի մաս նա կից նե րը 
մի ջ նոր դել են կա սեց նել կամ ա ռա նց քն նու թյան թող նել ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրագ րի կա տար ման վե րա բե րյալ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի հաշ վետ վու թյան 
քն նար կու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 59-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի, 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 65-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ 
մա սե րի, 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 3-րդ մա սի 1-ին պար բե րու թյան, 4-րդ մա սի, 70-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, 
որ սնան կու թյան վա րույ թում պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջա ցու մը սնան կու թյան 
վա րույ թի ա ռա նց քային տար րե րից է, ո րը պայ մա նա վոր ված է սնան կու թյան վա րույ թի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյա մբ, այն է՝ հնա րա վո րու թյուն տալ բա րե խի ղճ և պար տա ճա նաչ 
պար տա պա նին հաղ թա հա րել ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն նե րը, վե րա կա նգ նել իր բնա-
կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը՝ մի և նույն ժա մա նակ ա պա հո վե լով պար տա տե րե րի շա հե րի 
պա շտ պա նու թյու նը ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նշել, որ պար տա պա նի ֆի նան սա կան 
ա ռող ջա ցու մը տե ղի է ու նե նում օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի ըն թա ցա կար գով, ո րի 
սկզբ նա կե տը ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ներ կայա ցումն  է: Ֆի նան սա կան 
ա ռող ջաց ման ծրա գի րը, լի նե լով պար տա պա նի վճա րու նա կու թյու նը վե րա կա նգ նե լու 
նպա տա կով նրա նկատ մա մբ կի րառ վո ղ՝ օ րեն քով չար գել ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի հա մա-
լիր, ըն դուն վում է պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մի ց ո րո շա կի ժամկ  ե տով (ա ռա վե լա գույ-
նը՝ 36 ա մի ս, ե թե այն չի ե րա րա ձգ վել) և են թա կա է հաս տատ ման դա տա րա նի կող մի ց: 
Ընդ ո րում, դա տա րա նի կող մի ց հաս տատ վե լու դեպ քում պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյունն 
ի րա կա նաց վում է մի  այն այդ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, իսկ պար տա տե րե րի պա հա նջ նե-
րի բա վա րա րու մը` ծրագ րով սահ ման ված կար գով: Այ սի նքն՝ պար տա պա նը պար տա վոր 
է կա տա րել ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րով նա խա տես ված բո լոր մի  ջո ցա ռումն  ե-
րը, ո րո նց նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց վում ինչ պես կա ռա վար չի, այն պես 
էլ դա տա րա նի կող մի ց: Նշ վա ծով պայ մա նա վո վա ծ՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ժամ-
կե տի ա վար տից ոչ ուշ, քան 15 օր ա ռաջ կա ռա վա րի չը պե տք է դա տա րան ներ կայաց նի 
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա-
տար ման մա սին հաշ վետ վու թյու նը պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման մա սին 
ամ փոփ տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող փաս տա թուղթ է, որն ար տա ցո լում է պար տա-
պա նի՝ վեր ջին հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի ֆի նան սա կան դրու թյու նը, պար տա պա նի 
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ուղղ ված և ի րա կա նաց ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի նկա րա գի-
րը, պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րար ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քը և 
այլ տե ղե կու թյուն ներ: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար-
ման մա սին հաշ վետ վու թյան ներ կայա ցու մը պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
գոր ծըն թա ցի ա վար տին ուղղ ված ըն թա ցա կա րգ է, քա նի որ այդ փաս տա թղ թի քն նա-
րկ ման ար դյունք նե րով է ո րոշ վում՝ պար տա պա նը վե րջ նա կա նա պես ա ռող ջա ցել է, թե՝ 
ոչ: Այս պի սով ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյան 
ներ կայա ցու մը դա տա րա նին, դա տա րա նի կող մի ց դրա քն նար կու մը և ար դյուն քում հա-

Էջ 
308-314
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մա պա տաս խան դա տա կան ակ տի կայա ցու մը վկայում են այն մա սին, որ պար տա պա նի 
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման նկատ մա մբ ի րա կա նաց վում է նաև դա տա կան վե րա հս կո-
ղու թյուն: Ըստ այդմ էլ՝ դա տա րա նը, ստա նա լով ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի 
կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյու նը, այն քն նար կե լու հա մար նշա նա կում է դա տա կան 
նի ստ, ո րի վե րա բե րյալ պատ շաճ ձևով տե ղե կաց վում են պար տա պա նը, կա ռա վա րի չը և 
պար տա տե րե րը: Ընդ ո րում, դա տա րա նը հաշ վետ վու թյան քն նա րկ ման ար դյունք նե րով, 
հաշ վի առ նե լով նաև պար տա տե րե րի ա ռար կու թյուն նե րը՝ կայաց նում է 

ա) վճի ռ՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին կա ռա վար չի 
հաշ վետ վու թյու նը հաս տա տե լու և սնան կու թյան վե րա բե րյալ գո րծն ա վար տե լու մա սին, 
ե թե պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար վել են, կա մ

բ) ո րո շում` ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին կա ռա վար չի 
հաշ վետ վու թյան հաս տա տու մը մե ր ժե լու և պար տա պա նին լու ծա րե լու մա սին, ե թե պար-
տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար ված չեն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րե նսդ րի կող մի ց ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյան քն նա րկ ման ար դյուն քում դա տա րա նի կող-
մի ց կայաց վող դա տա կան ակ տե րի տե սակ նե րի սպա ռիչ սահ մա նումն  ինք նան պա տակ 
չէ, այլ կոչ ված է սնան կու թյան վա րույ թում ա պա հո վե լու բո լոր պար տա տե րե րի շա հե-
րի պա շտ պա նու թյու նը և դրա նց մի  ջև հա վա սա րա կշ ռու թյու նը: Ըստ այդմ՝ այն դեպ քում, 
երբ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյան քն նա րկ-
ման ար դյունք նե րով պա րզ վում է, որ բո լոր պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար վել 
են, դա տա րա նը հաս տա տում է ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին 
հաշ վետ վու թյու նը և վճիռ է կայաց նում սնան կու թյան գո րծն ա վար տե լու մա սին, մի  նչ դեռ 
այն դեպ քում, երբ պա րզ վում է, որ բո լոր պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար ված 
չեն, դա տա րա նը ո րո շում է կայաց նում ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման 
մա սին հաշ վետ վու թյան հաս տա տու մը մե ր ժե լու և պար տա պա նին լու ծա րե լու մա սին: 

Ա նդ րա դառ նա լով սնան կու թյան վա րույ թում կա սեց ման հնա րա վո րու թյա նը՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ «Ս նան կու թյան 
գոր ծով ա ռան ձին պա հա նջ նե րի քն նու թյան կա սեց ման հիմ քե րը և կար գը» վեր տա ռու-
թյա մբ 20.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու թյան գոր ծի վա րույթն ա ռան ձին 
պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի մա սով կա րող է կա սեց վել Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես վա ծ՝ կա սեց ման հիմ-
քե րի առ կայու թյան դեպ քում, ե թե այդ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե լի են սնան կու-
թյան վա րույ թում ա ռան ձին պա հա նջ նե րի քն նու թյան նկատ մա մբ:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վեր լու ծու թյան հի-
ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում այն պի սի հան գա ման քի ի հայտ գա լն է, որն ըստ է ու թյան ար գե-
լա կում է գոր ծի հե տա գա ըն թաց քը: Օ րե նս դի րը, հաշ վի առ նե լով սնան կու թյան վա րույ-
թի ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը (ս նան կու թյան վա րույ թը բաղ կա ցած է ո րո շա կի փու լե րից և 
ըն թա նում է յու րա քան չյուր փու լին հա մա պա տաս խան օ րեն քով սահ ման ված ըն թա ցա-
կար գով), այդ վա րույ թի ար դյու նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու նկա տա ռու մով «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20.1-րդ հոդ վա ծով կար գա վո րել է կա սեց ման ըն թա ցա կար գի 
կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը: Օ րե նս դի րը վա րույ թի կա սեց ման կա րգ նա խա տե սել է 
ա ռան ձին պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի մա սով և այն պայ մա նով, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կա սեց ման հիմ քը (հիմ քե րը) կի րա ռե լի 
լի նի այդ ի րա վա հա րա բե րու թյան նկատ մա մբ: Ընդ ո րում, ա ռան ձին պա հա նջ նե րի մա սով 
վա րույ թի կա սե ցու մը չի ընդ հա տում սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քը, ին չը նշա նա կում 
է, որ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ա ռան ձին պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի մա սով 
սնան կու թյան գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման դեպ քում սնան կու թյան վա րույ թի մյուս փու լե-
րը պե տք է ըն թա նան օ րեն քով նա խա տես ված ըն թա ցա կար գով: 

Այս պի սով օ րե նս դի րը սնան կու թյան վա րույ թում կա սեց ման հնա րա վո րու թյուն նա-
խա տե սել է մի  այն ա ռան ձին պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի մա սով: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծը, ո րը սահ մա նում է դա տա րա նի կող մի ց ֆի նան սա կան ա ռող ջաց-
ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյան քն նա րկ ման կար գը, այդ հաշ վետ վու-
թյան քն նու թյան կա սեց ման կա րգ չի նա խա տե սում: Նշ ված հոդ վա ծը չի սահ մա նում նաև 
այդ պի սի հաշ վետ վու թյունն ա ռա նց քն նու թյան թող նե լու կա րգ:
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28. Ար թուր Բա դա լյ ա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևո րգ Ա վա գյան 
v. Սե դա Մե լիք-Թան գյան, քաղ. գո րծ թիվ ԵԿԴ/0598/02/16

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է պար տա պա նի 
կող մի ց իր հետ փոխ կա պա կց ված կամ եր րո րդ ան ձա նց կա տա րած ան հա տույց փո խան-
ցումն  ե րը որ պես պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց 
խու սա փե լու մտադ րու թյա մբ կա տար ված ակն հայ տո րեն վկայող փո խան ցումն  եր գնա-
հա տե լու խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-
րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ մա սե րը, Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը, 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» և «բ» կե տե րը, «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է Կոն վեն-
ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
դիր քո րո շումն  ե րին: Մաս նա վո րա պես Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ թիվ 1 ար ձա-
նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը, հռ չա կե լով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, մի  ա ժա մա նակ նա-
խա տե սում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հնա րա վո րու թյուն ի շահ 
հան րու թյան, ե թե այդ սահ մա նա փա կու մը նա խա տես ված է օ րեն քով և մի  ջազ գային ի րա-
վուն քի ընդ հա նուր սկզ բունք նե րով, և ընդ հա նուր շա հե րին հա մա պա տաս խան սե փա կա-
նու թյան օգ տա գո րծ ման նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու կամ հար կե րի 
կամ մյուս գան ձումն  ե րի կամ տու գա նք նե րի վճա րումն  ա պա հո վե լու հա մար: Եվ րո պա-
կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ ինչ հիմ քով էլ, որ տե ղի ու նե նա մի  ջամ տու թյու նը սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քին, դա կա րող է ար դա րաց ված հա մար վել բա ցա ռա պես այն դեպ-
քում, երբ այն տե ղի է ու նե ցել ի շահ հան րու թյան և հե տա պն դել է ի րա վա չափ նպա տակ 
(…) (տե ՛ս, Sporrong and Lonnroth v. Sweden գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.09.1982 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 61, Mkhchyan v. Russia գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.02.2017 
թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 65-67, Barcza and Others v. Hungary գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 11.10.2016 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 41-45):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ 17.06.2016 թվա-
կա նին ըն դուն ված և 23.07.2016 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած թիվ ՀՕ-105-Ն ՀՀ օ րեն քով 
խմ բա գր վել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի նա խա բա նը: 
Կա տար ված փո փո խու թյու նը վե րա բե րում է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մի ց 
դա տա րան դի մե  լու հա մար սահ ման ված մե  կա մյա ժամկ  ե տի հաշ վա րկ ման սկիզ բը ո րո-
շե լուն: Մաս նա վո րա պե ս՝ մի  նչև նշ ված օ րեն քով կա տար ված փո փո խու թյու նը, մե  կա մյա 
ժամկ  ե տի հաշ վա րկ ման սկիզ բը սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կայաց նե լու պա-
հն էր, իսկ փո փո խու թյու նից հե տո՝ ներ կայիս խմ բագ րու թյա մբ, մե  կա մյա ժամկ  ե տի հաշ-
վա րկ ման սկիզ բը պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտ նե լու պա հն է:

Վ կայա կո չե լով նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րով ար տա հայ տած իր դիր քո րո-
շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ նաև ՀՀ սահ մա նադ-
րա կան դա տա րա նի 31.01.2017 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1340 ո րոշ մա նը: ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը, քն նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» 
կե տի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը, գտել է, որ այն հա մա-
պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նն այն պի սի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան-
դա կու թյա մբ, հա մա ձայն ո րի` կա ռա վա րի չը կա րող է պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու 
մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո՝ մե կ տար վա ըն թաց քում, դի մե լ և 
դա տա կան կար գով հետ ստա նալ պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լուն նա խոր դող հի նգ 
տար վա ըն թաց քում պար տա պա նի հետ փոխ կա պա կց ված ան ձա նց պար տա պա նի կա-
տա րած այն ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը, ո րո նք դա տա րա նի կող մի ց կգ նա հատ վեն որ-
պես պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու-
սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին ակն հայ տո րեն վկայող փո խան ցում-
ներ:

 Նույն ո րոշ մա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը դիր քո րո շում է հայտ նել այն 
մա սին, որ «... օ րեն քի վի ճա րկ վող դրույ թով սահ ման ված պայ ման նե րին հա մա պա տաս-
խա նող փո խան ցումն  ե րն ինք նին չեն կա րող վկայել պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե-
ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա-
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սին: Նման դիր քո րոշ ման հա մար հի մք են հան դի սա նում այն հան գա մա նք նե րը, որ, նախ` 
նման մտադ րու թյան առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը գնա հատ ման են թա կա հան-
գա մա նք ներ են, ո րո նք կա րող են հաս տատ վել դա տա րա նի կող մի ց գոր ծի կո նկ րետ հան-
գա մա նք նե րի բազ մա կող մա նի ու սումն  ա սիր ման և գնա հատ ման ար դյուն քում, երկ րո րդ` 
նշ ված պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող ոչ բո լոր փո խան ցումն  ե րը կա րող են վկայել 
պար տա պա նի ոչ ի րա վա չափ մտադ րու թյան մա սին: Ե թե պար տա պան ֆի զի կա կան ան-
ձը որ ևէ ան հա տույց փո խան ցում է կա տա րել իր հետ փոխ կա պա կց ված ան ձի, ո րից մի -
այն ե րեք կամ չո րս տա րի հե տո է ստա նձ նել որ ևէ պար տա վո րու թյուն և դրա նից կա րճ 
ժա մա նակ ան ց սնա նկ է ճա նաչ վել, շատ դժ վար կլի նի նման փո խան ցու մը դի տար կել որ-
պես պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` 
պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին ակն հայ տո րեն վկայող փո խան ցում»: 

Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա տե քս տում ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ նման դեպ քե րը, թեև հա մա պա տաս խա նում են վի ճա-
րկ վող դրույ թի սահ մա նած պայ ման նե րին, սա կայն չեն կա րող ծա ռայել վի ճա րկ վող 
դրույ թի` օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա-
նող նպա տա կին, և գտել է, որ դա տա րան նե րը վի ճա րկ վող դրույ թը կի րա ռե լիս դրա 
գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կից պե տք է բա ցա ռեն այն ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը, ո րո նք 
ակն հայ տո րեն չեն վկայում պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան 
կա տա րու մի ց խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին: Մի ա ժա մա նակ ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի վի ճա րկ վող դրույ թում սահ ման ված պայ ման նե րը բա վա րա րող բա ցա ռա պես բո լոր 
փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լը, հաշ վի չառ նե լով այն հան գա ման քը, որ դրան ցից ոչ 
բո լո րը կա րող են ակն հայ տո րեն վկայել պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա-
վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին, չի կա րող 
դի տա րկ վել որ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար 
ան հրա ժե շտ մի  ջոց: Նման մո տե ցու մը կխախ տի ոչ մի  այն ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը, այլև հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հա մա չա փու թյան սահ մա-
նադ րա կան ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի ի րա վա կար գա վո րու մը՝ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար-
չի՝ պար տա պա նի կող մի ց ի րեն փոխ կա պա կց ված ան ձա նց կա տար ված փո խան ցումն  ե-
րը հետ ստա նա լու պա հան ջով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի վե րա բե րյալ, ընդ հա նուր 
առ մա մբ հա մադ րե լի է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» 
կե տի ի րա վա կար գա վոր մա նը, ո րով նա խա տես ված է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար-
չի՝ պար տա պա նի կող մի ց եր րո րդ ան ձա նց կա տար ված փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա-
լու պա հան ջով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Մաս նա վո րա պե ս՝ նշ ված ի րա վա նոր մե  րի 
հա մե  մա տա կան վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ եր կու ի րա վա կար գա վո րումն  ե րն էլ վե րա-
բե րում են պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լու պա-
հան ջով դա տա րան դի մե  լու՝ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի ի րա վուն քին: Ընդ ո րում, 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տը սահ մա նում է 
պար տա պա նին փոխ կա պա կց ված ան ձա նց, իսկ նույն մա սի «բ» կե տը՝ եր րո րդ ան ձա նց 
կա տար ված ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով դա տա րան դի մե -
լու ի րա վուն քը: Ըստ այդմ, ա ռա ջին ի րա վա նոր մով սահ ման ված է նախ կին 5 տար վա, 
իսկ երկ րոր դո վ՝ 3 տար վա ըն թաց քում պար տա պա նի կա տա րած փո խան ցումն  ե րը հետ 
ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով նշ ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի՝ ան հա-
տույց գոր ծա րք նե րով կա տար ված փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լու ի րա վա կան հնա րա-
վո րու թյան մա սով բո վան դա կային հա մար ժե քու թյու նը, գտել է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի 31.01.2017 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1340 ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  
այն մա սին, որ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը կա րող է դա տա կան կար գով հետ 
ստա նալ մի  այն պար տա պա նի կա տա րած այն ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը, ո րո նք դա-
տա րա նի կող մի ց կգ նա հատ վեն որ պես պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար-
տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին 
ակն հայ տո րեն վկայող փո խան ցումն  եր, կի րա ռե լի է նաև «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի նկատ մա մբ: Այ սի նքն՝ դա տա րան նե րը 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ինչ պես «ա», այն պես էլ «բ» 
կե տը կի րա ռե լիս դրա նց գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կից պե տք է բա ցա ռեն այն ան հա տույց 
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փո խան ցումն  ե րը, ո րո նք ակն հայ տո րեն չեն վկայում պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե-
ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու՝ պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին: 

Ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը. 

1. յու րա քան չյուր դեպ քում, երբ առ կա է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա-
կում, մաս նա վո րա պե ս՝ Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի նկատ մա մբ մի  ջամ տու թյուն, ա պա սե փա կա նու թյան հիմ-
նա րար ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյու նից բխում է, որ այդ սահ մա նա փա կու մը պե տք է 
հե տա պն դի ի րա վա չափ նպա տակ: Ընդ ո րում, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա-
փակ ման և հե տա պնդ վող նպա տա կի մի  ջև պե տք է ա պա հով վի ող ջա մի տ հա վա սա րա-
կշ ռու թյուն,

2.  պար տա պա նի` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» 
և «բ» կե տե րով նա խա տես ված ան ձա նց կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը սնան-
կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մի ց հետ ստա նա լու` օ րեն քով սահ ման ված հնա րա վո-
րու թյու նը Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով մի  ջամ տու-
թյուն է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քին, 

3. այդ մի  ջամ տու թյու նը, այն է՝ կա տար ված ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը հետ ստա-
նա լը, հե տա պն դում է պար տա տե րե րի նկատ մա մբ պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց 
չա րամ տո րեն խու սա փե լը կան խե լու նպա տակ, ո րով պե տու թյունն ա պա հո վում է պար-
տա տե րե րի հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը: Ընդ ո րում, այդ նպա տա կով 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը, ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա-
նի, հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը: Հետ ևա բար կա տար ված ան հա-
տույց փո խան ցումն  ե րն ի րա վա չափ կեր պով հետ ստա նա լու հա մար ան հրա ժե շտ է, որ 
պար տա պա նը գոր ծար քը կն քած լի նի պար տա տի րոջ նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո-
րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու մտադ րու թյա մբ,

4. «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կամ «բ» կե տե-
րով նա խա տես ված պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող պա հա նջ ներ կայաց նե լն ինք նին 
բա վա րար չէ պար տա պա նի՝ պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան 
կա տա րու մի ց խու սա փե լու մտադ րու թյան մա սին եզ րա հան գում կա տա րե լու հա մար: 
Հետ ևա բար այդ նոր մե  րի տա ռա ցի կի րա ռու մը ո րո շա կի դեպ քե րում կհան գեց նի պար-
տա պա նի ու նե ցած ոչ ի րա վա չափ մտադ րու թյան մա սին սխալ են թադ րու թյան,

5. ն ման մտադ րու թյան առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը գնա հատ ման են թա-
կա հան գա մա նք ներ են, ո րո նք կախ ված են կո նկ րետ գոր ծի հան գա մա նք նե րից և դա տա-
րա նի կող մի ց կա րող են հաս տատ վել մի  այն դրա նց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
ու սումն  ա սիր ման և գնա հատ ման ար դյուն քում,

6.  պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի և ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի մի  ջև ող ջա-
մի տ հա վա սա րա կշ ռու թյուն ա պա հո վե լու հա մար դա տա րան նե րը խնդ րո ա ռար կա ի րա-
վա նոր մե  րը կի րա ռե լիս դրա նց գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կից պե տք է բա ցա ռեն այն ան հա-
տույց փո խան ցումն  ե րը, ո րո նք ակն հայ տո րեն չեն վկայում պար տա տե րե րի նկատ մա մբ 
ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան 
մա սին, և այդ դեպ քում կա պա հով վի սե փա կա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փակ ման և դրա նով հե տա պնդ վող նպա տա կի հա մա չա փու թյու նը: Այ սի նքն՝ 
խնդ րո ա ռար կա ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի տե սան կյ ու նից ան հա տույց փո խան ցումն  ան-
վա վեր գոր ծա րք կա րող է հա մար վել մի  այն, այն դեպ քում երբ, ի թի վս այլ հան գա մա նք-
նե րի, ա պա ցուց ված է պար տա պա նի ոչ ի րա վա չափ մտադ րու թյան առ կայու թյու նը:

27.12.2017թ.

29. « Դոն-Ալ ֆոմ» ՍՊԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Յու րիկ Օ հա նյան 
v. « Գա զպ րոմ Ար մե  նի ա» ՓԲԸ, քաղ. գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/0254/02/16

Խն դիր. Արդյո ՞ք սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի հետ պար տա վո րա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի մե ջ գտն վող ան ձի՝ պար տա պա նի կող մի ց ի կա տա րումն  նշ ված պար տա-
վո րու թյան սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տի րո ջը վճա րում կա տա րե լը կա-
րող է հա մար վել ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ ման սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի կող մի ց 
պայ մա նագ րային կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ 
այլ բա վա րա րում տա լ՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 

Էջ 
326-335
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օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ը» կե տը, 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «ա» կե տը, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 2-րդ կե տը, 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, 
78-րդ հոդ վա ծը, 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 82-րդ հոդ վա ծը, 84-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րով ար տա-
հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը և հա րկ է հա մա րել հա վե լել, որ սնան կու թյան 
վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով, սնան կու թյան նպա տակ նե րով պայ մա նա վոր-
վա ծ՝ պար տա պա նի նկատ մա մբ կի րառ վում են մի  շա րք սահ մա նա փա կումն  ե ր՝ սկ սած 
պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու պա հից: Մաս նա-
վո րա պե ս՝ ար գել վում է ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ ման պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն-
նե րով պար տա տի րո ջը դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լը («Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» և 2-րդ մա սի 2-րդ կե տեր), պար տա պա նի գույ-
քը տնօ րի նե լը («Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կետ), 
պար տա տի րո ջն ար գել վում է մի  նչև պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին դի մում 
ներ կայաց նե լը պար տա պա նի նկատ մա մբ ստա նձ նած ցան կա ցած պար տա վո րու թյան 
հաշ վան ցը պար տա պա նի նկատ մա մբ ու նե ցած իր պա հան ջի հետ («Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կետ) և այլն: Նշ ված սահ մա նա փա կում-
նե րն ինք նան պա տակ չեն, այլ ուղղ ված են սնան կու թյան գոր ծըն թա ցում պար տա պա նի 
գույ քի ամ բող ջա կա նու թյան ա պա հով մա նը՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու պար տա-
տե րե րի պա հա նջ նե րի՝ օ րեն քով սահ ման ված հեր թա կա նու թյա մբ հա մա չափ բա վա րա-
րու մը: Պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րար ման սա ռե ցու մը մի  ա ժա մա նակ ուղղ ված 
է նաև պար տա պա նի շա հե րի բա վա րար մա նը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ պար տա տե րե րի 
պա հա նջ նե րի բա վա րա րումն  ի րա կա նաց վում է դա տա րա նի հս կո ղու թյա մբ, մաս նա վո-
րա պե ս՝ մի  ջան կյ ալ բա շխ ման ծրագ րին կամ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րին հա-
մա պա տաս խան: Այս պես, օ րի նակ, ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րով սահ ման վում է 
պար տա տե րե րի պար տա վո րու թյուն նե րի մար ման ժա մա նա կա ցույ ցը, նրա նց պա հա նջ-
նե րի դի մաց վճա րումն  եր կա տա րե լու կար գը, ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի շր-
ջա նակ նե րում կա րող է ի րա կա նաց վել պար տա պա նի ամ բո ղջ գույ քի կամ դրա մի  մա սի 
վա ճա ռք կամ պար տա պա նի գույ քը պար տա տե րե րին հաշ վան ցով փո խան ցում և այլն: 
Այ սի նքն՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի շր ջա նակ նե րում պար տա տե րե րի պա-
հա նջ նե րի բա վա րա րումն  ի րա կա նաց վում է այն պես, որ հնա րա վոր լի նի ֆի նան սա պես 
ա ռող ջաց նել սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նին: Հետ ևա բար պար տա տե րե րի պա հա-
նջ նե րի բա վա րար ման սա ռեց ման նպա տա կը մի  կող մի ց բո լոր պար տա տե րե րի շա հե րի 
ա պա հո վումն  է, որ պես զի որ ևէ պար տա տեր օ րեն քով սահ ման ված ա ռաջ նա հեր թու թյան 
խա խտ մա մբ բա վա րա րում չս տա նա, մյուս կող մի ց պար տա պա նի շա հե րի ա պա հո վումն  
է՝ նկա տի ու նե նա լով, որ պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րա րումն  ի րա կա նաց վում 
է օ րեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գի հս տակ պահ պան մա մբ՝ նպա տակ ու նե նա լով 
հնա րա վո րի նս ա պա հո վե լու նաև պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու պա-
հից պար տա պա նի պայ մա նագ րային կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տի րո ջը 
դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լու ար գել քը վե րա բե րում է ոչ մի  այն ուղ ղա կի ո րեն 
սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի կող մի ց, այլ նաև վեր ջի նիս պար տա պան հան դի սա-
ցող ան ձա նց կող մի ց, ի կա տա րումն  սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի հան դեպ ու նե ցած 
պար տա վո րու թյան, սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տի րո ջը դրա մա կան կամ 
այլ բա վա րա րում տա լուն՝ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի մաս նակ-
ցու թյա մբ պար տա վո րու թյուն նե րը կե նտ րո նա նում են սնան կու թյան վա րույ թում: Այդ իսկ 
նկա տա ռու մով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում 17.06.2016 թվա կա նին կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման վել է, որ սնան կու-
թյան գոր ծով պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ ված գույ քի և ի րա վունք նե րի առն-
չու թյա մբ ծա գած բո լոր քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րը, որ տեղ պար տա պա նը հան դես 
է գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ պա տաս խա նո ղի կող մում հան դես ե կող եր րո րդ 
ան ձ, քնն վում են նույն սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նա կում: Նույն տրա մա նա բա նու թյա մբ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով կա րճ-
վում կամ ա վա րտ վում են պար տա պա նից գու մա րի բռ նա գա նձ ման կամ գույք հա նձ նե լու 
պա հան ջով քա ղա քա ցի ա կան, վար չա կան կամ ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վա րույ թում 



Իրավական դիրքորոշումն եր lxxv

գտն վող գոր ծե րը, և պար տա պա նի դեմ պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը կա րող են ներ-
կայաց վել սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում: Բա ցի այդ, նույն օ րեն քի 12-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա նի կող մի ց սնան կու թյու նը ճա նա չե լու դի մու-
մի ն կից ներ կայաց վում է նաև վեր ջի նիս պար տա տե րե րի և պար տա պան նե րի ցու ցա կը: 
Սնան կու թյան վա րույ թում սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի մաս նակ ցու թյա մբ պար տա-
վո րու թյուն նե րի կե նտ րո նաց մա մբ հնա րա վո րու թյուն է ստե ղծ վում ա պա հո վե լու վեր ջի-
նիս ակ տիվն  ե րի հա վա քագ րու մը և դրա նց հի ման վրա բո լոր պար տա տե րե րի շա հե րի 
ա պա հո վու մը՝ օ րեն քով սահ ման ված ա ռաջ նա հեր թու թյա մբ վեր ջին նե րիս պա հա նջ նե-
րի բա վա րար մա մբ: Հետ ևա բար, ե թե սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նն ու նի իր օգ տին 
կա տար ման են թա կա պար տա վո րու թյուն ներ, այ սի նքն՝ տվյ ալ պար տա վո րու թյուն նե րով 
պար տա տեր է, ա պա պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը հնա րա վոր է մի  այն սնան կու-
թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում, այլ կե րպ ա սա ծ՝ պար տա վո րու թյան կա տար ման ար-
դյուն քը պե տք է կե նտ րո նա նա սնան կու թյան վա րույ թում, որ պես զի հե տա գայում բա շխ-
վի պար տա տե րե րի մի  ջև: Նույն տրա մա բա նու թյա մբ սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
պար տա պան նե րն ի րե նց պար տա վո րու թյուն նե րը չեն կա րող կա տա րել հօ գուտ սնա նկ 
ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տե րե րի՝ շր ջան ցե լով սնան կու թյան վա րույ թը: Այլ կե-
րպ ա սա ծ՝ չի թույ լա տր վում սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տի րո ջն ան մի  ջա-
կա նո րեն բա վա րա րում տա լը սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի հետ պար տա վո րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մե ջ գտն վող պար տա պա նի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև փաս տել է, որ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին հա մա պա տաս խան «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
39-րդ հոդ վա ծի տա ռա ցի մե կ նա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նսդ րի կող մի ց սահ-
ման ված ար գել քը վե րա բե րում է պար տա պա նի կող մի ց պար տա տի րո ջը բա վա րա րում 
տա լուն: Այ դու հան դե րձ, հաշ վի առ նե լով նաև «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի այն պա հան ջը, որ ի րա վա կան ակ տի մե կ նա բա նու թյու նը չպե-
տք է փո խի դրա ի մաս տը, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րել է, որ սնան կու թյան գոր-
ծըն թա ցի ո րո շա կի ու թյունն ու կան խա տե սե լի ու թյունն ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 82-րդ և 84-րդ հոդ ված նե րով սահ ման վա ծ՝ պար տա տե րե րի 
պա հա նջ նե րի բա վա րար ման հեր թա կա նու թյունն ու կար գը պահ պա նե լու նպա տա կով 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «ա» կե տով և գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 2-րդ 
կե տով ամ րա գր ված ի րա վա նոր մը են թա կա է ա վե լի լայն մե կ նա բան մա ն՝ այն հա մադ-
րե լով նշ ված օ րեն քի այլ պա հա նջ նե րի հետ, այ լա պես նշ ված նոր մի  ոչ հա մա կար գային 
մե կ նա բա նու մը տվյ ալ դեպ քում կխախ տի ի րա վա կան ակ տի ի մաս տը: Ուս տի Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րար ման սա ռեց ման 
(մո րա տո րի ու մի ) ըն թաց քում պար տա պա նի կող մի ց իր ցան կա ցած պայ մա նագ րային կամ 
այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լու 
ար գել քը վե րա բե րում է նաև պար տա պա նի հետ պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
մե ջ գտն վող այլ ան ձա նց՝ սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա պան հան դի սա ցող 
ան ձա նց կող մի ց սնան կու թյան վա րույ թը շր ջան ցե լով սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
պար տա տի րո ջը դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լուն:

27.12.2017թ.

30. «Ա մե  րի ա բա նկ» ՓԲԸ v. « Գամ մա Կրե դիտ» ՍՊԸ, քաղ. գո րծ թիվ 
ԵԿԴ/0062/04/16 

Խն դիր. Արդյո ՞ք այլ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ցան կա ցած հիմ քով նյու թաի րա վա-
կան վե ճի առ կայու թյու նը բա ցա ռում է սնան կու թյան գոր ծով պար տա վո րու թյան ան վի-
ճե լի ու թյու նը և ըստ այդմ` պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վեր-
լու ծել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և 2-րդ մա սի 1-ին 
կե տը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 25.02.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-735 ո րոշ մա մբ 
ար ձա նագ րել է, որ ե թե առ կա է վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ վեճ, 
ա պա պար տա պա նը պե տք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա այդ վե ճը լի ար ժեք դա տա կան 
քն նու թյան ա ռար կա դա րձ նել, ո րից հե տո մի  այն կա րող է հա րց դր վել նրա ան վի ճե-
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լի վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման մա սին: ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը նաև նշել է, որ « պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար հիմ քեր» ձևա կեր պու մը 
են թադ րում է, որ խոս քը վե րա բեր վում է ոչ թե պար տա պա նի պար տա վո րու թյան կամ 
կե տան ցի բա ցա կայու թյան փա ստն ա պա ցու ցող հիմ քե րին, այլ նյու թաի րա վա կան վե ճի 
առ կայու թյա նը, այն է՝ պար տա վո րու թյան վի ճե լի ու թյու նը հա վաս տող հիմ քե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը « Լեռ նա մե  տա լու ր գի այի ինս տի տու տ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ « Սի-
փան 1» ՍՊԸ-ի գոր ծով ար տա հայ տել է ի րա վա կան դիր քո րո շում այն մա սին, որ «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վեր լու ծու թյու նը վկայում է, որ 
վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րո նց կե տա նց է թույլ տվել պար տա պա նը, հի մք 
են դա տա րա նի վճ ռով պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու հա մար, ե թե դրա նք ան վի ճե լի 
են, իսկ նշ ված դրույ թը չի բա ցա ռում վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի հիմ քում դր-
ված գոր ծա րք նե րի վե րա բե րյալ վե ճի քն նու թյունն այլ վա րույ թի շր ջա նակ նե րում։ Նման 
եզ րա հա նգ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նել նաև այն հան գա ման քը, 
որ նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սից հետ ևում է, որ սնա նկ ճա նա չե լու հի մք է 
ոչ թե վճա րային պար տա վո րու թյան, այլ ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյան առ-
կայու թյու նը։ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի «բ» 
են թա կե տի հիմ քով վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի ան վի ճե լի լի նե լը կաս կա ծի տակ 
առ նե լու հա մար բա վա րար է ոչ մի  այն պար տա պա նի պար տա վո րու թյան կամ կե տան-
ցի բա ցա կայու թյան փա ստն ա պա ցու ցող հիմ քե րի առ կայու թյու նը, այլ նյու թաի րա վա կան 
վե ճի առ կայու թյու նը, որն ինք նին պար տա վո րու թյան վի ճե լի ու թյու նը հա վաս տող հի մք 
է: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար 
հիմ քեր» ձևա կեր պու մը նե րա ռում է նաև պար տա վո րու թյան հիմ քե րի հետ կապ ված նյու-
թաի րա վա կան վե ճի առ կայու թյու նը (տե ՛ս, թիվ ԵԿԴ/0074/04/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մե կ այլ ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը կար գա վո րում է նաև այն դեպ քե րը, երբ պար-
տա պա նը վի ճար կում է պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի լի նե լու փաս տը, այլ կե րպ ա սած` 
ա ռար կում է ի րեն սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջի դեմ, և այդ ա ռար կու թյուն նե րը վե րա-
բե րում է վճա րային պար տա վո րու թյա նը (այլ ոչ թե կե տան ցին կամ կե տան ցի շա րու-
նակ վե լուն): Նման պայ ման նե րում վե րը հի շա տակ ված հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի 
«ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյուն» եզ րույ թի բո վան դա կու թյու նը բա ցա-
հայ տե լու հա մար ան հրա ժե շտ է այն դի տար կել նույն կե տի «դ» են թա կե տի հա-
մա տե քս տում: Մաս նա վո րա պես` այն պար տա վո րու թյու նը, ո րը վի ճա րկ վում է պար տա-
պա նի կող մի ց կամ ո րի դեմ պար տա պա նը ներ կայաց րել է ա ռար կու թյուն, ան վի ճե լի է, 
ե թե այդ պի սի ա ռար կու թյունն ուղղ ված է պա հան ջի մի  մա սի դեմ, իսկ մն ա ցած մա սը չի 
վի ճա րկ վում: Այլ կե րպ` չվի ճա րկ վող մա սը, ե թե այն գե րա զան ցում է օ րեն քով սահ ման-
ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը, ան վի ճե լի է դա րձ նում պար տա-
վո րու թյունն առն վա զն այդ մա սով (տե ՛ս, «Յու  նի բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ Գևո րգ Հա րոյա նի 
թիվ ԵՇԴ/0009/04/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա-
կա նի ո րո շու  մը): 

Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել հա վե լել, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված «ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյունն» առ կա է, մաս նա-
վո րա պես, այն դեպ քում, երբ պար տա պա նն ա ռար կում է հի շյալ պար տա վո րու թյան դեմ, 
սա կայն պա հան ջը հի մն  ված է գրա վոր գոր ծար քի վրա, և պար տա պա նը չի ա պա-
ցու ցում, որ տվյ ալ պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար հիմ քեր ու նի (նե րա ռյալ` 
պա հան ջի հաշ վան ցը): Հետ ևա բար, օ րե նս դի րը կար ևո րել է, որ վճա րային պար տա վո-
րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը կաս կա ծի տակ դնե լու հա մար պար տա պա նը պե տք է ներ-
կայաց նի բա վա րար ա պա ցույց ներ իր ա ռար կու թյան հիմն  ա վոր ման հա մար: Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ նման ա պա ցույ ցը պե տք է լի նի այն պի սին, որ ա ռեր ևույթ 
կաս կա ծի տակ դնի պար տա տի րոջ պա հան ջի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը, ան վի ճե լի ու թյու նը 
(օ րի նակ, վկայի պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց ընդ հան րա պես հրա ժար վե լու հնա րա-
վո րու թյան մա սին, ինչ պես որ առ կա է ե ղել վե րոն շյալ թիվ ԵԿԴ/0074/04/09 քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծի պայ ման նե րում): Ընդ ո րում, ե թե ան գամ ա ռար կու թյու նը հիմն  ա վոր լի նե լու 
պայ ման նե րում այ դու հան դե րձ առ կա է լի նում նաև չվի ճա րկ վող պա հա նջ, ո րի չա փը 
գե րա զան ցում է օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը, 
ա պա պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լը չի բա ցառ վում: 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ պա հան ջի դեմ ա ռար կու թյուն 
ներ կայաց նե լը կա րող է վե րա բե րել պար տա վո րու թյան հիմ քե րին, պա հա նջն ար դեն 
կա տար ված լի նե լուն, պա հան ջի չա փին և այլն: Այ դու հան դե րձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է, որ նյու թաի րա վա կան վե ճի առ կայու թյու նը, ո րը խո չըն դոտ չի հան դի-
սա նա լու սնան կու թյան վա րույ թում ներ կայաց ված և օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող պա հան ջի բա վա րար մա նը, այլ կե րպ 
ա սա ծ՝ ա մե ն դեպ քում առ կա է լի նե լու նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը 
գե րա զան ցող պա հա նջ՝ ան կախ նյու թաի րա վա կան վե ճի ել քից, չի կա րող ար գե լք հան դի-
սա նալ պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի դի տե լու հա մար: Նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա-
վոր ված է նրա նով, որ օ րե նսդ րի կող մի ց պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյունն ինք նան-
պա տակ չի սահ ման վել, և ցան կա ցած նյու թաի րա վա կան վե ճի առ կայու թյան դեպ քում 
սնա նկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյու նը բա ցա ռե լը կար ժե զր կի նման նոր մի  նպա տա կը, 
այն է՝ բա ցա ռել ան ձին սնա նկ ճա նա չե լը, մաս նա վո րա պես, այն պի սի պար տա վո րու-
թյուն նե րի վրա հի մն  ված պա հան ջով, ո րը հե տա գայում կա րող է վե րա նալ մե կ այլ գոր ծի 
շր ջա նակ նե րում կայաց ված ակ տի հի ման վրա: Այ սի նքն՝ նյու թաի րա վա կան վե ճը պե տք 
է լի նի այն պի սին, որ հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծի պար տա պա նի կող մի ց ընդ հան րա պես 
չկա տա րել պար տա տի րոջ պա հան ջը՝ ան կախ նյու թաի րա վա կան վե ճի հիմ քից:

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

07.04.2017թ.

31. Ղա զար Գե որ գես (Ղա զար Ջո րջ) v. Մա րալ Քե շիշoղ լյ ան, քաղ. գո րծ թիվ 
Ե Ա ԴԴ/0473/02/13

Խն դիր. Արդյո ՞ք ա լի մե  նտ վճա րո ղի կող մի ց ար տար ժույ թով կա նո նա վոր ե կա մուտ 
ստա նա լու պա րա գայում դա տա րա նը կա րող է սահ մա նել կայուն դրա մա կան գու մա րով 
ա լի մե ն տի ա մե  նամ սյա չափ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկայա կո չե լով ՀՀ 
ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե-
րը, ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը ե րե խայի ծնո ղից ա լի մե  նտ բռ նա գան ձե լու վե րա բե-
րյալ գոր ծեր քն նե լիս բռ նա գա նձ ման են թա կա ա լի մե ն տի չա փը ո րո շե լու հա մար նախ-
ևա ռաջ պե տք է պար զի և գնա հատ ման ա ռար կա դա րձ նի ծնող նե րի վաս տա կի և (կամ) 
այլ ե կամ տի առ կայու թյու նը և դրա չա փը: Այ սի նքն՝ ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 69-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա լի մե ն տի չա փի ո րոշ ման կա նո նը կի րառ վում է 
այն բո լոր դեպ քե րում, երբ դա տա րա նի կող մի ց հաս տատ վում է ծնո ղի վաս տա կի և (կամ) 
այլ ե կամ տի կամ դրան ցից որ ևէ մե  կի առ կայու թյու նը, իսկ կայուն դրա մա կան գու մա րով 
ա լի մե ն տի բռ նա գա նձ ման հնա րա վո րու թյու նը նա խա տես վում է բա ցա ռիկ դեպ քե րում, 
այն է՝ ե թե այդ ծնող նե րի վաս տա կից և (կամ) այլ ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ ցու-
թյա մբ ա լի մե ն տի բռ նա գան ձումն  ան հնար կամ դժ վար է կամ էլ է ա կա նո րեն վն ա սում 
է ստա ցող նե րից որ ևէ մե  կի շա հե րին, ինչ պես նաև, երբ ե րե խա նե րի հա մար ա լի մե  նտ 
վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը ՝

- ս տա նում է ոչ կա նո նա վոր կամ փո փոխ վող վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ,
- վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ ստա նում է բնամ թեր քի տես քով կամ ար տար ժույ-

թով,
- վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ չի ստա նում կամ չու նի (տե ՛ս, Գո հար Կի րա կո սյա նն 

ընդ դեմ Լևոն Զա զյ ա նի թիվ Ե Ա ՆԴ/2775/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել հա վե լել, որ ծնող նե րի վաս տա կից և (կամ) 
այլ ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյա մբ ա լի մե ն տի չա փը ո րո շե լը հան դի սա նում 
է ե րե խայի ապ րուս տի մի  ջո ցի սահ ման ման հիմն  ա կան և ա ռա վել տա րած ված ե ղա նա-
կն այն դեպ քե րում, երբ ծնող նե րն ու նեն կայուն վաս տակ (ե կա մուտ): Ի տար բե րու թյուն 
բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյա մբ ա լի մե ն տի չա փը սահ մա նե լուն՝ կայուն դրա մա կան 
գու մա րի չա փը դա տա րա նը ո րո շում է՝ ել նե լով ե րե խայի նախ կին կեն սաա պա հով ման 
մա կար դա կի ա ռա վե լա գույն պահ պան ման հնա րա վո րու թյու նի ց։ Կայուն դրա մա կան գու-
մա րով ա լի մե ն տի բռ նա գա նձ ման չա փը սահ մա նե լիս դա տա րան նե րի կող մի ց պե տք է 
հաշ վի առն վի ա լի մե  նտ վճա րող ծնո ղի ի րա կան գույ քային հնա րա վո րու թյուն նե րը, 

Էջ 
344-350
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ինչ պես նաև ու շադ րու թյան ար ժա նի այլ հան գա մա նք ներ կամ շա հեր (օ րի նա կ՝ ըն տա-
նի քի ան դա մի  ա նաշ խա տու նա կու թյու նը, ո րին ա լի մե  նտ վճա րող կող մը պար տա վոր է 
տրա մադ րել ապ րուս տի մի  ջոց, հաշ ման դա մու թյան ձե ռք բե րու մը կամ ե րե խայի կող մի ց 
աշ խա տան քի ան ցնե լը կամ ձեռ նար կա տի րու թյա մբ զբաղ վե լը), ո րո նք նաև ան հրա ժե շտ 
են ա լի մե  նտ վճա րող ծնո ղի և նրա ըն տա նի քի մյուս ան դամն  ե րի գոյու թյան նվա զա գույն 
պայ ման նե րն ա պա հո վե լու հա մար: Ընդ ո րում, նման գոր ծե րով կող մե  րի գույ քային դրու-
թյու նը պար զե լու հա մար դա տա րան նե րը պե տք է մի  ա ժա մա նակ հաշ վի առ նեն բո լոր 
աղ բյուր նե րը, ո րոն ցից գոյա նում է ան ձի ընդ հա նուր ե կա մու տը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ե թե բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյա մբ 
ա լի մե  նտ սահ մա նե լիս դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում մի  այն օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման-
ված բաժ նային չա փը, ա պա կայուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մե  նտ սահ մա նե լիս հաշ վի 
են առն վում մի  շա րք գոր ծոն ներ, ընդ ո րում, ինչ պես ե րե խայի լա վա գույն շա հը, այն պես 
էլ ա լի մե  նտ վճա րող ան ձի բա վա րար կեն սա մա կար դա կն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը: Հաշ վի առ նե լով կայուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մե  նտ սահ մա նե լիս գու մա րի 
չա փը ո րո շե լու նշ ված ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը՝ օ րե նս դի րը ո րոշ դեպ քե րում հնա րա վո-
րու թյուն է տվել կա նո նա վոր վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ ստա նա լու պայ ման նե րում 
նույն պես սահ մա նե լու կայուն դրա մա կան գու մա րի չա փով ա լի մե  նտ: Մաս նա վո րա պես` 
այդ դեպ քե րից է, երբ ա լի մե  նտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը ստա նում է 
ա լի մե  նտ ար տար ժույ թով, կամ ե թե բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյա մբ ա լի մե ն տի բռ նա-
գան ձումն  ան հնար կամ դժ վար է կամ էլ է ա կա նո րեն վն ա սում է ստա ցող նե րից որ ևէ 
մե  կի շա հե րին: Նման կար գա վոր ման նպա տա կն ան ձա նց բա վա րար կեն սա մա կար դա կի 
ա պա հո վումն  է, ե րե խայի լա վա գույն շա հի և ա լի մե  նտ վճա րող ծնո ղի ու շադ րու թյան ար-
ժա նի շա հե րի հա վա սա րա կշ ռու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ա լի մե  նտ վճա-
րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղի կող մի ց կայուն վաս տա կի և (կամ) այլ ե կամ-
տի առ կայու թյան պայ ման նե րում օ րե նս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բռ նա գան ձե լու 
ա լի մե  նտ նաև կայուն դրա մա կան գու մա րով, ո րի դեպ քում դա տա րա նը պե տք է հաշ վի 
առ նի կող մե  րի գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը։ 
Ընդ ո րում, նման հան գա մա նք նե րը կա րող են բա ցա հայտ վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա պա ցույց նե րով:
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 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈւՆ

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵ ՐԻ Ա ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ 
ԸՆԴ ԴԱ ՏՈւԹՅՈՒ ՆԸ 

20.07.2017թ.

32. Տա րի ել Հա կո բյան և Ա նա հիտ Բա ղի րյան v. Էմ մա Մին բա շի րո վա և մյուս-
ներ, քաղ. գո րծ թիվ ԼԴ/2540/02/14

Խն դի ր. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ այն հար-
ցին, թե սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը և ժա ռան գու թյան ի րա վուն-
քի վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հիմն  ա կան հայ ցա պա հա նջ նե րը կա րող 
են արդյո ՞ք ընդ դա տյա լի նել ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով 2005 թվա կա նի փո փո խու-
թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սը, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սե րը, Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 35-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տը, 86-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 1-ին են թա կե տը, 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
և 2-րդ մա սե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է մի  քա նի փոխ կա պա կց ված 
հայ ցա պա հա նջ նե րի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րի ա ռար կայա կան ընդ դա տու թյան 
ո րոշ ման, այդ թվում՝ հան րային և մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճե-
րից ծա գող գոր ծե րի ընդ դա տու թյան տա րան ջատ ման և դրա հի ման վրա դա տա կան այս 
կամ այն գոր ծի ընդ դա տու թյան ո րոշ ման ի րա վա կան խնդ րի վե րա բե րյալ նախ կի նում 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և ա ռաջ փաս տել է, որ սույն գոր ծով ներ կայաց ված 
ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ պե տա կան գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե լու և ըստ օ րեն քի 
ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հա նջ նե րը հիմ-
նա կան են: 

Ա նդ րա դառ նա լով սույն գոր ծով ներ կայաց ված ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի 
բնույ թի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը.

1)  ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  
ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վե ճի կող մե  րից մե  կը հան րային իշ խա նա կան լի ա զո-
րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյե կտ է՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա-
դա ստ րի պե տա կան կո մի  տեն,

2)  ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  
ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վե ճը ծա գում է այն պի սի ի րա վա հա րա բե րու թյու նից, 
ո րի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյա մբ օժտ ված 
սուբյեկ տի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի -
տե ի կող մի ց իր հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման պար տա կա-
նու թյա նը,

3)  ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի հիմ քում ըն կած վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ-
ված է հան րային շա հի` սո ցի ալ-ի րա վա կան պրակ տի կայում ի րաց մա նը և ա ռար կայաց-
մա նը. այն ծա գել է պե տու թյան կող մի ց ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ գրա նց ված ի րա-
վունք նե րի և սահ մա նա փա կումն  ե րի ճա նաչ ման, ե րաշ խա վոր ման և պա շտ պա նու թյան 
ա պա հով ման հան րային շա հի ի րաց ման կա պակ ցու թյա մբ: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծել է, որ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի և 
սահ մա նա փա կումն  ե րի պե տա կան գրա նց ման վա րույ թի ի րա վա կան հիմ քե րը սահ մա-
նող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի և ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կայի ու սումն  ա-
սի րու թյու նը վկայում է այն մա սին, որ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի պե տա կան 
գրան ցու մը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում հան դի սա նում է 
վար չա կան ակտ: Հատ կան շա կան է, որ նմա նա տիպ ի րա վա կան դիր քո րո շում Վճ ռա բեկ 
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դա տա րա նը հայտ նել է Սի սի ա նի քա ղա քա պե տա րա նն ընդ դեմ Շա հեն Սա րգ սյա նի թիվ 
3-1920(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով դե ռևս 26.10.2006 թվա կա նին կայաց ված ո րոշ մա մբ` 
նշե լով, որ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի վե րա բե րյալ ան շա րժ գույ քի գրան ցա-
մա տյա նում կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու մը) վար չա կան ակտ է: Հետ ևա բար, ան շա րժ 
գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) 
պա հան ջը հան դի սա նում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով նա խա տես ված վի ճա րկ ման հայ ցի ա ռար կա և որ պես հիմն  ա կան հայ ցա պա-
հա նջ՝ են թա կա է քն նու թյան վար չա դա տա վա րա կան կար գով: 

Այս պի սով, վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով ներ կայաց ված ան շա րժ գույ քի 
նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե-
լու հայ ցա պա հա նջ նե րը բխում են ոչ թե մաս նա վոր, այլ հան րային ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րից ծա գող վե ճից:

 Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ան դրա դա րձ կա տա-
րել նաև ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու ի րա-
վա կան կա ռու ցա կար գի բո վան դա կու թյա նը: 

Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ի րա վա կան դիր-
քո րո շում է հայտ նել ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը վար չա կան դա տա րա նում 
վի ճար կե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյա լ՝ նշե լով, որ նո տա րի կող մի ց 
տրա մա դր ված ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 
վար չա կան ակտ չէ: Հետ ևա բար ան ձն ի րա վունք չու նի պա հան ջել վի ճա րկ ման հայ ցով 
վե րաց նել իր են թադ րյալ ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը խախ տող ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկայա գի րը, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի հա մա-
պա տաս խան կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն` վի ճա րկ ման հայցն օ րե նսդ րի կող մի ց նա-
խա տես ված հայ ցի տե սակ է, որն ուղղ ված է դա տա կան ակ տով մի  ջամ տող վար չա կան 
ակտն ամ բող ջու թյա մբ կամ մա սա մբ վե րաց նե լուն: Նույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը նշել է նաև, որ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան-
ջը չի կա րող դի տա րկ վել նաև որ պես նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը վի ճար կե լու պա հա-
նջ, ե թե ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի հիմ քում 
դր ված չէ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճար կու մը (տե ՛ս, Սեր ժիկ Պո ղո սյա նն ընդ-
դեմ ՀՀ Կե նտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բոյա նի թիվ ՎԴ/4901/05/11 
վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած մե կ այլ ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է 
նաև ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րն ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նում 
վի ճար կե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյա նը՝ գտ նե լով, որ ե թե ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի հիմ քում դր ված չէ նո տա րա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի վի ճար կու մը, ա պա այդ գոր ծը չի ծա գում հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րից. այն ծա գում է մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից, հետ ևա բար ընդ դա տյա 
է ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին (տե ՛ս, Հու  սիկ Թադ ևո սյա նն ընդ դեմ Ար մե ն 
Ա րիս տա կե սյա նի և ՀՀ Ար մա վի րի նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ան ժե լա Ցա կա նյա նի 
թիվ ԱՐԴ1/0019/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.12.2015 թվա-
կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ո րո շումն  ե րում 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, գտել է, որ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
վկայագ րի վի ճա րկ ման հայ ցա պա հան ջի ընդ դա տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան-
գա ման քով, թե այդ պա հան ջի հիմ քում ըն կած է արդյոք նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի վի ճա րկ ման փաս տար կը, թե՝ ոչ: Այլ կե րպ ա սած, այն դեպ քում, երբ ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վի ճա րկ ման հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած է նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի վի ճար կու մը, ա պա այդ հայ ցա պա հան ջը ծա գում է հան րային ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րից բխող վե ճից և ընդ դա տյա է վար չա կան դա տա րա նին, իսկ այն դեպ քում, երբ 
ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վի ճա րկ ման հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած չէ նո տա րա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճար կու մը, ա պա այդ հայ ցա պա հան ջը ծա գում է մաս նա վոր 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճից և ընդ դա տյա է ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նին:



Իրավական դիրքորոշումն եր lxxxi

Ա ՊԱ ՑՈՒՅՑ ՆԵՐ ԵՎ Ա ՊԱ ՑՈՒ ՑՈՒՄ

07.04.2017թ.

33. Խա չիկ Ա շու ղյ ան և մյուս ներ v. Գոռ Նի կո ղո սյան, քաղ. գո րծ թիվ 
Ե ԷԴ/1871/02/11

Խն դիր. Արդյո ՞ք նույն գոր ծով վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց կայաց ված և օ րի նա-
կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով (ո րով բե կան վել է ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
վճի ռը, և գո րծն ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան) հաս տատ ված փաս տե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ի մաս տով ու նեն նա խա-
դա տե լի նշա նա կու թյուն տվյ ալ գոր ծի նոր քն նու թյան ժա մա նակ ա պա ցուց ման են թա կա 
փաս տե րի շր ջա նա կը ո րո շե լիս:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը և զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա-
հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը նա խա դա տե լի ու թյան հար ցի վե րա բե րյալ` Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ նա խա դա-
տե լի ու թյու նը, բա ցի օբյեկ տիվ ու սուբյեկ տիվ սահ ման նե րից, ու նի նաև ժա մա նա կային 
գոր ծո ղու թյան և ա ռար կայա կան կի րա ռե լի ու թյան սահ ման ներ: 

Այս պես, դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լի ու թյու նը սահ մա նա փակ ված է օ րի նա կան 
ուժ ստա ցած դա տա կան ակ տի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տով, այ սի նքն՝ նա խա դա տե լի են 
մի  այն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տե րը: Բա ցի այդ, այն դեպ քե րում, երբ 
օ րի նա կան ուժ ստա ցած դա տա կան ակ տը վե րա նայ վում է նոր կամ նոր եր ևան ե կած 
հան գա մա նք նե րի ու ժով, այն կո րց նում է իր նա խա դա տե լի ու թյու նը: Ուս տի նա խա դա տե-
լի ու թյան ժա մա նա կային գոր ծո ղու թյան սահ մա նը դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծն է:

 Նա խա դա տե լի ու թյան մյուս սահ մա նը վե րա բե րում է ա ռար կայա կան կի րա ռե լի ու-
թյա նը: Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ նա խա դա տե լի ու թյու նը վե րա բե րում է տար բեր 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի՝ նկա տի ու նե նա լով, որ օ րե նսդ րի կող մի ց օգ տա գո րծ վում 
են « նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գո րծ» և «այլ գո րծ» ար տա հայ տու թյուն նե-
րը: Հետ ևա բար եր կու դա տա կան ակ տե րի մի  ջև նա խա դա տե լի ու թյան կա պն ա ռա ջա-
նում է այն դեպ քում, երբ նա խա դա տե լի դա տա կան ակ տը կայաց վել է մի  գոր ծի քն նու-
թյան ար դյուն քում, իսկ մե կ այլ դա տա կան ակ տը, ո րի հա մար ա ռա ջի նը նա խա դա տե լի 
է, կայաց վում է այլ գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում: Ուս տի նա խա դա տե լի ու թյան ընդ-
հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ եր կու տար բեր դա տա կան ակ տե րի մի  ջև նա խա դա տե լի ու-
թյունն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, երբ այդ դա տա կան ակ տե րը կայաց վել են տար բեր 
գոր ծե րի քն նու թյան ար դյունք նե րում: Այ դու հան դե րձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա-
մա րել ընդ գծել, որ « նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գո րծ» ար տա հայ տու թյու նը 
վե րա բե րում է նաև այն դեպ քե րին, երբ քնն վող քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում 
վե րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը մի  մա սով թո ղն վել է 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ կամ փո փոխ վել է, իսկ մյուս մա սով բե կան վել է, և գո րծն ու ղա րկ վել 
է նոր քն նու թյան: Նման դեպ քե րում օ րի նա կան ու ժի մե ջ թո ղն ված կամ փո փոխ ված վճ-
ռի մա սով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղա րկ ված մա սով քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծի նկատ մա մբ պե տք է գնա հատ վի որ պես նախ կի նում քնն ված այլ գո րծ: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ այն դեպ քե րում, երբ վե րա դաս դա տա րա նն օ րի նա-
կան ու ժի մե ջ է թող նում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ-
քում պատ ճա ռա բա նե լով այն, վե րա դաս դա տա րա նի ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված դիր քո-
րո շումն  ե րը դառ նում են վճ ռի բաղ կա ցու ցիչ մաս: Հետ ևա բար տվյ ալ գոր ծի մյուս մա սով 
նոր քն նու թյան ըն թաց քում օ րի նա կան ու ժի մե ջ թո ղն ված վճի ռը՝ այդ թվում վե րա դաս 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, դառ նում է նա խա դա տե լի: Նույն կար գա վո-
րու մը գոր ծում է նաև այն դեպ քե րում, երբ վե րա դաս դա տա րա նը փո փո խում է դա տա-
րա նի վճի ռը՝ հաշ վի առ նե լով, որ տվյ ալ դեպ քում վճի ռը գոյու թյուն է ու նե նում վե րա դաս 
դա տա րա նի կող մի ց փո փոխ ված տես քով: Հետ ևա բար այս դեպ քում նույն պես ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը վե րա դաս դա տա րա նի կող մի ց փո փոխ ված տես քով դառ-
նում է նա խա դա տե լի: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
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նաև նրա նով, որ ե թե նույն ան ձա նց մի  ջև մե կ այլ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ մտած վճի ռը նա խա դա տե լի է, ա պա ան տրա մա բա նա կան է նույն քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծի որ ևէ մա սով վե րա դաս դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ո րոշ մա մբ 
փո փոխ ված կամ օ րի նա կան ու ժի մե ջ թո ղն ված վճի ռը նա խա դա տե լի չհա մա րե լը՝ նկա-
տի ու նե նա լով նա խա դա տե լի ու թյան ինս տի տու տի նշա նա կու թյու նը դա տա կան խնայո-
ղու թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման և դա տա կան ակ տե րի մի  ջև ան հաղ թա հա րե լի հա կա-
սու թյուն նե րի կան խար գել ման ա ռու մով: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ այն դեպ քե-
րում, երբ վե րա դաս դա տա րա նը գո րծն ու ղար կում է նոր քն նու թյա ն՝ բե կա նե լով ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը, ա պա այս դեպ քում վճի ռն ի րա վա կան ա ռու մով այլևս գոյու-
թյուն չու նի: Նման դեպ քե րում նա խա դա տե լի ու թյան մա սին խո սք գնալ չի կա րո ղ՝ հաշ վի 
առ նե լով վճ ռի՝ ի րա վա կան ա ռու մով բա ցա կայու թյու նը: 

Այս պի սով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի վեր-
լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ նա-
խա դա տե լի ու թյու նը բա ցար ձակ չէ, այն ու նի օբյեկ տիվ, սուբյեկ տիվ, ժա մա նա կային գոր-
ծո ղու թյան և ա ռար կայա կան կի րա ռե լի ու թյան սահ ման ներ:

07.04.2017թ.

34. Սու սան նա Յա զի չյան v. Սվետ լա նա Նալ բան դյան, քաղ. գո րծ թիվ 
ԵԿԴ/2524/02/10

Խն դիր. Արդյո ՞ք դա տա րա նն ի րա վա սու է գոր ծի քն նու թյու նը դա տա քն նու թյան նա-
խա պատ րաս տա կան փու լով ի րա կա նաց նե լու պայ ման նե րում դա տա քն նու թյան փու լում 
ո րո շում կայաց նել իր նա խա ձեռ նու թյա մբ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին:

* Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե արդյո ՞ք 
դա տա րա նը կա րող է նախ կի նու մ քնն ված գոր ծով փաս տա բա նի ծա ռայու  թյու ն նե րի հա-
մար կա տար ված վճա րու մն  ե րն ա ռան ձին հայ ցով բռ նա գան ձե լու  պա հան ջը բա վա րա րել` 
ա ռա նց պար զե լու  փաս տա բա նի մա տու  ցած ծա ռայու  թյու ն նե րի հա մար կա տար ված կամ 
կա տար վե լիք վճա րու  մը հա վաս տող ա պա ցու յցն այդ գոր ծի քն նու  թյան ըն թաց քու մ ներ-
կայաց ված լի նե լու  փաս տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 53-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կե տե րը, 1495-րդ հոդ վա ծը, 1498-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 6-րդ են թա կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և ա ռաջ վե րա հաս-
տա տել է նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը նշ ված ի րա վա նոր-
մե  րի վե րա բե րյալ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 1498-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 6-րդ են թա կե տի 
հա մա դր ված վեր լու ծու թյու նը վկայում է այն մա սին, որ օ րե նսդ րա կան կար գա վոր ման 
տե սան կյ ու նից քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում փոր ձա քն նու թյուն կա րող է նշա-
նակ վել ինչ պես գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու, այն պես էլ դա տա քն նու-
թյան փու լում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով փոր ձա քն նու թյան ինս տի տու տի, ինչ պես նաև գոր ծը 
դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի է ու թյան, նպա տա կի և խն դիր նե րի վե րա-
բե րյալ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րից, գտել է, որ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա-
կե լու հար ցը, որ պես կա նոն, պե տք է լուծ վի գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե-
լու փու լում, քա նի որ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լը գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ ձե ռք բե րե լու 
դա տա վա րա կան մի  ջոց է : Հետ ևա բար փոր ձա քն նու թյու նը գոր ծը դա տա քն նու թյան նա-
խա պատ րաս տե լու փու լում նշա նա կե լու կա ռու ցա կար գը հա մա հունչ է քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան նշ ված փու լին բնո րոշ նպա տա կի ն՝ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի ար դյու-
նա վետ քն նու թյան ա պա հով մա նը և այդ փու լի առջև դր ված խն դիր նե րին, հատ կա պե ս՝ 
ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյան ձևա վոր ման (ա պա ցույց նե րի կե նտ րո նաց ման) 
ա պա հով մա նը: 

Այս պի սով, ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ փոր ձա քն նու թյու նը պե տք է նշա նակ վի 
մի  նչև գոր ծը դա տա քն նու թյան նշա նա կե լու մա սին ո րո շում կայաց նե լը: Նման մո տե ցու մը 
հե տա պն դում է նաև գոր ծով դա տա քն նու թյու նը մե կ դա տա կան նիս տով ա վար տե լու հա-
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մար ան հրա ժե շտ պայ ման ներ ստեղ ծե լու, գոր ծի քն նու թյան հե տաձ գու մը կամ վա րույ թի 
կա սե ցու մը հնա րա վո րի նս բա ցա ռե լու, գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լիս 
կող մե  րի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար մա նը նպաս տե լու 
և դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի չա րա շա հու մը բա ցա ռե լու նպա տակ: Այլ կե րպ ա սած, 
որ պես ընդ հա նուր կա նոն, քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում փոր ձա քն նու թյուն 
նշա նա կե լու նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք ու նե ցող սուբյե կտ նե րը՝ կող մե  րը և դա տա րա-
նը, պե տք է ի րե նց այդ նա խա ձեռ նու թյու նը ցու ցա բե րեն ոչ թե դա տա քն նու թյան, այլ գոր-
ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա-
կե լու հար ցը գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում լու ծե լու ընդ հա նուր 
կա նո նն ու նի ո րոշ բա ցա ռու թյուն ներ: Այ սի նքն՝ ո րոշ դեպ քե րում օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ-
տու թյու նից ել նե լո վ՝ դա տա րա նը կա րող է շեղ վել ընդ հա նուր կա նո նից և փոր ձա քն նու-
թյուն նշա նա կել դա տա քն նու թյան ըն թաց քում: Աս վա ծը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, 
երբ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյունն օբյեկ տի վո րեն ծա գում է դա-
տա քն նու թյան ըն թաց քում, մաս նա վո րա պե ս՝ ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լու ժա մա նակ:

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱ ՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

07.04.2017թ.

35. Ա րա Բաղ դա սա րյան v. Նա րի նե Հա կո բյան և մյուս ներ, քաղ. գո րծ թիվ 
Ե ԷԴ/0985/02/14

Խն դիր. 1) Արդյո ՞ք վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա սու է բե կա նել վճի ռն այն ան ձա նց 
մա սով, ո րո նք վե րա քն նիչ բո ղոք չեն ներ կայաց րել:

2) արդյո ՞ք գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը կրում է այն փաս տե րն ա պա ցու ցե լու պար տա-
կա նու թյու նը, ո րո նք գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձի նք ըն դու նում են դա տա րան ներ-
կայաց ված դա տա վա րա կան փաս տա թղ թե րով, այլ ա պա ցույց նե րով և ի րե նց դիր քո րոշ-
մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Անդ րա դառ նա լով վե րը նշ ված ա ռա ջին 
հար ցա դր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյու նում գոր ծում է տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քը, հա մա ձայն ո րի` գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գով սե փա կան հայե ցո ղու թյա մբ է տնօ րի նում 
իր նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը և ո րո շում իր ի րա վունք նե րի պա շտ-
պա նու թյան մի  ջոց նե րն ու ե ղա նակ նե րը: Դրան հա մա պա տաս խան էլ դա տա րան նե րն 
ի րա կա նաց նում են ար դա րա դա տու թյուն՝ հա րու ցում են քա ղա քա ցի ա կան գո րծ, քն նում 
և լու ծում այն, ինչ պես նաև քն նում և լու ծում են դա տա կան ակ տե րի դեմ ներ կայաց ված 
վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը: Ընդ ո րում, ինչ պես գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք, այն-
պես էլ դա տա րան նե րը պար տա վոր են պահ պա նել օ րեն քով սահ ման ված կար գը: Ըստ 
այդմ՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար օ րեն քով սահ ման ված են բո ղո քա րկ ման, իսկ 
վե րա դաս դա տա կան ա տյան նե րի հա մա ր՝ բո ղոք նե րի քն նու թյան ո րո շա կի սահ ման ներ: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ վե րա քն նիչ բո ղոք բե-
րե լու սահ մա նա փա կումն  ե րին և վե րա քն նու թյան սահ ման նե րի ն՝ նպա տակ ու նե նա լով 
նպաս տել այդ բնա գա վա ռում ի րա վուն քի զար գաց մա նը:

«Վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու սահ մա նա փա կումն  ե րը» վեր տա ռու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան ձը կա-
րող է վճ ռա բեկ բո ղոք բե րել դա տա կան ակ տի՝ մի  այն իր հա մար ան բա րեն պա ստ մա սի 
դեմ: Թեև « վա րույ թը վե րա քն նիչ դա տա րա նում» վեր տա ռու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի չոր րո րդ բա ժի նը նույ նա բո վան դակ ի րա վա կար գա վո րում 
չի նա խա տե սում վե րա քն նիչ վա րույ թի հա մար, սա կայն դա տա կան պրակ տի կայում վճ-
ռա բեկ բո ղոք բե րե լու նման սահ մա նա փա կու մը կի րառ վում է նաև վե րա քն նիչ բո ղոք նե րի 
հա մար, քա նի որ դա բխում է տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քից: Ընդ ո րում, դա տա կան 
ակ տի՝ մի  այն իր հա մար ան բա րեն պա ստ մա սի դեմ բո ղոք բե րե լու սահ մա նա փա կումն  
ու նի կրկ նա կի բո վան դա կային նշա նա կու թյուն՝ 

1) ան ձը չի կա րող բո ղոք բե րել դա տա կան ակ տի՝ իր հա մար բա րեն պա ստ մա սի 
դեմ, 
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2) ան ձը չի կա րող բո ղոք բե րել դա տա կան ակ տի՝ այլ ան ձա նց հա մար ան բա րեն-
պա ստ մա սի դեմ: 

Ե թե ան ձի կող մի ց դա տա կան ակ տի՝ իր հա մար բա րեն պա ստ մա սի դեմ բո ղոք բե-
րե լը տրա մա բա նա կան չէ, ա պա ան ձի կող մի ց այլ ան ձա նց շա հե րի պա շտ պա նու թյան 
հա մար բո ղոք ներ կայաց նե լը այն պայ ման նե րում, երբ այդ ան ձի նք դա տա կան ակ տը չեն 
բո ղո քար կել (բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով թույ լա տր ված դեպ քե րի), կհա կա սի տնօ րին չա-
կա նու թյան սկզ բուն քին: Դրան հա մա պա տաս խան էլ վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի կա րող 
քն նել և լու ծել ինչ պես դա տա կան ակ տի՝ ան ձի հա մար բա րեն պա ստ մա սի դեմ բեր ված 
բո ղո քը, այն պես էլ ան ձի կող մի ց այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րին ու պար տա կա նու թյուն նե-
րին առնչ վող մա սով բեր ված վե րա քն նիչ բո ղո քը: Ե թե ան ձը, ի խախ տումն  տնօ րին չա-
կա նու թյան սկզ բուն քի, ներ կայաց րել է վե րա քն նիչ բո ղոք, ո րով վի ճար կում է դա տա կան 
ակ տի ոչ մի  այն իր, այլև այլ ան ձա նց հա մար ան բա րեն պա ստ մա սը, ա պա վե րա քն նիչ 
դա տա րա նն ի րա վա սու է քն նե լու և լու ծե լու մի  այն բո ղոք բե րած ան ձի ի րա վունք նե րին ու 
պար տա կա նու թյուն նե րին վե րա բե րող մա սով բեր ված բո ղո քը և ըստ այդմ էլ քն նու թյան 
ըն թաց քում հա մա պա տաս խան հետ ևու թյան գա լո վ՝ ի րա վա սու է բե կա նել մի  այն դա տա-
կան ակ տի՝ բո ղոք բե րած ան ձի հա մար ան բա րեն պա ստ մա սը:

 Մյուս հար ցա դր ման կա պակ ցու թյա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով 
ա պա ցու ցե լուց ա զատ վե լու հիմ քե րի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած իր ի րա վա-
կան դիր քո րո շումն  ե րը, հա րկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ ան վի ճե լի փաս տե րի ա պա-
ցուց ման ան հրա ժեշ տու թյա նը` այդ պի սով նպաս տե լով այդ հար ցով ի րա վուն քի զար գաց-
մա նը:

Վ կայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի քն նու թյան ար դյու նա վե-
տու թյու նը մե  ծա պես կախ ված է այն բա նից, թե որ քա նով է պա րզ և հս տակ ա պա ցուց ման 
գոր ծըն թա ցը: Այդ գոր ծըն թա ցը հնա րա վո րի նս պար զեց նե լու, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա-
նց և դա տա րա նին ան հար կի չծան րա բեռ նե լու նպա տա կով օ րե նս դի րը սահ մա նել է դեպ-
քեր, երբ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ո րո շա կի փաս տեր ո րո շա կի հան գա մա նք նե րում 
ան հրա ժե շտ չէ ա պա ցու ցել: Դա տա կան պրակ տի կայի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
թեև օ րե նսդ րի կող մի ց իբրև ա պա ցու ցե լուց ա զատ վե լու հիմ քեր սահ ման ված են հան-
րա հայտ, դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռով և դա տա վճ ռով հաս տատ ված 
փաս տե րը, սա կայն դա տա րան նե րն ի րա վա ցի ո րեն ա պա ցուց ման կա րիք չու նե ցող փաս-
տե րի շար քին են դա սում նաև այս պես կոչ ված «ան վի ճե լի փաս տե րը»: Դրա նք գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձա նց կող մի ց վկայա կոչ ված, գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու-
նե ցող այն փաս տե րն են, ո րո նք գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձի նք ըն դու նում են դա տա-
րան ներ կայաց ված դա տա վա րա կան փաս տա թղ թե րով, դա տա կան նիս տի ըն թաց քում 
ար ված հայ տա րա րու թյա մբ, դիր քո րո շում հայտ նե լու կամ ցուց մունք տա լու ըն թաց քում: 
Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց կող մի ց գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաս տե րի ըն դու նու մը կր ճա տում է ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի շր ջա նա կը և դա-
տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կե նտ րո նա նա լու վի ճե լի փաս տե րի ա պա ցուց ման 
գոր ծըն թա ցի վրա: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված են ո րո շա կի կա-
նոն ներ, ո րո նց պահ պան մա մբ մի  այն դա տա րան նե րը կա րող են ան վի ճե լի փաս տե րը 
հա մա րել հաս տատ ված և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց ա զա տել ա պա ցուց ման պար-
տա կա նու թյու նից: Մաս նա վո րա պե ս՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
64-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի կող մի ց այն փա ստն 
ըն դու նե լը, ո րի մի  ջո ցով մյուս ան ձը հիմն  ա վո րում է իր պա հա նջ նե րը կամ ա ռար կու-
թյուն նե րը, պար տա դիր չէ դա տա րա նի հա մար: Դա տա րա նը կա րող է ըն դուն ված փաս-
տը հա մա րել հաս տատ ված, ե թե կաս կած ներ չկան, որ դա հա մա պա տաս խա նում է գոր ծի 
հան գա մա նք նե րին, և կո ղմն  այն չի ըն դու նել խա բե ու թյան, բռ նու թյան, սպառ նա լի քի, 
մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ, մե կ կող մի  ներ կայա ցուց չի հետ մյուս կող մի  չա րա մի տ 
հա մա ձայ նու թյան հետ ևան քով կամ ճշ մար տու թյու նը թա քց նե լու նպա տա կով: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կար ծի քով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք չեն կա րող ա զատ վել ան վի ճե լի 
փաս տե րն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նից նաև այն դեպ քե րում, երբ այդ փաս տե րը 
կա րող են հաս տատ վել մի  այն ա պա ցույ ցի ո րո շա կի տե սակ նե րով և նման ա պա ցույց ներ 
գոր ծում առ կա չեն, ինչ պես նաև այն դեպ քե րում, երբ այդ փաս տե րի հաս տա տու մը, բա ցի 
ան վի ճե լի փաս տե րը վկայա կո չած և դրա նք ըն դու նած գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից, 
կա րող է ազ դել նաև այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վրա: Հա րկ 
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է նշել, որ բո լոր դեպ քե րում գոր ծի փաս տե րն ան վի ճե լի նե րի շար քին դա սե լու, դրա նք 
ա պա ցուց ման ա ռար կայից հա նե լու և ի վեր ջո` հաս տատ ված հա մա րե լու և գնա հա տե լու 
գոր ծա ռույթ նե րը բա ցա ռա պես վե րա պահ ված են դա տա րա նին, ո րը դրա նք պե տք է ի րա-
կա նաց նի սահ ման ված դա տա վա րա կան ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին հա մա պա տաս խան: 
Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րո շա րադ րյալ դա տա վա րա կան կա նոն-
նե րի պահ պան մա մբ դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց կա րող է ա զա տել գոր ծին 
մաս նակ ցող մյուս ան ձա նց կող մի ց չվի ճա րկ վող փաս տե րն ա պա ցու ցե լու պար տա կա-
նու թյու նից և այդ փաս տե րը հա մա րել ա պա ցուց ված:

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

07.04.2017թ.

36. Ար փի նե Հա րու թյու նյան v. «Ա. Սպեն դի ա րյա նի ան վան օ պե րայի և բա լե տի 
ազ գային ա կա դե մի  ա կան թատ րոն» ՊՈԱԿ, քաղ. գո րծ թիվ ԵԿԴ/5066/02/14

Խն դիր. Այս ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն ի րա վա կան 
խնդ րին, թե դա տա վա րա կան ինչ պա հա նջ նե րի պե տք է հա մա պա տաս խա նի կա տա րո-
ղա կան թեր թի պար զա բան ման մա սին ո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 143-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ կե տե րի, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի, 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի վեր լու ծու թյան հի ման վրա, վկայա կո չե լով վճ ռի պար զա բան ման վե րա բե րյալ 
նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած իր դի րք րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ար ձա նագ րել է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
չի պա րու նա կում կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան մա նը ներ կայաց վող պա հա նջ նե-
րի վե րա բե րյալ դրույթ ներ, սա կայն շա րա դր ված ի րա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից 
բխում է, որ վճ ռի կա տա րո ղա կան թեր թում նշ վում է վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սը, հետ ևա բար 
կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան ման նկատ մա մբ լի ո վին կի րա ռե լի են վճ ռի պար-
զա բան ման վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման-
ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, ինչ պես նաև դրա նց վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը: Մաս նա վո րա պե ս՝ կա տա րո ղա կան թեր թի 
պար զա բան մա մբ վե րաց վում են վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սում տեղ գտած այն ան հս տա կու-
թյուն նե րն ու եր կի մաս տու թյուն նե րը, ո րո նք ոչ մի  ան շա նակ մե կ նա բա նու թյան տե ղիք են 
տա լիս կամ դժ վա րաց նում են դա տա կան ակ տի կա տա րու մը կա տա րո ղա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում: Այլ կե րպ ա սած, կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բա նումն  ըստ է ու թյան վճ ռի 
եզ րա փա կիչ մա սի պար զա բա նումն  է, ո րի մե կ նա բան ման և կա տար ման կա պակ ցու թյա-
մբ ա նո րո շու թյուն է ա ռա ջա ցել դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում:

Վ կայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ կե տը, 130.1-րդ հոդ վա ծը, 132-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի 6-րդ են թա կե տը, 5-րդ կե տի 
1-ին են թա կե տը, 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ և 5-րդ են թա կե տե րը, 220.1-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տը, Եվ րո պա կան դա տա րա նի և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում ար տա-
հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րն ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան հար ցի վե րա բե րյա լ՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել հա վե լել հետ ևյա լը. 

Դա տա րա նի վճի ռը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող վե րջ նա կան դա տա կան ակտն է, վե-
ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի վե րջ նա կան ո րո շու մը, այդ պատ ճա ռով էլ օ րե նս դի րն ա ռա-
վել ման րա մաս նո րեն է կար գա վո րել վճ ռին ներ կայաց վող օ րի նա կա նու թյան, հիմն  ա վոր-
վա ծու թյան և պատ ճա ռա բան վա ծու թյան պա հա նջ նե րը: Օ րե նսդ րի կող մի ց դա տա րա նի 
այլ ակ տե րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ նույն ման րա մաս նու թյա մբ ի րա-
վա կար գա վո րումն  եր չսահ մա նե լը չի նշա նա կում, որ այդ ո րո շումն  ե րը կա րող են լի նել ոչ 
բա վա րար չա փով օ րի նա կան, հիմն  ա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված: Պար զա պես գոր ծի 
քն նու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից ել նե լո վ՝ չի պա հա նջ վում, որ դա տա րա նն իր 
յու րա քան չյուր ո րո շու մը հիմն  ա վո րի և պատ ճա ռա բա նի նույն ման րա մաս նու թյա մբ, ինչ 
որ գոր ծով կայաց վող վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը: Այս պի սով, վճ ռի օ րի նա կա նու թյան, 
հիմն  ա վոր վա ծու թյան և պատ ճա ռա բան վա ծու թյան վե րա բե րյալ դա տա վա րա կան պա-
հա նջ նե րը ո րո շա կի ո րեն վե րա բե րում են նաև դա տա րա նի կող մի ց կայաց վող ո րո շում-

Էջ 
408-415
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նե րին, այ սի նքն՝ դա տա րա նի յու րա քան չյուր ո րո շում պե տք է լի նի օ րի նա կան, հիմն  ա-
վոր ված և պատ ճա ռա բան ված: 

Կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան ման մա սին ո րո շու մը դա տա րա նի կող մի ց 
կայաց վող դա տա կան ակ տե րից մե  կն է, ո րով վե րաց վում է վե րջ նա կան դա տա կան ակ-
տում առ կա ա նո րո շու թյու նը, իսկ դա տա կան ակ տի ա նո րո շու թյու նը վե րաց նող դա տա-
կան ակտն իր հեր թին պե տք է լի նի օ րի նա կան, հիմն  ա վոր ված, պատ ճա ռա բան ված և 
չի կա րող պա րու նա կել ա նո րո շու թյուն: Մաս նա վո րա պե ս՝ այդ ակ տի պատ ճա ռա բա նա-
կան և եզ րա փա կիչ մա սե րը պե տք է հա մա պա տաս խա նեն մի  մյա նց, ակ տի եզ րա փա կիչ 
մա սը պե տք է բխի դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սում կա տար ված եզ րա հան գումն  ե րից, 
իսկ ակ տի եզ րա փա կիչ մա սում կա տար ված եզ րա կա ցու թյու նը չի կա րող կաս կա ծի տակ 
դր վել նույն ակ տի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում կա տար ված այլ եզ րա հան գումն  ե րով: 
Հա կա ռակ դեպ քում ա նո րո շու թյու նը վե րաց նող դա տա կան ակ տը ոչ մի  այն չի ծա ռայի 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված նպա տակ նե րին, այլև իր հեր թին կա ռա ջաց նի նոր ա նո րո-
շու թյուն և դա տա կան ակ տի կա տար ման նոր դժ վա րու թյուն ներ:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

20.07.2017թ.

37. Գևո րգ Շա հի նյան v. ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րու թյան սնն դամ-
թեր քի ան վտան գու թյան պե տա կան ծա ռայու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/4093/05/15

Խն դիր. Արդյո ՞ք ան ձը կա րող է են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ 
մա սո վ՝ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կան բույ սե րի և բու սա կան ար տադ րան քի 
(բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի) ո րա կի ստուգ ման նպա տա կով ան հրա ժե շտ սար քա-
վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այով չա պա հո վե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ-
վա ծի 11-րդ մա սում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել գյու ղա տն տե-
սա կան ար տադ րան քի շու կա նե րը փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն տե սա կան 
ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով 
հա գեց ված լա բո րա տո րի այով չա պա հո վե լու հա մար: Նշ ված վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ուղղ ված է սնն դամ թեր քի առևտ րի բնա գա վա ռում պե տա կան կա ռա վար ման հիմ-
քե րի դեմ, իսկ դրա կա տար ման հա մար օ րե նս դի րը որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան մի  ջոց է սահ մա նել տու գան քը՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կից 
մի  նչև հա րյու րա պա տի կի չա փով:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-
րդ մա սում ամ րա գր ված ի րա վա նոր մի  դիս պո զի ցի այի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, 
որ նշ ված ի րա վադ րույ թով նա խա տես ված զան ցա կազ մը բնո րոշ վում է, ի թի վս այլ նի, 
հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րով.

- Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 
11-րդ մա սում նա խա տես ված զան ցան քի օբյեկ տիվ կող մը դրս ևոր վում է ան գոր ծու թյա մբ՝ 
գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն-
տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո-
րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այի առ կայու թյունն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյու-
նը կա տա րե լուց ձե ռն պահ մն ա լով,

-  Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա-
ծի 11-րդ մա սում նա խա տես ված զան ցան քի սուբյե կտն այն տն տե սա վա րող սուբյեկ տի 
պաշ տո նա տար ան ձն է, ո րի վրա օ րեն քով դր ված է գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան-
քի շու կայում փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի 
ստուգ ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո-
րի այի առ կայու թյունն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյու նը:

 Փաս տո րեն, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ 
հոդ վա ծի 11-րդ մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է 
վրա հաս նել մի  այն այն դեպ քում, երբ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կան ա պա-
հով ված չէ այն պի սի գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կը ստու գե լու հա մար ան-
հրա ժե շտ լա բո րա տո րի այով, ո րը պա հան ջում է փոր ձա քն նու թյուն: Այ սի նքն՝ քն նա րկ վող 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյունն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, երբ տվյ ալ գյու ղա տն-
տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում բա ցա կայում է հա մա պա տաս խան սար քա վո րում-
նե րով հա գեց ված այն լա բո րա տո րի ան, որն ան հրա ժե շտ է ոչ թե ցան կա ցած տե սա կի 
գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի, այլ մի  այն փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն-
տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած-
քում առևտ րի ո լոր տի պե տա կան կա ռա վար ման հիմ քե րը կար գա վոր վում են «Ա ռևտ րի 
և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, որն ուղղ ված է այդ ո լոր տում ի րա կա նաց-
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վող գոր ծու նե ու թյան կա նո նա կա րգ մա նը, ինչ պես նաև սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պա-
շտ պա նու թյան ա պա հով մա նը: Նշ ված օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծում օ րե նս դի րը սահ մա նել է 
գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայի հաս կա ցու թյու նը, ո րը բնո րոշ վում է որ պես 
կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող մթեր քի, բույ սե րի, բու սա կան ար տադ րան քի և սնն դամ-
թեր քի առևտ րի ի րա կա նա ցն ման վայր: Փաս տո րեն, գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի 
շու կան առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի տե սակ է, ո րի աշ խա տան քը կազ մա կե րպ վում է 
առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կե րպ ման ի րա վունք ու նե ցող ի րա վա բա նա կան 
ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծել է, որ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում 
փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման 
նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այի առ-
կայու թյունն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյու նը «Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով դր ված է գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի 
շու կայի՝ որ պես առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կեր պիչ հան դի սա ցող ի րա վա-
բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ վրա: Հետ ևա բար, Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով սահ ման ված 
վար չա կան ի րա վա խա խտ ման սուբյե կտն այն ան հատ ձեռ նար կա տե րն է կամ այն ի րա-
վա բա նա կան ան ձի հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձն է, ո րը հան դի սա նում է 
տվյ ալ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայի կազ մա կեր պիչ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ «Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում ի րա-
կա նաց վում է գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի և սնն դամ թեր քի ա ռու վա ճա ռք, իսկ 
գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րա նքն օ րե նսդ րի տե սան կյ ու նից իր մե ջ նե րա ռում է՝ (1) կեն-
դա նա կան ծա գում ու նե ցող մթեր քը, (2) բույ սե րը և (3) բու սա կան ար տադ րան քը: Գյու ղա-
տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում առև տուր ի րա կա նաց նե լիս գյու ղա տն տե սա կան 
ար տադ րան քի թվա րկ ված տե սակ նե րի՝ պար տա դիր փոր ձա քն նու թյան են թա կա լի նե լու 
կամ չլի նե լու հար ցը պար զե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել 
ան դրա դառ նալ «Սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քին, ո րը Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում կար գա վո րում է առևտ րի ո լոր տում սնն-
դամ թեր քի ան վտան գու թյա նն առնչ վող հա րա բե րու թյուն նե րը և ամ րագ րում է պե տու-
թյան կող մի ց նա խա տես վող մար դու ա ռող ջու թյան պա շտ պա նու թյան ե րաշ խիք նե րը սնն-
դամ թեր քի վն ա սա կար ու վտան գա վոր ազ դե ցու թյու նից: Այս պես, նշ ված օ րե նսդ րա կան 
ակ տի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել 
է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ի րաց վող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի 
տե սակ նե րից պար տա դիր փոր ձա քն նու թյան են թա կա է մի  այն (1) կեն դա նա կան ծագ ման 
մթեր քը, իսկ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի մյուս տե սակ նե րի՝ (2) բույ սե րի և (3) 
բու սա կան ար տադ րան քի հա մար օ րե նս դի րը նման պա հա նջ չի սահ մա նել: Փաս տո րեն, 
«Սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի 
շու կայում բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի՝ (2) բույ սե րի և (3) բու սա կան ար տադ րան քի 
ո րա կի ստուգ ման հա մար հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գե ցած լա բո րա տո-
րի այի առ կայու թյան պա հա նջ չի նա խա տե սում: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայի՝ որ պես 
առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կեր պիչ հան դի սա ցող ան հատ ձեռ նար կա տե-
րը կամ նույն առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կեր պիչ հան դի սա ցող ի րա վա բա-
նա կան ան ձի հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձը չի կա րող Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով են թա րկ վել 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան տվյ ալ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կան 
(2) բույ սե րի և (3) բու սա կան ար տադ րան քի (բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի) ո րա կի 
ստուգ ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո-
րի այով չա պա հո վե լու հա մար, քա նի որ առևտ րի ո լոր տում գյու ղա տն տե սա կան ար տադ-
րան քի նշ ված տե սակ նե րի հա մար պար տա դիր փոր ձա քն նու թյան պա հա նջ օ րե նսդ րու-
թյա մբ նա խա տես ված չէ:
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38. Անդ րա նիկ Զա քա րյան v. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան, վա րչ. գո րծ թիվ 
ՎԴ/4546/05/14

Խն դիր. Արդյո ՞ք ան ձին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող տա րած քին կի ց՝ 
հա մայն քին պատ կա նող հո ղա մա սի վրա կա ռուց ված քա րե պա րս պի և մե  տա ղյ ա դար-
պա սի առ կայու թյան փա ստն ինք նին բա վա րար է եզ րա հան գե լու հա մար, որ դրա նք կա-
ռուց վել են տվյ ալ ան ձի կող մի ց, և հի մք է վեր ջի նիս Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
վար չա կան ի րա վա խախ տու մը հա կաի րա վա կան, մե  ղա վոր այն պի սի գոր ծո ղու թյուն կամ 
ան գոր ծու թյուն է, ո րի հա մար օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն, իսկ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե-
նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել պե տա կան 
և (կամ) հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե-
լու և դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լու հա մար: Ընդ ո րում, այդ ի րա վա նոր մի  կա ռուց ված-
քային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ դրա նով 
սահ ման ված զան ցա կա զմն  ու նի հետ ևյալ դրս ևո րումն  ե րը .

1)  պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե լը և 
դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լը,

2)  հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե-
լը և դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լը: 

Ը ստ այդմ, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 2191-րդ 
հոդ վա ծը, inter alia, սահ մա նում է նույն օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րը քն նե լու տա րած քային 
են թա կայու թյան կա նոն նե րը, ո րո նց վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ պե տա կան և (կամ) 
հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե լու և դրա 
հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լու կա պակ ցու թյա մբ վար չա կան վա րույթ ի րա կա նաց նե լու լի ա-
զո րու թյու նը պատ կա նում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման և տա րած քային կա ռա վար-
ման մար մի ն նե րի ն՝ յու րա քան չյու րին իր տնօ րի նու թյան ներ քո գտն վող հո ղե րի մա սով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ նշ ված ի րա վա նոր մով սահ ման ված զան-
ցան քի ոտնձ գու թյան օբյե կտն այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են, ո րո նք ոտ-
նա հար վում են ի րա վա խախ տի կող մի ց, այն է՝ պե տու թյա նը և հա մայն քին պատ կա նող 
հո ղա մա սե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, այդ զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր տար-
րե րն են հետ ևյալ ա րա րք նե րը.

-  պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն 
ինք նա կամ զավ թե լը և

-  պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն 
ինք նա կամ զավ թե լու հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լը:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծը մե կ-
նա բա նե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սով սահ-
ման ված այն կա նո նի լույ սի ներ քո, ըստ ո րի՝ ե թե ի րա վա կան ակ տում նշ ված նոր մի  կի-
րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է «և» կամ «ու» շաղ կա պով բա ժան ված պայ ման նե րով, ա պա 
այդ նոր մի  կի րառ ման հա մար թվա րկ ված բո լոր պայ ման նե րի առ կայու թյու նը պար տա-
դիր է, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ խնդ րո ա ռար կա ի րա վա նոր մով նա-
խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հա մար ան հրա ժե շտ է զան ցա կազ մի  
օբյեկ տիվ կող մը կազ մող վե րոգ րյալ եր կու ա րա րք նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյու նը, 
քա նի որ պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող նոր մի  կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է 
«և» շաղ կա պով բա ժան ված պայ ման նե րով: 

Ա նդ րա դառ նա լով խնդ րո ա ռար կա զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր տա-
րր հան դի սա ցող պայ ման նե րից ա ռա ջի նին, այն է՝ պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա-
կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե լուն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րել է, որ այն բաղ կա ցած է մի  մյա նց հետ փոխ կա պա կց ված եր կու պայ մա նից.

-   պե տք է կա տար ված լի նի պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի-
սա ցող հո ղա մա սի զավ թում,

Էջ 
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-  հո ղա մա սի զավ թու մը պե տք է լի նի ինք նա կամ:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ զավ թու մը դրս ևոր վում է ո րո շա կի 

գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լով, ո րո նք մատ նան շում և հաս տա տում են ան ձի կող մի ց հո-
ղա մա սի փաս տա ցի սահ մա նա զա տու մը և տի րա պե տու մը: Այլ կե րպ՝ զավ թումն  առ կա 
է, երբ ան ձը պե տու թյա նը կամ հա մայն քին պատ կա նող հո ղա մա սը որ ևէ կե րպ ա ռա-
նձ նաց րել է (օ րի նա կ՝ պա րս պա պա տել կամ ցան կա պա տել է) և պա հում է իր տի րա պե-
տու թյան ներ քո: Հետ ևա բար զավ թու մը կա րող է դրս ևոր վել մի  այն գոր ծո ղու թյա մբ, իսկ 
ան գոր ծու թյա մբ զավ թում չի կա րող ի րա կա նաց վել: Ընդ ո րում, օ րե նքն ար գե լում է մի  այն 
ինք նա կամ զավ թու մը, այ սի նքն՝ պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար պե տք է 
բա ցա կայի պե տու թյա նը կամ հա մայն քին պատ կա նող հո ղա մա սն ան ձի սե փա կա նու թյա-
նը, տի րա պետ մա նը կամ օգ տա գո րծ մա նն օ րեն քով նա խա տես ված որ ևէ հիմ քով ան ցնե-
լու փաս տը: 

Ա նդ րա դառ նա լով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր-
քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մը կազ մող 
երկ րո րդ պար տա դիր տար րի ն՝ պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան-
դի սա ցող հո ղա մա սն ինք նա կամ զավ թե լու հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լուն, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ընդ գծել է, որ պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հա մար մի  այն հո ղա մա սի 
ինք նա կամ զավ թու մը բա վա րար չէ, այլ ան հրա ժե շտ է, որ ան ձը վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թա րկ վե լու պա հի դրու թյա մբ վե րաց րած չլի նի հո ղա մա սը զավ թե լու 
հետ ևա նք նե րը, այ սի նքն՝ դա դա րեց րած չլի նի դրա սահ մա նա զա տումն  ու տի րա պե տու-
մը: Հետ ևա բար, ե թե ան ձը պե տու թյա նը կամ հա մայն քին պատ կա նող հո ղա մա սի ինք-
նա կամ զավ թում ի րա կա նաց նե լուց հե տո մի  նչև պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լը, 
կվե րաց նի դրա հետ ևա նք նե րը (օ րի նա կ՝ կքան դի կա ռու ցած պա րիս պը կամ ցան կա պա-
տը), ա պա չի կա րող են թա րկ վել նշ ված ի րա վա նոր մով նա խա տես ված վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ խնդ րո ա ռար կա ի րա վա խա խտ-
ման սուբյեկ տը հա կաի րա վա կան, մե  ղա վոր ա րար քը կա տա րած ան ձն է, տվյ ալ դեպ քում` 
պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սն ինք նա կամ 
զավ թած և դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց րած ան ձը: Մի ա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա-
րկ վում է զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կո ղմն  ի րա կա նաց րած ան ձը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ան հրա ժե շտ է հա մա րել ընդ գծել, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա վա խա խտ ման հա մար վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջա նա լու հա մար ան հրա ժե շտ է, որ զան ցա կազ մի  
օբյեկ տիվ կող մը կազ մող եր կու ա րա րք նե րն էլ կա տար վեն մի և նույն սուբյեկ տի կող մի ց, 
այ սի նքն՝ նույն ան ձը պե տք է ինք նա կամ զավ թի պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա-
նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը և պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լու պա հի դրու-
թյա մբ վե րաց րած չլի նի դրա հետ ևա նք նե րը: 

Ի նչ վե րա բե րում է զան ցա կազ մի  սուբյեկ տիվ կող մի ն, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է, որ այն ի րա վա խախ տի հո գե բա նա կան վե րա բեր մունքն է հա կաի րա վա-
կան ա րար քի և դրա հետ ևա նք նե րի նկատ մա մբ, ո րը, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, կա րող 
է ար տա հայտ վել մե ղ քի եր կու ձևով էլ, ինչ պես դի տա վո րու թյան, այն պես էլ ան զգու շու-
թյան: Վար չա կան ի րա վա խա խտ ման փաս տա կազ մի ց յու րա քան չյու րի բա ցա կայու թյու նը 
հան գեց նում է հե նց ի րա վա խա խտ ման փաս տի բա ցա կայու թյա նը: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ օ րե նս դի րը հա մայն-
քի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող հո ղա տա րա ծք նե րի ա պօ րի նի հո ղօգ տա գոր ծու մը 
կա սեց նե լու և վե րաց նե լու լի ա զո րու թյու նը վե րա պա հել է տվյ ալ հա մայն քի ղե կա վա րին, 
իսկ Եր ևան քա ղա քում՝ հա մա պա տաս խան վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րին: Ընդ ո րում, 
Եր ևան քա ղա քում ա պօ րի նի հո ղօգ տա գո րծ ման կա սեց ման և վե րաց ման ուղ ղու թյա մբ 
վար չա կան շր ջա նի ղե կա վար նե րի կող մի ց կա տար վող աշ խա տա նք նե րը կազ մա կե րպ-
վում են Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հա մայն քի ղե կա վա րը (Եր ևան քա ղա քում՝ վար-
չա կան շր ջա նի ղե կա վա րը), ի րաց նե լով հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում ա պօ րի նի 
հո ղօգ տա գոր ծու մը կա սեց նե լու և վե րաց նե լու՝ օ րե նսդ րի կող մի ց ի րեն վե րա պահ ված լի-
ա զո րու թյու նը, կա րող է պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
հո ղա մա սն ինք նա կամ տի րա պե տող ան ձին նա խազ գու շաց նել իր կող մի ց թույլ տր վող 
ա պօ րի նի հո ղօգ տա գո րծ ման մա սին և ա ռա ջար կել վեր ջի նի ս՝ վե րաց նել տվյ ալ հո ղա-
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մա սի ինք նա կամ զա վթ ման հետ ևա նք նե րը: Նման պայ ման նե րում հա մայն քի վար չա կան 
սահ ման նե րում պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող զա վթ ված 
հո ղա մա սն ինք նա կամ տի րա պե տող ան ձի կող մի ց տվյ ալ հո ղա մա սի ինք նա կամ զա-
վթ ման հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լու դեպ քում վեր ջի նս են թա կա կլի նի պա տաս խա նատ-
վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա վա խա խտ ման հա մա ր՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
արդյոք տվյ ալ հո ղա մա սի ինք նա կամ զավ թումն  ի սկզ բա նե կա տար վել է հա մայն քի ղե-
կա վա րի (Եր ևան քա ղա քում՝ վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի) նա խազ գու շաց ման պա հին 
այն փաս տա ցի տի րա պե տող ան ձի, թե այլ ան ձի կող մի ց: 

Ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը եզ րա հան գել է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա վա խախ տումն  առ կա է հետ ևյալ պայ ման-
նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

1)  տե ղի է ու նե ցել պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
հո ղա մա սի զավ թում՝ պե տու թյա նը կամ հա մայն քին պատ կա նող հո ղա մա սը որ ևէ ան ձի 
կող մի ց ա ռա նձ նաց վել է և գտն վում է նրա տի րա պե տու թյան ներ քո,

2)  հո ղա մա սի զավ թումն  ինք նա կամ է՝ առ կա չէ դրա տի րա պետ ման օ րի նա կան հի-
մք,

3)  պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հի դրու թյա մբ ինք նա կամ զավ թում 
ի րա կա նաց րած ան ձը չի վե րաց րել դրա հետ ևա նք նե րը, 

4) ի նք նա կամ զավ թումն  ի րա կա նաց րել է և դրա հետ ևա նք նե րը չի վե րաց րել մի և-
նույն սուբյեկ տը,

5)  վե րոն շյալ ա րա րք նե րը կա տա րե լիս ան ձը գոր ծել է մե  ղա վո րու թյա մբ:
 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում 

պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը փաս տա ցի 
ա պօ րի նի տի րա պե տող ան ձը կա րող է են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով նա խա տես ված ի րա վա խա խտ ման կա տար ման հա մար նաև հետ ևյալ պայ ման նե րի 
մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

1)  հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա-
նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը փաս տա ցի ա պօ րի նի տի րա պե տող ան ձը հա մայն քի 
ղե կա վա րի (Եր ևան քա ղա քում՝ վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի) կող մի ց նա խազ գու շաց-
վել է տվյ ալ հո ղա մա սի ինք նա կամ զա վթ ման հետ ևա նք նե րը վե րաց նե լու ան հրա ժեշ տու-
թյան մա սին,

2)  հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա-
նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը փաս տա ցի ա պօ րի նի տի րա պե տող ան ձն այդ նա խազ-
գու շա ցու մի ց հե տո չի վե րաց րել տվյ ալ հո ղա մա սի ինք նա կամ զա վթ ման հետ ևա նք նե րը՝ 
ան կախ այն հան գա ման քից, որ ի սկզ բա նե ինք նա կամ զավ թումն  ի րա կա նաց րած ան ձը 
և հո ղա մա սը փաս տա ցի տի րա պե տող և ի րա վա սու մա րմն  ի ա ռա ջար կով դրա հետ ևա-
նք նե րը չվե րաց րած ան ձը տար բեր վում են մի  մյան ցից:

27.12.2017թ.

39. Արտյոմ Խո ջոյան v. Գյում րու քա ղա քա պե տա րան, վա րչ. գո րծ թիվ 
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Խն դիր. Արդյո ՞ք ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, ե թե 
ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար ա ռա ջին ան գամ վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո շա րու նա կել է կա տա րել այն պի սի շի նա րա-
րա կան աշ խա տա նք ներ, ո րո նք նպա տա կաուղղ ված են ինք նա կամ շի նու թյունն ա վար-
տին հա սց նե լուն և դրա բնա կա նոն շա հա գոր ծումն  ա պա հո վե լուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել, ի թիվ այլ նի, նաև 
շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինք նա կամ կա ռու ցե լու հա մար: Իսկ Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով օ րե նս դի րը վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 

Էջ 
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ա րա րք նե րի, այդ թվում նա և՝ շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինք նա կամ կա ռուց ման կա տա րու-
մը շա րու նա կե լու հա մա ր՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված կար գով տու գա նք 
նշա նա կե լուց հե տո։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րում նկա րա գր ված զան ցան քի ոտնձ գու թյան 
օբյեկ տը քա ղա քա շի նու թյան բնա գա վա ռում օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վա կար գի 
պա շտ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է: 
Իսկ քն նա րկ վող վար չա կան ի րա վա խախ տումն  օբյեկ տիվ կող մի ց դրս ևոր վում է հետ ևյալ 
ա րար քով. շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինք նա կամ կա ռու ցե լու հա մար վար չա կան պա տաս-
խա նտ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո ան ձը շա րու նա կում է կա տա րել այն նույն ինք նա կամ 
շի նա րա րու թյու նը, ո րի հա մար նախ կի նում են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան: Փաս տո րեն, օ րե նս դի րը նա խա տե սել է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա-
բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հա մար ան հրա ժե շտ պայ մա նն ինք նա կամ շի նա րա րա կան 
աշ խա տա նք նե րի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված լի նե լու և վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո դրա նց կա տա րու մը շա րու նա կե լու 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյունն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նկա րա գր ված վար չա կան ի րա վա խա խտ-
ման հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյու նը գլ խա վո րա պես պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա ման քով, որ ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար ա ռա ջին ան-
գամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո ան ձը շա րու նա կում է 
նույն օբյեկ տի շի նա րա րու թյու նը՝ նպա տակ ու նե նա լով այն ա վար տին հա սց նել և ա պա-
հո վել այդ ինք նա կամ կա ռույ ցի շա հա գո րծ ման հնա րա վո րու թյու նը, ին չը քա ղա քա շի-
նա կան տե սան կյ ու նից կա րող է լուրջ սպառ նա լիք ներ ա ռա ջաց նել մա րդ կա նց կյ ան քի 
և ա ռող ջու թյան հա մար: Հետ ևա բար քն նա րկ վող ա րար քի օբյեկ տիվ կող մի  բո վան դա-
կու թյու նը պե տք է պայ մա նա վո րել ինք նա կամ կա ռուց ված շի նու թյունն ա վար տին հա-
սց նե լու, ա վար տա կան տես քի բե րե լու հա կաի րա վա կան նպա տա կի ի րա գո րծ մա մբ: Այլ 
կե րպ ա սա ծ՝ ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թա րկ ված լի նե լուց հե տո այն պի սի շի նա րա րա կան աշ խա տան քի կա-
տա րում, որն ուղղ ված է տվյ ալ ինք նա կամ շի նու թյունն ա վար տա կան տես քի բե րե լուն և 
շա հա գո րծ ման հա մար պի տա նի դա րձ նե լուն, պե տք է ո րակ վի Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով: Փաս տո րեն, ան ձին 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սով պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լիս, ի թի վս այլ նի, է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի 
նաև այն հար ցը, թե արդյոք ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար ա ռա-
ջին ան գամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո ան ձը շա րու նա կել 
է կա տա րել այն պի սի շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ, ո րո նք ի րե նց բնույ թով նպա տա-
կաուղղ ված են ինք նա կամ շի նու թյունն ա վար տա կան տես քի բե րե լուն և դրա բնա կա նոն 
շա հա գոր ծումն  ա պա հո վե լուն, թե՝ ոչ: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ այն բո լոր դեպ քե րում, 
երբ ան ձն ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար ա ռա ջին ան գամ վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո շա րու նա կել է կա տա րել այդ պի սի 
շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ, ա պա վեր ջի նս են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով նկա րա գր ված ա րար քի կա տար ման հա մար:

20.07.2017թ.

40. Ալ բե րտ Թու լում բա ջյան v. ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյուն, վա րչ. գո րծ 
թիվ ՎԴ/2632/05/15

Խն դիր. Արդյո ՞ք ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ մաք սային 
օ րե նսգք րի 198-րդ հոդ վա ծո վ՝ իր ան վա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված 
և մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ա պօ րի նի կեր պով 
հա նձ նե լու հա մար, ե թե տրա նս պոր տային մի  ջո ցը հա նձն վել է այդ ան ձի ներ կայա ցուց-
չին ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված 
մաք սա տան կող մի ց:

Էջ 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
օ րե նս դի րը ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյուն է նա խա տե սել մաք սային այն կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար, ո րո նք կապ ված են 
մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րի նկատ մա մբ « Մաք սային կար գա-
վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 128-րդ հոդ վա ծի ու ժով գոր ծող սահ մա նա փա կումն  ե րի հետ 
և չեն առնչ վում պե տու թյան ֆի նան սա կան շա հե րին, մաք սային վճար նե րի վճար ման 
պար տա կա նու թյան կա տար մա նը, ինչ պես նաև այդ պի սի պար տա կա նու թյան կա տար-
ման ա պա հով մա նը: Քն նա րկ վող վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ուղղ ված է Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րա նք նե րի մաք սային 
հս կո ղու թյան սահ ման ված կար գի դեմ և դրս ևոր վում է մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո 
գտն վող ապ րա նք նե րն ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան հա նձ նե լու, օ տա րե լու, 
ոչն չաց նե լու կամ կո րց նե լու ե ղա նա կով: Նշ ված ա րա րք նե րի կա տար ման հա մար օ րե նս-
դի րը որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց է սահ մա նել տու գան քը` ա ռա նց 
մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան հա նձն ված, օ տար ված, ոչն չաց ված կամ կո րց ված ապ-
րան քի մաք սային ար ժե քի հի սուն տո կո սի չա փով (տե´ս, Հու  սիկ Մար գա րյա նն ընդ դեմ ՀՀ 
ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան թիվ ՎԴ/10555/05/13 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 26.12.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին ո րո շումն  ե րում ան դրա դառ նա լով ՀՀ մաք սային 
օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  մե կ նա բա նու թյա նը, նշել 
է, որ ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող 
ապ րա նք նե րը կամ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյա մբ հա-
նձ նե լը, օ տա րե լը, ոչն չաց նե լը կամ կո րց նե լը ո րակ վում է որ պես մաք սային կա նոն նե րի 
խախ տում, ո րի հա մար մե  ղա վոր ան ձը են թա կա է պա տաս խա նատ վու թյան` նշ ված ապ-
րա նք նե րի կամ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ար ժե քի հի սուն տո կո սի չա փով 
տու գան քի տես քով: Այ սի նքն` նշ ված ի րա վա խա խտ ման սուբյե կտ է հա մար վում այն ան ձը, 
որն ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյա մբ հա նձ նում 
կամ օ տա րում կամ ոչն չաց նում կամ կո րց նում է մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող 
ապ րա նք նե րը կամ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը (տե ՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր 
պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեն ընդ դեմ Վար դան Գիժ լա րյա նի թիվ ՎԴ2/0278/05/09 
վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.06.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծում 
ամ րա գր ված ա րար քը կա տար վում է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րով, ո րոն ցով ո րոշ վում 
է մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող գույ քի ճա կա տա գի րը, և ո րո նց հետ ևան քով 
ապ րա նք նե րը և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը դուրս են գա լիս ան ձի փաս տա ցի տի րա-
պե տու մի ց. այդ պի սիք են ապ րա նք նե րի և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի հա նձ նումն  այլ 
ան ձի, ապ րա նք նե րի և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օ տար մա նն ուղղ ված գոր ծա րք նե րի 
կն քու մը, դրա նք ոչն չաց նե լը կամ կո րց նե լը (տե´ս, Հայկ Մար գա րյա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա-
վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տե ի թիվ ՎԴ/3932/05/09 վար չա-
կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն-
վող ապ րա նք նե րն ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան հա նձ նե լու հա մար ՀՀ մաք-
սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն 
չի կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի -
ջո ցը հա նձն վում է տեխ նի կա կան սպա սա րկ ման, ավ տոլ վաց ման կամ վե րա նո րոգ ման 
կե տե րի աշ խա տա կից նե րին կամ ավ տո կայա նա տե ղի ի պա հա կին (ֆի զի կա կան հա նձ-
նում), քա նի որ նման գոր ծո ղու թյուն նե րով ավ տո մե  քե նան չի հա նձն վում այլ ան ձի տի-
րա պետ մա նը և օգ տա գո րծ մա նը (տե´ս, Ա լեք սա նդր Դեր ձա կյ ա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա-
րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տե ի թիվ ՎԴ/3633/05/09 վար չա կան 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-920 ո րոշ մա մբ և 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշ ված ո րո շումն  ե րով ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  հատ կա նիշ նե րը հան գում են, ի թի վս այլ նի, 
հետ ևյա լին.

1. ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցան քի ա ռար-
կան մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րն ու տրա նս պոր տային մի  ջոց-
նե րն են:



Իրավական դիրքորոշումն երxciv

2. ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  օբյեկ-
տիվ կող մը դրս ևոր վում է այդ ապ րա նք նե րի ու տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի փաս տա-
կան և ի րա վա բա նա կան ճա կա տա գի րը կան խո րո շող հետ ևյալ ա րա րք նե րից որ ևէ մե  կով.

-  մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րի ու տրա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի հա նձ նում, 

- մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րի ու տրա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի օ տա րում, 

- մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րի ու տրա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի ոչն չա ցում, 

- մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րի ու տրա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի կո րուստ:

Ը նդ ո րում, հա րկ է նշել, որ ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ է նաև այն, որ վե րը 
նշ ված ա րա րք նե րը կա տար վում են մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան բա ցա կայու թյան 
պայ ման նե րում:

3. ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  
սուբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նի շը մե ղ քի առ կայու թյունն է, ո րը դրս ևոր վում է 
դի տա վո րու թյա մբ կամ ան զգու շու թյա մբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ան ձի կող մի ց թույլ տր ված ա րար քում վե րոգ-
րյալ հատ կա նիշ նե րից որ ևէ մե  կի բա ցա կայու թյու նը բա ցա ռում է ՀՀ մաք սային օ րե նսգր-
քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջա ցու մը: 
Մաս նա վո րա պե ս՝ հա նձն ված, օ տար ված, ոչն չաց ված կամ կո րս ված տրա նս պոր տային 
մի  ջոց նե րը մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո չգտն վե լու կամ այդ տրա նս պոր տային մի  ջոց-
նե րի հա նձ նու մը, օ տա րու մը կամ ոչն չա ցու մը մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյա մբ կա-
տար վե լու կամ այդ ա րա րք նե րում ան ձի մե ղ քի բա ցա կայու թյան դեպ քում ան ձը չի կա րող 
են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված զան ցան քի կա տար ման հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մաք սային հս կո ղու թյան 
ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը տի րա պե տե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձից բա-
ցի այն փաս տա ցի այլ ան ձի տի րա պետ ման տակ գտն վե լը ոչ բո լոր դեպ քե րում է նշա-
նա կում, որ առ կա է « հա նձ նում»՝ ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով: 
Նշ ված հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րար քի՝ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը հա նձ նե լու հա մար 
ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար վար չա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում պե տք է ձե ռք բեր վեն բա վա րար և ան հեր քե լի ա պա ցույց ներ հետ ևյա լի մա-
սին. 

ա) փաս տա ցի այլ ան ձի տի րա պետ ման տակ գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը 
գտն վում է մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո,

բ) տրա նս պոր տային մի  ջո ցն այլ ան ձի տի րա պետ ման տակ է հայտն վել ա ռա նց 
մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան,

գ) տրա նս պոր տային մի  ջո ցն այլ ան ձի տի րա պետ ման տակ է հայտն վել տվյ ալ 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցը մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա-
ծում տի րա պե տե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձի կող մի ց դի տա վո րու թյա մբ կամ ան զգու շու-
թյա մբ կա տար ված և այդ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան ճա-
կա տա գի րը կան խո րո շող ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում, այ սի նքն՝ մաք սային 
հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը հայտն վել է այլ ան ձի փաս տա ցի 
տի րա պետ ման տակ այն տի րա պե տե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձի մե ղ քով:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ընդ գծել, որ ի րա վա-
խա խտ ման փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է 
լու ծել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 27-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ա պա-
ցույց նե րի ա զատ գնա հատ ման մի  ջո ցով, այն է՝ բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե-
տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում 
ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը ։
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27.12.2017թ.

41. Վա հե Մնա ցա կա նյան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա-
նու թյուն» ծա ռայու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/1897/05/15

Խն դիր. Կա րո ՞ղ է արդյոք ան ձը տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար-
քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում են թա րկ վել 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային 
նշա նի պա հա նջ նե րի խա խտ ման հա մար, ե թե այդ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ձե ռք 
բեր ված տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում տվյ ալ ճա նա պար հային նշա նը տե սա նե լի չէ, 
և վար չա կան վա րույթն ըն թա ցել է մի  այն եզ րա փա կիչ փու լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով օ րե նս-
դի րը տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե րի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյուն է նա խա տե սել հետ ևյալ ա րա րք նե րի՝ (1) ճա նա պար հային նշան նե րի պա հա նջ-
նե րը չկա տա րե լու, կամ (2) ճա նա պար հային գծան շումն  ե րի պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու 
հա մար: Ընդ ո րում, նշ ված զան ցա նք նե րի հա մար օ րե նս դի րը որ պես վար չա կան տույ ժի 
մի  ջոց է ընտ րել տու գան քը՝ 5.000 ՀՀ դրա մի  չա փով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րը սահ մա նե լու լի ա զո րու թյունն օ րե նս դի րը վե-
րա պա հել է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը: Վեր ջի նս, հի մք ըն դու նե լով « Ճա նա պար հային երթ-
ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված 
լի ա զո րու թյու նը, 28.06.2007 թվա կա նին ըն դու նել է « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րը և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի շա հա գոր ծումն  
ար գե լող ան սար քու թյուն նե րի և պայ ման նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 955-Ն 
ո րո շու մը, ո րի թիվ 1 հա վել վա ծի թիվ 1 Ձևի 3-րդ գլ խի հա մա ձայն՝ ար գե լող նշան նե րը 
մտց նում կամ վե րաց նում են երթ ևե կու թյան ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն  եր. դրան ցից է 
թիվ 3.27. « Կան գա ռն ար գել վում է» նշա նը, ո րը նշա նա կում է, որ ար գել վում են տրա նս-
պոր տային մի  ջոց նե րի կան գա ռն ու կայա նու մը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ճա նա պար հային երթ ևե կու-
թյան կա նոն նե րով սահ ման ված ար գե լող ճա նա պար հային նշան նե րից մե  կը թիվ 3.27 
« Կան գա ռն ար գել վում է» նշա նն է, ո րը սահ մա նում է երթ ևե կու թյան ո րո շա կի սահ մա-
նա փա կում. այն է՝ ար գե լում է իր գոր ծո ղու թյան տի րույ թում գտն վող տրա նս պոր տային 
մի  ջոց նե րի կան գա ռն ու կայա նու մը: Ընդ ո րում, նշ ված ճա նա պար հային նշա նի գոր ծո-
ղու թյու նը տա րած վում է ճա նա պար հի մի  այն այն կող մի  վրա, որ տեղ այն տե ղա դր ված է: 
Փաս տո րեն, տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե րը կա րող են պա տաս խա նատ վու-
թյան են թա րկ վել Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով նաև թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային 
նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար, ե թե այդ նշա նի գոր ծո ղու թյան տա րած քում կա-
տա րել են ի րե նց տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի կան գառ կամ կայա նում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե-
րի նշ ված խախ տու մը հա ճախ հայտ նա բեր վում է տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա-
հա նող սար քե րի մի  ջո ցով: Հաշ վի առ նե լով « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 
սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 
սար քե րի մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային 
նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու փաս տը կա րող է հաս տատ ված հա մար վել մի  այն այն 
դեպ քում, երբ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի և ի րա վա խա խտ-
ման հատ կա նիշ նե րի մի  ջև առ կա է ակն հայտ հա մը նկ նում, ո րը որ ևէ կաս կած չի հա րու-
ցում: Այ սի նքն՝ այն դեպ քում, երբ թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային 
նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու փաս տը հայտ նա բեր վում է տե սան կա րա հան ման կամ 
լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով, ա պա ըստ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 
սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա ն՝ 

Էջ 
460-469
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այդ ա րար քի կա տար ման հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու ան հրա ժե շտ պայ մա նն այն է, որ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված 
ա րար քի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը որ ևէ կաս կած 
չհա րու ցի: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այս կամ այն տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի 
կող մի ց թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա-
րե լու փաս տի առ կայու թյու նը տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով 
հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե-
րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում կա րող է կաս կած չհա-
րու ցել մի  այն այն պա րա գայում, երբ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ձե ռք բեր ված լու սան-
կա րը կամ տե սա նյու թը պա րու նա կում է մի  ան շա նակ տվյ ալ ներ այն մա սին, որ տվյ ալ 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դը թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային 
նշա նի գոր ծո ղու թյան տա րած քում կա տա րել է իր տրա նս պոր տային մի  ջո ցի կան գառ կամ 
կայա նում: Այլ կե րպ ա սած, քն նա րկ վող ի րա վի ճա կում վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ձե ռք 
բեր ված լու սան կա րը կամ տե սա նյու թը պե տք է բո վան դա կի այն պի սի տե ղե կու թյուն ներ, 
ո րո նք ա նա ռար կե լի ո րեն վկայում են այն մա սին, որ թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» 
ճա նա պար հային նշա նի պա հա նջ նե րը են թադ րյալ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա-
հին տա րած վել են տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի վրա, և վեր ջի նս չի կա տա-
րել այդ նշա նի պա հա նջ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 
սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն ված 
վար չա կան ակ տով ան ձը կա րող է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա-
րե լու հա մար, ե թե այդ վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված մի  ակ թույ լատ րե լի ա պա-
ցույ ցը՝ ի րա վա խախ տումն  ամ րագ րած տե սա նյու թը կամ լու սան կա րը, պա րու նա կում է 
նշ ված ճա նա պար հային նշա նի պատ կե րը, հս տակ պատ կե րա ցում է տա լիս այդ նշա-
նի գոր ծո ղու թյան տա րած քի մա սին, իսկ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի կայան ման վայ րի և 
թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» նշա նի հա մա դր ման մի  ջո ցով հնա րա վոր է ան կաս կած 
հետ ևու թյուն ա նել տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց տվյ ալ նշա նի պա հա նջ նե-
րը չկա տա րե լու փաս տի առ կայու թյան մա սին: 

Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ընդ գծել, որ թիվ 3.27 
« Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված ան ձի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի կայան ման 
վայ րում քն նա րկ վող ճա նա պար հային նշա նի առ կա լի նե լու և այդ նշա նի գոր ծո ղու թյու նը 
տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի վրա տա րած վե լու փաս տա կան հան գա մա նք-
նե րը թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու 
հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան 
ակ տի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ևս 
կա րող են հաս տատ վել բա ցա ռա պես ի րա վա խախ տումն  ամ րագ րած տե սա նյու թով կամ 
լու սան կա րով: Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նել այն 
ի րա վա բա նա կան ի րո ղու թյու նը, որ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար-
քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե-
րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի ու ժով օ րե նս դի րը տե սան կա րա հա նող կամ լու սան-
կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի պա րզ ման հա մար մի  ակ թույ լատ րե լի ա պա ցուց ման 
մի  ջոց է հա մա րել ի րա վա խախ տումն  ամ րագ րած տե սա նյու թը կամ լու սան կա րը, իսկ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վի ճա-
րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը ո րոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ-
ված վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի շր ջա նա կում: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա-
նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում-
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նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում թիվ 3.27 
« Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հիմ քով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան ակտ 
ըն դու նե լու ի րա վա կան նա խադ րյա լն այն է, որ այդ վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված 
լու սան կա րով կամ տե սա նյու թով ամ րա գր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա խա-
խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած չի հա րու ցում: Վար չա կան 
վա րույ թում ձե ռք բեր ված լու սան կա րով կամ տե սա նյու թով ամ րա գր ված ա րար քի հատ-
կա նիշ նե րի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան կաս կած 
չհա րու ցե լը տվյ ալ դեպ քում նշա նա կում է, որ նշ ված լու սան կա րի կամ տե սա նյու թի մի  ջո-
ցով ա նա ռար կե լի ո րեն ա պա ցուց վում են, ի թի վս այլ նի, հետ ևյալ փաս տե րը.

տ րա նս պոր տային մի  ջո ցի կայան ման վայ րում թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» 
ճա նա պար հային նշա նի առ կայու թյու նը,

տ րա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի վրա թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա-
պար հային նշա նի գոր ծո ղու թյան տա րա ծու մը,

տ րա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա-
նա պար հային նշա նի պա հա նջ նե րի չկա տա րու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն բո լոր դեպ քե րում, երբ վար չա կան վա րույ թում 
ձե ռք բեր ված լու սան կա րով կամ տե սա նյու թով ամ րա գր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և 
թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու ի րա-
վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած է հա րու ցում, ա պա 
վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու-
լի շր ջա նակ նե րում լրիվ և բազ մա կող մա նի ո րեն պար զել են թադ րյալ ի րա վա խա խտ ման 
առ կայու թյու նը և մի  այն այդ դեպ քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով ան ձին են թար կել վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը 
չկա տա րե լու հա մար:

27.12.2017թ.

42. Հա րու թյուն Սա րգ սյան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա-
նու թյուն» ծա ռայու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/5620/05/15

Խն դիր. Արդյո ՞ք ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ճա նա պար-
հային գծա նշ ման պա հա նջ նե րի՝ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով 
հայտ նա բեր ված խա խտ ման հա մար, ե թե ա րար քի կա տար ման վայ րում և պա հին տվյ ալ 
գծա նշ ման պա հա նջ նե րը ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէր պահ պա նել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով օ րե նս-
դի րը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի 
երթ ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող գծան շումն  ե րի պա հա նջ նե րը չկա-
տա րե լու հա մար: Ընդ ո րում, նշ ված զան ցա նք նե րի հա մար օ րե նս դի րը որ պես վար չա կան 
տույ ժի մի  ջոց է ընտ րել տու գան քը՝ 10.000 ՀՀ դրա մի  չա փով:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գի բաղ կա-
ցու ցիչ մա սը կազ մող « Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան մա սին» Վի են նայի 08.11.1968 
թվա կա նի կոն վեն ցի այի (Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մե ջ է մտել 
08.02.2006 թվա կա նին) 4-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տը սահ մա նում է, որ Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ճա նա պար հային գծան շումն  ե րը պե տք է կա տար վեն այն պես, որ ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյան մաս նա կից նե րը հեշ տու թյա մբ դրա նք ըն կա լե լու հնա րա վո րու-
թյուն ու նե նան: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ճա նա պար հային գծան շումն  ե րի պա հա նջ նե րը պե տք է 
ող ջամ տո րեն ըն կա լե լի լի նեն ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան մաս նա կից նե րին, ինչն էլ 
հան դի սա նում է այդ պա հա նջ նե րի կա տար ման ան հրա ժե շտ նա խադ րյա լը: Փաս տո րեն, 
ճա նա պար հային գծան շումն  ե րը՝ որ պես ճա նա պար հային երթ ևե կու թյու նը կար գա վո րող 
կար ևոր մի  ջոց ներ, պե տք է օժտ ված լի նեն ըն կա լե լի ու թյան և կա տա րե լի ու թյան բա վա-
րար մա կար դա կով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի երթ ևե կու թյան 
հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող գծան շումն  ե րից է թիվ 1.3 հո րի զո նա կան գի ծը, ո րը 

Էջ 
470-479
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սահ մա նում է երթ ևե կու թյան ո րո շա կի ռե ժիմ և կա րգ. այն է՝ բա ժա նում է չո րս և ա վե լի 
երթ ևե կու թյան գո տի ու նե ցող ճա նա պա րհ նե րի հան դի պա կաց ուղ ղու թյուն նե րի տրա նս-
պոր տային հոս քե րը: Ընդ ո րում՝ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե րին ար գել ված է 
հա տել այդ հո րի զո նա կան գի ծը: Փաս տո րեն, տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե րի 
կա տա րած զան ցա նք նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբյե կտ նե րը կա րող 
են պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վել Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով նաև թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հա նջ նե-
րը չկա տա րե լու, այ սի նքն՝ չո րս և ա վե լի երթ ևե կու թյան գո տի ու նե ցող ճա նա պա րհ նե րի 
հան դի պա կաց ուղ ղու թյուն նե րի տրա նս պոր տային հոս քե րը մի  մյան ցից բա ժա նող գի ծը 
հա տե լու հա մար:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ ճա նա-
պար հային գծա նշ ման պա հա նջ նե րը ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէ կա տա րել բնա կա նոն 
երթ ևե կու թյան պայ ման նե րում, ա պա երթ ևե կու թյան մաս նա կի ցը չի կա րող են թա րկ վել 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան այդ գծա նշ ման պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու հա մար: 
Հետ ևա բար տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե րի կա տա րած զան ցա նք նե րի հա-
մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբյե կտ նե րը թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը չկա-
տա րե լու հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով կա րող են են թա րկ վել պա տաս խա նատ վու թյան մի  այն այն 
դեպ քում, երբ այդ գծա նշ ման պա հա նջ նե րը հնա րա վոր է ող ջամ տո րեն կա տա րել ճա նա-
պար հի տվյ ալ հատ վա ծում: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե-
րի կա տա րած զան ցա նք նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբյե կտ նե րը չո րս 
և ա վե լի երթ ևե կու թյան գո տի ու նե ցող ճա նա պա րհ նե րի հան դի պա կաց ուղ ղու թյուն նե-
րի տրա նս պոր տային հոս քե րը մի  մյան ցից բա ժա նող գի ծը հա տե լու հա մար չեն կա րող 
են թա րկ վել պա տաս խա նատ վու թյան, ե թե այդ գի ծը ճա նա պար հի տվյ ալ հատ վա ծում և 
երթ ևե կու թյան տվյ ալ պայ ման նե րում ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէր չհա տել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգ րյալ դա տո ղու թյուն նե րը բխում են նաև ի րա վուն քի գե-
րա կայու թյան հիմ քում ըն կած ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան հան րա ճա նաչ սկզ բուն քի է ու-
թյու նից, ո րի հա մա ձայն՝ ի րա վուն քի նոր մե  րը պե տք է օժտ ված լի նեն հս տա կու թյան, հա-
սա նե լի ու թյան, կան խա տե սե լի ու թյան ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով, ին չի շնոր հիվ այդ 
կա նո նի կար գա վոր ման տի րույ թում հայտն վող յու րա քան չյուր սուբյե կտ պե տք է ի վի ճա-
կի լի նի իր վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա նեց նել տվյ ալ նոր մի  պա հա նջ նե րին: Այն բո լոր 
դեպ քե րում, երբ թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հա նջ նե րը ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէ կա տա րել, 
ա պա այդ գծա նշ ման պա հա նջ նե րի խա խտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա-
տե սող օ րեն քի դրույ թը՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 
124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված նոր մը, չի կա րող կի րառ վել. հա կա ռակ պա-
րա գայում կա ռա ջա նա ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի խախ տում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի քն նա րկ վող խախ տու մը հա ճախ հայտ նա բեր վում է տե սան կա րա հա նող կամ լու-
սան կա րա հա նող սար քե րի մի  ջո ցով: Վե րա հաս տա տե լով « Տե սան կա րա հա նող կամ լու-
սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա-
կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի 
երթ ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը չկա-
տա րե լը տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված լի նե-
լու դեպ քում տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված ի րա վա խա խտ ման հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբյեկ տը կա րող է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով են թա րկ վել վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան մի  այն այն դեպ քում, երբ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա-
գր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը կաս կած չի հա րու ցում: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծել է, որ տե սան կա րա հա նող կամ 
լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ար-
դյուն քում թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու հա մար Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով ան ձին 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան ակտ ըն դու նե լու 



Իրավական դիրքորոշումն եր xcix

ի րա վա կան նա խադ րյա լից մե  կն այն է, որ տվյ ալ ի րա վի ճա կում տրա նս պոր տային մի  ջոց-
նե րի երթ ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը 
կա տա րե լու օբյեկ տիվ հնա րա վո րու թյու նը ող ջամ տո րեն կաս կած չի հա րու ցում: Այ սի նքն՝ 
վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված լու սան կա րի կամ տե սա նյու թի ու սումն  ա սի րու թյու-
նից չպե տք է կաս կած հա րու ցի նաև այն հան գա ման քը, որ տվյ ալ ի րա վի ճա կում տրա-
նս պոր տային մի  ջոց նե րի երթ ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող թիվ 1.3 
գծա նշ ման պա հան ջը ող ջամ տո րեն հնա րա վոր էր կա տա րել: 

Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն բո լոր դեպ քե րում, երբ վար չա կան 
վա րույ թում ձե ռք բեր ված լու սան կա րով կամ տե սա նյու թով ամ րա գր ված ա րար քի հատ-
կա նիշ նե րի ու սումն  ա սի րու թյան ար դյուն քում տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի 
կող մի ց թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հա նջ նե րը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը ող ջամ տո րեն 
կաս կած է հա րու ցում, ա պա վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով վար չա կան 
վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լի շր ջա նակ նե րում լրիվ և բազ մա կող մա նի ո րեն պար զել չո րս և 
ա վե լի երթ ևե կու թյան գո տի ու նե ցող ճա նա պա րհ նե րի հան դի պա կաց ուղ ղու թյուն նե րի 
տրա նս պոր տային հոս քե րը մի  մյան ցից բա ժա նող գի ծը չհա տե լու օբյեկ տիվ հնա րա վո-
րու թյու նը և մի  այն այդ դեպ քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե-
նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով ան ձին են թար կել վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու հա մար:

27.12.2017թ.

43. Ար սեն Խա չատ րյան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու-
թյուն» ծա ռայու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/4936/05/14

Խն դիր. Տե սան կա րա հան մա մբ կամ լու սան կա րա հան մա մբ հայտ նա բեր ված ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը կա րող է արդյո ՞ք ան վա վեր ճա նաչ վել այն հիմ քով, որ 
ի րա վա խախ տու մը կա տա րել է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րո ջից տար բեր-
վող այլ ան ձ, ե թե տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը դա տա րա նին չի հայտ նել 
ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի ինք նու-
թյու նը և չի ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն է 
վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը (տ րա նս պոր տային մի  ջո ցը սե փա կա նա տի րոջ 
կամ քից ան կախ հան գա մա նք նե րում վեր ջի նիս տի րա պե տու թյու նից դուրս ե կած չլի նե լու 
դեպ քում):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ո լոր տում գոր ծում են «ա նձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա-
նատ վու թյան» կար ևո րա գույն սկզ բունք նե րը: Անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան սկզ-
բուն քը նշա նա կում է, որ ան ձը կա րող է են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
մի  այն ան ձա մբ իր կող մի ց կա տար ված զան ցան քի հա մար: Իսկ ըստ մե ղ քի պա տաս-
խա նատ վու թյան սկզ բուն քի է ու թյունն այն է, որ ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան մի  այն այն դեպ քում, երբ զան ցան քի կա տար ման մե ջ վեր ջի նիս մե  ղա-
վո րու թյու նը (դի տա վո րու թյուն կամ ան զգու շու թյուն) հաս տատ ված է ի րա վա սու մա րմն  ի 
կող մի ց, քա նի որ ան ձի ա րար քում մե ղ քի բա ցա կայու թյու նը վկայում է վար չա կան ի րա-
վա խա խտ ման բա ցա կայու թյան մա սին: Նմա նա տիպ ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա-
հայ տել է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը՝ 12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-920 
ո րոշ մա մբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան վե րոն շյալ սկզ բունք նե րից կա տա րել է բա ցա ռու թյուն, ո րը վե րա բե րում է տե-
սան կա րա հա նող և լու սա նա կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թա կա սուբյեկ տին: 

Այս պես, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի խախ տումն  ամ-
րա գր վել է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով, ա պա Վար չա կան 
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ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյու նը կրում է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը, իսկ ե թե տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցը հան դի սա նում է ի րա վա բա նա կան ան ձի սե փա կա նու թյուն, ա պա 
այն ան ձը, ո րին ամ րաց ված է տրա նս պոր տային մի  ջո ցը կամ տրա նս պոր տային մի  ջո ցն 
ամ րաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձը, ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ խախ տու մը կա-
տա րել է այլ ան ձ:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 01.03.2016 թվա կա-
նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սի հա մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի խախ տումն  
ամ րա գր վել է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով, ա պա նույն 
օ րե նսգր քով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը, իսկ ե թե տրա նս պոր տային մի  ջո ցը հան դի սա նում է 
ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ սե փա կա նու թյուն, ա պա՝ հա մա-
պա տաս խա նա բար ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը կամ ան հատ ձեռ նար կա տե րը, 
ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել նշել, որ Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի վկայա կոչ ված խմ բագ-
րու թյուն նե րը, ըստ է ու թյան, նա խա տե սում են մի և նույն ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, իսկ 
դրա նց մի  ջև առ կա տար բե րու թյու նը վե րա բե րում է այն դեպ քին, երբ տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է ոչ թե ֆի զի կա կան, այլ ի րա վա-
բա նա կան ան ձի: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  եր ձևա վո րել այն ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ, երբ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան-
կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 
խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված` տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը վար չա կան կամ դա տա կան կար գով վի ճար-
կում է ի րեն վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան 
ակ տը՝ իր վար չա կան բո ղո քի կամ հայ ցի հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ ի րա վա-
խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ: Ընդ ո րում, 
սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը վե րա բե րում են մի  այն 
այն դեպ քին, երբ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը դուրս չի ե կել սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե-
տու թյու նից վեր ջի նիս կամ քից ան կախ հան գա մա նք նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե-
րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր-
դի կող մի ց թույլ տր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի՝ տե սան կա րա հան ման 
կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով բա ցա հայտ ված խա խտ ման հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տի հար ցում ո րո շա կի ո րեն շեղ վել է «ա նձ նա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» սկզ բունք նե րից և ամ րագ րել 
է այն կան խա վար կա ծը, որ քն նա րկ վող դեպ քում, ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն, վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տը տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա-
կա նա տե րն է, ե թե վեր ջի նս հան դի սա նում է ֆի զի կա կան ան ձ: 

Ա նդ րա դառ նա լով տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ-
նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծին` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նշել, որ առ հա սա րակ ի րա վա բա նա կան կան խա վար կա ծն 
ի րա վա կան նոր մե  րով հաս տատ ված այն կա նո նն է, ո րի հա մա ձայն՝ ո րո շա կի հան գա մա-
նք հա մար վում է հաս տատ ված, քա նի դեռ օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի ա պա ցուց վել 
հա կա ռա կը։ Ըստ այդմ, տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ-
նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի է ու թյու նը 
հան գում է հետ ևյա լին. տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ-
նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա-
կան ան ձը, քա նի դեռ չի ա պա ցուց վել, որ տվյ ալ ի րա վա խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ել նե լով «ա նձ նա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» վե րո հի շյալ սկզ բունք նե րի ց՝ 
օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի ու ժով այդ կան խա վար կա ծը հաղ թա հա րե լի է հա մա րել այն դեպ քում, երբ 
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ա պա ցուց վում է, որ ի րա վա խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ: Ընդ ո րում, տվյ ալ դեպ քում 
մե ղ սա գր վող ի րա վա խախ տումն  այլ ան ձի կող մի ց կա տար ված լի նե լու փաս տի ա պա-
ցուց ման բե ռը կրում է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը, որն 
ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան տե սան-
կա րա հա նող և լու սա նա կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ-
ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մա ր։

 Հաշ վի առ նե լով քն նա րկ վող հար ցի շուրջ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի (տե՛ս, 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 21.06.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1282 ո րո շու  մը) և Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի (տե ՛ս, O’Halloran and Francis v. The United Kingdom (15809/02, 
25624/02) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 29.06.2007 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 52-63) 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ի րա վա չափ է հա մա րել այն մո-
տե ցու մը, որ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի -
ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա-
մար ան հրա ժե շտ ի րա վա բա նա կան փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում 
է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը: Այլ կե րպ ա սած, Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում 
ամ րա գր ված ի րա վա կան նոր մը պե տք է մե կ նա բան վի և կի րառ վի հետ ևյալ կե րպ. ե թե 
(1) տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը են թա րկ վել է վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյա ն՝ տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց թույլ 
տր ված ու տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար և (2) վար չա կան կամ 
դա տա կան կար գով վի ճար կում է ի րեն վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
վե րա բե րյալ վար չա կան ակտն այն հիմ քով, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին 
տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ, ա պա այդ վար չա կան ակ տը կա րող է 
վե րաց վել մի  այն այն դեպ քում, երբ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա-
կան ան ձն ա պա ցու ցի, որ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ:

 Միև նույն ժա մա նակ սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա-
րել ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում մի  ա տե սակ ըն կա լում ձևա վո րել այն փաս տա կան 
հան գա մա նք նե րի բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ, ո րո նք տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե-
փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը պար տա վոր է ա պա ցու ցել տե սան կա րա հան ման կամ 
լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ-
վու թյան կան խա վար կա ծը հաղ թա հա րե լու հա մար: 

Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ նշ ված կան խա վար կա ծի հաղ-
թա հար ման հա մար ա պա ցուց ման են թա կա փաս տա կան հան գա մա նք նե րի բո վան դա-
կու թյունն օ րե նս դի րը սահ մա նել է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում, մաս նա վո րա պե ս՝ հետ ևյալ դրույ թի մի  ջո ցով. 
«(...) ե թե չեն ա պա ցու  ցու մ, որ խախ տու  մը կա տա րել է այլ ան ձ (...)»: Նշ ված ի րա վա կան 
նոր մի  բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ տվյ ալ դեպ քում օ րե նսդ րի կող մի ց կան խո-
րոշ ված ա պա ցուց ման են թա կա փաս տա կան հան գա ման քը տե սան կա րա հան ման կամ 
լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցն այլ ան ձի կող մի ց վա րե լն է: Փաս տո րեն, քն նա րկ վող ի րա վի-
ճա կում ան հրա ժե շտ է ա պա ցու ցել ոչ թե այն հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման կա-
տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը չի վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա-
կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը, այլ այն հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ:

 Վե րոգ րյա լից ուղ ղա կի ո րեն հետ ևում է, որ խնդ րո ա ռար կա հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հար ցում օ րե նսդ րի կամ քը հան գում է հետ ևյա լին. 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի -
ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա-
մար ան հրա ժե շտ է ոչ թե ա պա ցու ցել այն փաս տը, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը չի վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր 
ֆի զի կա կան ան ձը, այլ բա ցա հայ տել այն հան գա ման քը, թե կո նկ րետ ով է վա րել տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցը, այ սի նքն՝ թե կո նկ րետ որ ֆի զի կա կան ան ձն է կա տա րել տե սան-
կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ի րա վա խախ տու մը, 
և ա պա ցու ցել այդ հան գա ման քի առ կայու թյու նը: Հետ ևա բար Վար չա կան ի րա վա խախ-
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տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ա պա-
ցուց ման բե ռը կրող սուբյեկ տը՝ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան 
ան ձը, չի կա րող բա վա րար վել մի  այն այն փաս տի վկայա կոչ մա մբ, որ տե սան կա րա հան-
ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման կա տար-
ման պա հին ին քը չի վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, և պար տա վոր է հայտ նել, 
թե ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին ով է վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո-
ցը՝ նշե լով այդ ան ձին նույ նա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ և բա վա րար տվյ ալ ներ 
(առն վա զն վեր ջի նիս ա նու նը և հաս ցեն): Ընդ ո րում, տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա-
նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը, մատ նա ցույց ա նե լով որ ևէ մե  կի ն՝ որ պես ի րա վա խա խտ ման 
կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի, պար տա վոր է ա պա ցու ցել, 
որ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն է 
վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծել է, որ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի-
զի կա կան ան ձի կող մի ց վկայա կոչ ված կո նկ րետ ան ձի կող մի ց ի րա վա խա խտ ման կա-
տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու փաս տը վար չա կան կամ դա տա կան 
ըն թա ցա կար գե րի շր ջա նակ նե րում չհաս տատ վե լու (ա պա ցուց ված չհա մար վե լու) դեպ-
քում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձի վրա օ րեն քով դր ված 
ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը հա մար վում է չկա տար ված, ինչն էլ հան գեց նում է 
տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վեր ջի նիս պա տաս խա նատ վու թյան 
ի րա վա չա փու թյան հաս տատ մա նը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա-
նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա-
նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման մա սին Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ի րա վա կար գա-
վոր ման բո վան դա կու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա-
նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը պար տա վոր է ի րա վա սու մա րմն  ին (վար չա կան մար մի ն կամ 
դա տա րան) հայտ նել ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը 
վա րած ան ձի ինք նու թյու նը և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց 
այդ ան ձն է վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Հա կա ռակ պա րա գայում տե սան կա րա հան-
ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս-
խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծը հա մար վում է չհաղ թա հար ված, Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա պատ շաճ սուբյե կտ է դի տա րկ վում տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը, և վեր ջի նիս վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան ակ տը չի կա րող վե րաց վել այն հիմ քով, որ ի րա վա-
խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել հա վե լել, որ Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում մե  խա նի կա կան տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րով 
կա տար ված և տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր-
ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը կար գա վոր վում են 
« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Նշ ված օ րե նսդ-
րա կան ակ տում 21.12.2015 թվա կա նին ըն դուն ված և 11.01.2016 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած 
թիվ ՀՕ-179-Ն օ րեն քով կա տար վել են մի  շա րք փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր, ո րո-
նք ևս վկայում են այն մա սին, որ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի -
ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի 
հաղ թա հար ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը 
պար տա վոր է ի րա վա սու մա րմն  ին (վար չա կան մար մի ն կամ դա տա րան) հայտ նել ի րա-
վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի ինք նու թյու նը 
և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն է վա րել տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցը: 
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Այս պես, օ րե նս դի րը 11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի մի  ջո-
ցով սահ մա նել է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր-
ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման, 
այ սի նքն՝ տվյ ալ ի րա վա խախ տու մը փաս տա ցի չկա տա րած տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րոջ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան բա ցառ ման և տվյ ալ ի րա վա-
խա խտ ման ի րա կան կա տա րո ղին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պայ ման նե րն 
ու կար գը։ Ըստ այդ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի՝ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա-
րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա-
խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված տրա նս պոր տային մի -
ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը կա րող է հաս նել իր նկատ մա մբ ըն դուն ված 
վար չա կան ակ տի վե րաց մա նը թե՛ վար չա կան, թե՛ դա տա կան կար գով այդ վար չա կան 
ակ տը վի ճար կե լու մի  ջո ցո վ՝ իր բո ղո քի կամ հայ ցի հիմ քում դնե լով այն փաս տա կան 
հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո-
ցը վա րել է այլ ան ձ: Ընդ ո րում, վար չա կան կամ դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լով տե-
սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տեր ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ 
վար չա կան ակ տը՝ վեր ջի նս պար տա վոր է վար չա կան բո ղո քը քն նող վար չա կան մա րմ-
նին կամ դա տա րա նին ներ կայաց նել, ի թի վս այլ հան գա մա նք նե րի, հետ ևյալ տվյ ալ նե րը 
(փաս տա թղ թե րը). 

1) ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի ա նու նը և ազ գա նու նը, 
2) ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի վա րոր դա կան վկայա կա նի սե րի ան և հա-

մա րը, բնա կու թյան վայ րը, 
3) տ րա նս պոր տային մի  ջո ցն ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի կող մի ց օգ տա գո-

րծ վե լու հի մք հան դի սա ցող գրա վոր պայ մա նա գի րը (առ կայու թյան դեպ քում):
 Փաս տո րեն, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր-

ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 
11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 7-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կան 
նոր մե  րով օ րե նս դի րը տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձի վրա 
դրել է պար տա կա նու թյուն վար չա կան բո ղո քը քն նող վար չա կան մա րմն  ին կամ դա տա-
րա նին հայտ նել ո րո շա կի տե ղե կու թյուն ներ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան-
ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման 
կա տար ման պա հին տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի և այդ ան ձի կող մի ց 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցն օգ տա գոր ծե լու հիմ քե րի վե րա բե րյալ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ օ րե նս դի րը տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա-
րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա-
խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան 
կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հար ցում դրս ևո րել է հս տակ մո տե ցում առ այն, որ 
նշ ված կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա մար ան հրա ժե շտ ա պա ցուց ման բե ռի բո-
վան դա կու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի-
զի կա կան ան ձը պար տա վոր է ի րա վա սու մա րմն  ին (վար չա կան մար մի ն կամ դա տա րան) 
հայտ նել ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի 
ինք նու թյու նը և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան-
ձն է վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծել է, որ 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի 
հաղ թա հար ման հա մար բա վա րար հիմ քե րի առ կայու թյան պայ ման նե րում տե սան կա րա-
հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե-
կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վեր ջի նիս վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու ո րո շու մը վար չա կան բո ղո քա րկ ման ե ղա նա կով վի ճար կե լու կա ռու ցա կար-
գը ող ջա մի տ ժամկ  ետ նե րի պահ պան ման տե սան կյ ու նից կա րող է ա ռա վել ար դյու նա վետ 
կեր պով ա պա հո վել ան ձի խա խտ ված ի րա վունք նե րի գո րծ նա կան վե րա կա նգ նու մը, քան 
քն նա րկ վող կան խա վար կա ծի հաղ թա հա րու մը նույն վար չա կան ակ տը դա տա կան կար-
գով բո ղո քար կե լու և դա տա կան գո րծ հա րու ցե լու մի  ջո ցով:
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44. Հայկ Ղա զա րյան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու-
թյուն» ծա ռայու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/0446/05/16

Խն դիր. (1) Ո՞վ է են թա կա վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա բա նա կան 
ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան մա մբ 
կամ լու սան կա րա հան մա մբ հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 
խա խտ ման հա մար, (2) ինչ պի սի՞ ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի մի  ջո ցով կա րող է հաղ թա-
հար վել տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա-
մա րել ի րա վա կան դիր քո րո շումն  եր ձևա վո րել այն ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ, երբ տե-
սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թա րկ ված տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ի րա վա բա նա կան ան ձի տնօ րե նը 
վար չա կան կամ դա տա կան կար գով վի ճար կում է ի րեն վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը՝ իր վար չա կան բո ղո քի կամ հայ ցի 
հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս-
պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ: Ընդ ո րում, սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն  ե րը վե րա բե րում են մի  այն այն դեպ քին, երբ տրա նս պոր տային մի -
ջո ցը դուրս չի ե կել սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե տու թյու նից վեր ջի նիս կամ քից ան կախ 
հան գա մա նք նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ ան հրա ժե շտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ մի  նչև 
11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող այն օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի վեր լու ծու թյա նը, ո րո-
նք վե րա բե րում են ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա-
տար ված և տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյան են թա կա սուբյեկ տին ո րո շե լու կա ռու ցա կար գին: 

Այս պես, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա-
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի -
նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն՝ ի րա վա բա նա կան 
ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան ման կամ 
լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի խա խտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տին ո րո շե լու հար ցը 
լու ծե լու հա մար վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր էր գրա վոր հար ցում ու ղար կել տվյ ալ 
ի րա վա բա նա կան ան ձին, իսկ վեր ջի նս էլ իր հե թին պար տա վոր էր հն գօ րյա ժամկ  ե տում 
վար չա կան մա րմն  ին տրա մադ րել հա րց մա մբ պա հա նջ վող տե ղե կու թյուն նե րը, մաս նա-
վո րա պե ս՝ այն ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը, բնա կու թյան վայ րը, 
ում ամ րաց ված է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րը հա մադ րե լով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ մի  նչև 01.03.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված ի րա վադ րույթ նե րի հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 
11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես-
ված հա րց ման մի  ջո ցով վար չա կան մար մի  նն ա ռա ջին հեր թին պար տա վոր էր պար զել 
այն ան ձին, ով են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա բա նա կան ան ձին 
պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված ի րա վա խա խտ ման հա մար: Փաս-
տո րեն, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա-
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 
11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված 
հար ցու մով վար չա կան մար մի  նը պար զում էր, թե ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող 
այն տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, ո րի մի  ջո ցով կա տար վել է տե սան կա րա հան ման կամ լու-
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սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե-
րի խախ տում, ամ րաց ված է արդյո ՞ք որ ևէ ֆի զի կա կան ան ձի, և ո րո նք են այդ ան ձին 
նույ նա կա նաց նող տվյ ալ նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձին 
ուղղ ված քն նա րկ վող հա րց ման մի  ջո ցով վե րոգ րյալ հան գա մա նք նե րի պար զումն  ա պա-
հո վում էր ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված 
ի րա վա խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռու մը պատ շաճ 
սուբյեկ տի (այն ան ձի, ո րին ամ րաց ված է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը) նկատ մա մբ: 
Ընդ ո րում, տվյ ալ դեպ քում ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մի ց վար չա կան մա րմն  ի հա րց մա-
նը տր վող պա տաս խա նի բո վան դա կու թյունն օ րե նս դի րը սահ մա նել էր սպա ռիչ կեր պով. 
ի րա վա բա նա կան ան ձը պար տա վոր էր օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վար չա կան 
մա րմն  ին հայտ նել այն ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը և բնա կու թյան 
վայ րը, ում ամ րաց ված է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Ի րա վա բա նա կան ան ձից ստա-
ցած տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա պար զե լով այն ան ձի տվյ ալ նե րը, ում ամ րաց ված 
է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, վար չա կան մար մի  նը պե տք է տե սան կա րա հան ման 
կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա-
նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կեր այդ ան ձին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ մի  նչև 01.03.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ-
բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րա գր ված ի րա վա կան նոր մը պե տք է 
մե կ նա բան վի և կի րառ վի հետ ևյալ կե րպ. ե թե (1) ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձը են թա րկ վել էր 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյա ն՝ տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց 
թույլ տր ված ու տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր-
ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար և (2) վար չա կան 
կամ դա տա կան կար գով վի ճար կում է ի րեն վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակտն այն հիմ քով, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ, ա պա այդ վար չա կան ակ-
տը կա րող է վե րաց վել մի  այն այն դեպ քում, երբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թա րկ ված ան ձն ա պա ցու ցի, որ ին քը պատ շա ճո րեն կա տա րել է « Տե սան կա րա հա նող 
կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ-
բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված պար տա կա նու թյու նը: Աս վա ծը 
վե րա բե րում է այն դեպ քին, երբ ի րա վա բա նա կան ան ձը ստա ցել է « Տե սան կա րա հա նող 
կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ-
թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված հար ցու մը և ող ջամ տո րեն 
հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել պա տաս խա նա լու դրան: Այ սի նքն՝ ի րա վա բա նա կան ան ձին 
պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձը պար-
տա վոր էր ա պա ցու ցել, որ ստա նա լով վե րո հի շյալ հար ցու մը և ող ջամ տո րեն հնա րա վո-
րու թյուն ու նե նա լով պա տաս խա նել դրան, այդ հա րց մա նն ի պա տաս խան վար չա կան 
մա րմն  ին հայտ նել է այն ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը և բնա կու-
թյան վայ րը, ում ամ րաց ված է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Ընդ ո րում, այն դեպ քում, 
երբ ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու ի րա-
վա սու թյուն ու նե ցող ան ձի կող մի ց վե րոգ րյալ պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տար ման 
փաս տը չի հաս տատ վում, ա պա դա հան գեց նում է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա-
րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա-
խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձի 
պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա չա փու թյան հաս տատ մա նը:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ընդ գծել, որ 
հա մա պա տաս խան հա րց ման մի  ջո ցով ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս-
պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման 
մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա-
մար պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տին ո րո շե լու հար ցը լու ծե լու վե րա բե-
րյալ վե րը նշ ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը գոր ծել են մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը, իսկ 
« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
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հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 11.01.2016 թվա կա-
նից գոր ծող խմ բագ րու թյունն այլևս նման կա ռու ցա կա րգ չի նա խա տե սում: Ըստ այդմ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ նաև Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 01.03.2016 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և 
ներ կայումս գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես վա ծ՝ ի րա-
վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա-
րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ-
ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րի 
պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի է ու թյա նը և դրա հաղ թա հար ման կա ռու ցա-
կար գին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե-
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
վա րոր դի կող մի ց թույլ տր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի՝ տե սան կա րա-
հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով բա ցա հայտ ված խա խտ ման հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տի հար ցում ո րո շա կի ո րեն շեղ վել է «ա նձ նա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» սկզ բունք նե րի ց՝ ամ-
րագ րե լով տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան-
խա վար կա ծը: 

Այս պես, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 01.03.2016 
թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ այն դեպ քում, երբ տրա նս պոր տային մի  ջո-
ցը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է ի րա վա բա նա կան ան ձի, ընդ հա նուր 
կա նո նի հա մա ձայն, տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով բա ցա-
հայտ ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան է են թա կա տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը: Փաս տո րեն, 
01.03.2016 թվա կա նից գոր ծող կար գա վո րումն  ե րի ու ժով օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ տե-
սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի է ու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ի րա վա բա նա կան ան ձի պատ կա նե լու դեպ քում տե սան կա րա-
հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե-
կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա է 
տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը, քա նի դեռ չի ա պա ցուց վել, որ տվյ ալ ի րա վա-
խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ել նե լով «ա նձ նա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» վե րո հի շյալ սկզ բունք նե րի ց՝ 
օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի ու ժով այդ կան խա վար կա ծը հաղ թա հա րե լի է հա մա րել այն դեպ քում, երբ 
ա պա ցուց վում է, որ ի րա վա խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ: Ընդ ո րում, հաշ վի առ նե լով 
քն նա րկ վող հար ցի շուրջ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ի րա վա չափ է հա մա րել այն մո տե-
ցու մը, որ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա մար 
ան հրա ժե շտ ի րա վա բա նա կան փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է այն 
ան ձը, ով տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան-
խա վար կա ծի ու ժով ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան տե սան կա րա հա նող և լու սա նա կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար, այ սի նքն՝ ի րա վա բա նա-
կան ան ձի ղե կա վա րը: 

Այլ կե րպ ա սած, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 
01.03.2016 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սում ամ րա գր ված ի րա վա կան նոր մը պե տք է մե կ նա բան վի և կի րառ վի 
հետ ևյալ կե րպ. ե թե (1) տրա նս պոր տային մի  ջո ցը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ-
կա նում է ի րա վա բա նա կան ան ձի և ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը են թա րկ վել է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյա ն՝ տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց 
թույլ տր ված ու տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր-
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ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար և (2) վար չա կան 
կամ դա տա կան կար գով վի ճար կում է ի րեն վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակտն այն հիմ քով, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ, ա պա այդ վար չա կան ակ տը 
կա րող է վե րաց վել մի  այն այն դեպ քում, երբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա-
րկ ված ան ձն ա պա ցու ցի, որ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ օ րե-
նս դի րը տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հար ցում 
դրս ևո րել է հս տակ մո տե ցում՝ առ այն, որ նշ ված կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա-
մար ան հրա ժե շտ ա պա ցուց ման բե ռի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցն ի րա վա բա նա կան ան ձի պատ կա նե լու դեպ քում տե սան կա րա հան-
ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված ան ձը՝ 
ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը, պար տա վոր է ի րա վա սու մա րմն  ին (վար չա կան մար-
մի ն կամ դա տա րան) հայտ նել ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը վա րած ան ձի ինք նու թյու նը և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին հե նց այդ ան ձն է վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նն ընդ գծել է, որ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու-
թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա մար բա վա րար հիմ քե րի առ կայու թյան պայ-
ման նե րում տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վեր ջի նիս վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ո րո շու մը վար չա կան բո ղո քա րկ ման ե ղա նա կով 
վի ճար կե լու կա ռու ցա կար գը ող ջա մի տ ժամկ  ետ նե րի պահ պան ման տե սան կյ ու նից կա-
րող է ա ռա վել ար դյու նա վետ կեր պով ա պա հո վել ան ձի խա խտ ված ի րա վունք նե րի գո րծ-
նա կան վե րա կա նգ նու մը, քան քն նա րկ վող կան խա վար կա ծի հաղ թա հա րու մը նույն վար-
չա կան ակ տը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու և դա տա կան գո րծ հա րու ցե լու մի  ջո ցով:

 ՎԱՐ ՉԱ ՐԱ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ԵՎ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՅԹ

20.07.2017թ.

45. Սար գիս Խա չատ րյան v. ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյան, վա րչ. գո րծ թիվ 
ՎԴ/7107/05/14

Խն դիր. Արդյո ՞ք վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի տևո ղու թյու նը ե ռօ րյա ժամկ  ե տը չգե րա զան ցե լն ինք նին ի րա վա չափ հի մք է 
հան դի սա նում այդ վա րույ թի ըն թաց քում լսումն  եր չա նց կաց նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծով և Կոն վեն-
ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված մար դու՝ պե տա կան մար մի ն նե րի առջև ի րա վա-
կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վուն քը նե րա ռում է նաև վար չա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում լս ված լի նե լու ի րա վուն քը, ո րի ա պա հով ման պար տա կա նու թյունն 
օ րե նս դի րը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
38-րդ հոդ վա ծով դրել է վա րույթն ի րա կա նաց նող վար չա կան մա րմն  ի վրա: Իսկ 2015 
թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րով վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լս-
ված լի նե լու ի րա վուն քը բա րձ րաց վել է սահ մա նադ րա կան մա կար դա կի. 2015 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 50-րդ հոդ վա ծում, որ պես պատ շաճ վար-
չա րա րու թյան հիմն  ա րար ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տա րր, ամ րա գր ված է, որ պե տա կան 
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րն ու պաշ տո նա տար ան ձի նք պար տա վոր 
են մի  նչև ան ձի հա մար մի  ջամ տող ան հա տա կան ակտն ըն դու նե լը լսել նրան, բա ցա ռու-
թյա մբ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի՝ ըն-
դուն վե լիք վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րոջ և եր րո րդ ան ձա նց, լս ված լի նե լու ի րա վուն-
քի ի րաց ման մի  ջո ցով վեր ջին նե րս հնա րա վո րու թյուն են ստա նում ար դյու նա վետ կեր պով 
պա շտ պա նե լու և ի րա կա նաց նե լու ի րե նց այն ի րա վունք նե րն ու շա հե րը, ո րո նց վե րա բե-

Էջ 
509-523
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րում է տվյ ալ վար չա կան վա րույ թը: Այդ ի րա վուն քի պատ շաճ կեն սա գո րծ ման շնոր հիվ 
վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րն ի րա զեկ վում են ի րե նց ի րա վա կան և փաս տա կան 
վի ճա կի վրա ազ դող վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման և դրա ար դյուն քում ար ձակ վե-
լիք վար չա կան ակ տի հիմ քում դր վող փաս տա կան և ի րա վա կան հան գա մա նք նե րի վե-
րա բե րյա լ՝ հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լով վար չա կան գոր ծի քն նա րկ ման և լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այս կամ այն հար ցի կա պակ ցու թյա մբ դիր քո րո շումն  եր, 
ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու և այլ ըն թա ցա կար գային գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու մի -
ջո ցով ազ դե լու վար չա կան մա րմն  ի վե րջ նա կան ո րոշ ման վրա: Իսկ դա հնա րա վոր է մի  այն 
այն դեպ քում, երբ վար չա կան մար մի  նը լսի, ի գի տու թյուն ըն դու նի և գնա հա տի վա րույ թի 
մաս նա կից նե րի դիր քո րո շումն  ե րը: Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վա րույ թի մաս նա-
կից նե րի ներ կայու թյունն ա պա հո վե լու վար չա կան մա րմն  ի պար տա կա նու թյու նը կար ևոր 
ե րաշ խիք է հան դի սա նում վա րույ թի մաս նակ ցի` ի րեն ըն ձեռ ված ի րա վունք նե րն ի րաց նե լու 
և պա շտ պա նու թյան մի  ջոց նե րից օգտ վե լու հա մա ր։ Ընդ ո րում, այդ ի րա վուն քի ի րաց մա նը 
խո չըն դո տե լը, այդ ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար լի ար ժեք հնա րա վո րու թյուն չա պա հո վե լը 
կամ ան հի մն ` ոչ ող ջա մի տ սահ մա նա փա կումն  եր ստեղ ծե լն ան թույ լատ րե լի է։

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ օ րե նսդ րի 
կող մի ց նա խա տես ված վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին լսե լու վար չա կան մա րմն  ի 
պար տա կա նու թյան նպա տա կը չի սահ մա նա փակ վում մի  այն տվյ ալ մաս նա կից նե րի հա-
մար ար դյու նա վետ ան հա տա կան պա շտ պա նու թյուն ա պա հո վե լով, դրա նով մաս նա կից-
նե րը նաև նպաս տում են գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը պատ շաճ պար զե լու վար-
չա կան մա րմն  ի պար տա կա նու թյան կա տար մա նը: Այս պի սով, ի րա վա կան պե տու թյան 
պայ ման նե րում պատ շաճ վար չա կան վա րույ թի պար տա դիր նա խա պայ ման է վար չա կան 
վա րույ թի մաս նա կից նե րի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը գո րծ նա կա նում ի րաց նե լը (տե ՛ս, 
Տիգ րան Ա բա ղյ ա նն ընդ դեմ Եր ևան հա մայն քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի՝ 
թիվ ՎԴ/5539/05/11 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո-
շու  մը): Այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար օ րե նս դի րը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի շր ջա նակ նե րում սահ մա նել է վար չա կան վա-
րույ թի մաս նա կից նե րի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար 
ան հրա ժե շտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գե րը և ըն թա ցա կար գե րը: 

Այս պես, նախ ևա ռաջ օ րե նս դի րը, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ-
րագ րել է վա րույ թի մաս նա կից նե րին և նրա նց ներ կայա ցու ցիչ նե րին լսե լու վար չա կան 
մա րմն  ի պար տա կա նու թյու նը, ո րի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է վեր-
ջին նե րիս հնա րա վո րու թյուն տալ ար տա հայտ վե լու տվյ ալ վա րույ թում քն նա րկ վող փաս-
տա կան հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լս ված լի նե-
լու ի րա վուն քի գո րծ նա կան ի րա ցու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ մի  այն վա րույ թի ըն թա ցիկ 
փու լում, երբ վար չա կան մար մի  նն ի րա կա նաց նում է գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու-
թյուն և պար զում է կի րառ ման են թա կա ի րա վա կան ակ տե րը. այս փու լում կա տար վում են 
վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն ուղղ ված հիմն  ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պե ս՝ 
վար չա կան գոր ծի բո լոր, այդ թվում՝ վա րույ թի մաu նա կից նե րի oգ տին առ կա հան գա-
մա նք նե րի բա ցա հայ տու մը, ան հրա ժե շտ ա պա ցույց նե րի ձե ռք բե րու մը և գնա հա տու մը, 
գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նար կու մը: Բա ցի այդ, վա րույ թի ըն թա ցիկ 
փու լում լսումն  ե րը պե տք է ի րա կա նաց վեն այն հաշ վառ մա մբ, որ վա րույ թի մաս նա կից-
նե րը դեռ հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ի րե նց դիր քո րոշ մա մբ ազ դե լու վար չա կան մա րմն  ի 
ո րոշ ման վրա: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 
մա սե րում օ րե նս դի րը նա խա տե սել է վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լս ված լի նե լու 
ի րա վուն քից ո րոշ բա ցա ռու թյուն ներ: Ընդ ո րում նշ ված հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում 
է լսումն  եր չա նց կաց նե լու այն հիմ քե րը, ո րո նց առ կայու թյան դեպ քում վար չա կան մար-
մի  նն ու նի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ընտ րե լու լսումն  եր ան ցկաց նե լու կամ չա նց կաց-
նե լու եր կու ի րա վա չափ լու ծումն  ե րից մե  կը: Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսումն  եր 
չա նց կաց նե լու հայե ցո ղա կան հիմ քե րն են. 

ա) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է բա րեն պա ստ վար չա կան ակտ, 
ո րը չի մի  ջամ տում այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը, կամ վար չա կան ակ տի 
հաս ցե ա տե րը չի պն դում, որ լսումն  եր ան ցկաց վեն, 
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բ) վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման հա մար հի մք հան դի սա ցած դի մումն  ակն հայտ 
ան հի մն  է, 

գ) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է բա նա վոր վար չա կան ակտ:
 Մի նչ դեռ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի 38-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է լսումն  եր չա նց կաց նե լու իմ պե րա տիվ հիմ-
քե րը, ո րո նք են՝ 

ա) ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել ան հա պաղ ըն դու նե լու վար չա կան ակտ, քա նի 
որ հա պա ղու մը կա րող է հան գեց նել հան րու թյան հա մար որ ևէ վտան գի ա ռա ջաց ման, 

բ) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է այլ ձևի վար չա կան ակտ: 
Ը նդ ո րում, լսումն  եր չա նց կաց նե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-

կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «ա» կե տում ամ րա գր ված 
իմ պե րա տիվ հիմ քը հա մա հունչ է նաև « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նա խա տես ված այն ի րա վա-
կար գա վոր ման հետ, որ ան մի  ջա կան սպառ նա ցող վտան գը կան խե լու կամ ար դեն իսկ 
ա ռա ջա ցած վտան գի հետ ևա նք նե րը վե րաց նե լու դեպ քե րում վար չա կան վա րույ թը կա-
րող է սահ մա նա փակ վել մի  այն եզ րա փա կիչ փու լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ընդ գծել, որ վար չա կան վա րույ-
թի ըն թաց քում լսումն  եր չա նց կաց նե լու վե րոգ րյալ դեպ քե րը սպա ռիչ չեն, քա նի որ 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սում օ րե նս դի րն ամ րագ րել է, որ օ րեն քով կա րող են նա խա տես վել լսում-
ներ չա նց կաց նե լու հայե ցո ղա կան և իմ պե րա տիվ այլ հիմ քեր:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լս ված լի նե-
լու ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ված ի րաց ման հա մար ան հրա ժե շտ կազ մա կեր պա կան կա-
ռու ցա կար գե րից մե  կը վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին վա րույ թի մաս նա կից նե րին 
ծա նու ցե լու վար չա կան մա րմն  ի պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տա րումն  է, ո րը սահ-
ման ված է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 35-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված վար չա կան վա րույ թի մա սին ծա նու ցե լու վե րա բե րյալ 
ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի մի  ջո ցով և նպա տակ է հե տա պն դում վա րույ թի մաս նա կից նե-
րին ի րա զե կե լու այն մա սին, որ վեր ջի նիս նկատ մա մբ հա րուց վել է և ի րա կա նաց վե լու է 
վար չա կան վա րույթ: Նշ ված հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա-
կային վեր լու ծու թյու նը վկայում է այն մա սին, որ օ րե նս դի րը նա խա տե սել է վար չա կան 
վա րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նուց ման հետ կապ ված վար չա կան մա րմն  ի հետ ևյալ պար-
տա կա նու թյուն նե րը. 

1) դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա-
նու ցե լը,

2)  վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հա-
րուց ման մա սին ծա նու ցե լը,

3)  վա րույ թի մաս նա կից նե րին վա րույ թի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ մի  ջո-
ցա ռումն  ե րի ան ցկաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի  և այլ պայ ման նե րի մա սին ծա նու ցե լը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին վա-
րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու կար գա վո րու մը հատ կա պես կար ևոր վում է վար չա-
կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ վա րույթ հա րու ցե լու դեպ քե րում, քա նի որ վար չա կան 
մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ վար չա կան վա րույթ հա րուց ված լի նե լու մա սին վա րույ թի 
մաս նա կի ցը որ ևէ կե րպ տե ղե կաց ված չի կա րող լի նել: Ընդ ո րում, դի մու մի  հի ման վրա 
հա րուց ված և վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ-
նե րի հա րուց ման մա սին վա րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու վար չա կան մա րմն  ի 
պար տա կա նու թյուն նե րի բո վան դա կային տար բե րու թյունն այն է, որ դի մու մի  հի ման վրա 
հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու ցու մը պար տա դիր է ա ռա նց 
որ ևէ բա ցա ռու թյան, իսկ վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու ցու մը պար տա դիր է մի  այն այն դեպ քում, երբ վար-
չա կան վա րույ թի հա րու ցու մի ց մի  նչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու մի  ջև ըն կած ժա մա-
նա կա հատ վա ծը ե րեք օ րից ա վե լի է: Այ սի նքն՝ վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ 
վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լիս վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին պատ շաճ ձևով ծա նու ցել վա րույ թի մաս նա կից նե րին կամ նրա նց ներ կայա ցու ցիչ-
նե րին, ե թե վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մի ց մի  նչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու մի  ջև 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը ե րեք օ րից ա վե լի է։ Այլ կե րպ ա սա ծ՝ վար չա կան մար մի  նը 
չու նի սե փա կան նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա-
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սին վա րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյուն մի  այն այն դեպ քում, երբ 
վար չա կան ակտն ըն դուն վե լու է վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մի ց հե տո ե րեք օր վա 
ըն թաց քում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ վար-
չա կան վա րույ թի հա րու ցու մի ց մի  նչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու մի  ջև ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծը ե րեք օ րից պա կաս լի նե լու դեպ քում վար չա կան մա րմն  ի՝ վա րույ թի 
հա րուց ման մա սին վա րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյուն չու նե-
նա լու օ րե նսդ րա կան կար գա վո րու մը հա մա հունչ է վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան 
և տն տե սա վա րու թյան սկզ բունք նե րին և նպա տակ է հե տա պն դում վար չա րա րու թյունն 
ի րա կա նաց նել վար չա կան մա րմն  ի տի րա պետ ման ներ քո գտն վող մի  ջոց նե րի չա փա վոր 
և ար դյու նա վետ օգ տա գո րծ մա մբ: Այ սի նքն՝ օ րե նսդ րի տե սան կյ ու նից, ե թե վար չա կան 
վա րույ թի հա րուց ման և եզ րա փա կիչ փու լե րի մի  ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը չի գե-
րա զան ցում ե րեք օ րը, ա պա վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին վար չա կան վա րույ-
թի հա րուց ման մա սին ա ռան ձին ծա նու ցե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է. նրա նք 
պե տք է ծա նուց վեն մի  այն լսումն  ե րի ան ցկաց ման ժա մա նա կի և վայ րի մա սին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր-
քո րո շու մը, որ վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու ցե լու վար չա կան մա րմն  ի 
պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը նպա տակ է հե տա պն դում ա պա հո վել վա րույ թին մաս-
նակ ցող ան ձի` լս ված լի նե լու ի րա վուն քը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա վեր ջի նիս լի ար-
ժեք ի րա կա նաց նե լու իր ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը: Այս եզ րա հան գու մը բխում է 
2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
և Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի պա հա նջ նե րից, ո րոն ցով սահ ման ված պա շտ պա նու թյան 
մի  ջոց նե րը պե տք է ար դյու նա վետ լի նեն թե՛ գո րծ նա կան և թե՛ ի րա վա կան ա ռումն  ե րով, 
մաս նա վո րա պես այն ա ռու մով, որ պա շտ պա նու թյան մի  ջոց նե րից օգտ վե լը չպե տք է ան-
հի մն  խո չըն դոտ վի պե տա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյա մբ 
(տե ՛ս, Ivanov and others v. Bulgaria (46336/99) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 24.11.2005 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 70): Հետ ևա բար, վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հա րուց ված վար-
չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման մա սին ծա նու ցու մը վա րույ թին մաս նա կից ան ձին պե-
տք է տրա մա դր վի այն պես, որ ող ջամ տո րեն ա պա հով վի վեր ջի նիս մաս նակ ցու թյու նը 
վար չա կան վա րույ թին (տե ՛ս, ՀՀ աշ խա տան քի պե տա կան տես չու  թյու նն ընդ դեմ «ՎՏԲ-
Հայաս տան բա նկ» ՓԲԸ-ի տնօ րեն նե րի խո րհր դի նա խա գահ, գլ խա վոր տնօ րեն Վա լե րի 
Օվ սյան նի կո վի թիվ ՎԴ/0016/05/08 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2008 
թվա կա նի ո րո շու  մը)։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ վար չա կան վա րույ թի մա սին ծա նու ցե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կա ռու ցա կա-
րգն ան հրա ժե շտ նա խադ րյալ է հան դի սա նում վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում մար դու 
լս ված լի նե լու ի րա վուն քի կեն սա գո րծ ման հա մար, քա նի որ ա ռա նց վար չա կան վա րույ թի 
մաս նա կից նե րին վա րույ թի հա րուց ման կամ վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման հա-
մար ան հրա ժե շտ մի  ջո ցա ռումն  ե րի (օ րի նա կ՝ լսումն  ե րի) ան ցկաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի  
և այլ պայ ման նե րի մա սին ծա նու ցե լու հնա րա վոր չէ ա պա հո վել վար չա կան վա րույ թի 
մաս նա կից նե րի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի գո րծ նա կան ի րա ցու մը: Թեև վար չա կան վա-
րույ թի մաս նա կից նե րին վա րույ թի մա սին ծա նու ցե լը և վա րույ թի մաս նա կից նե րին քն նա-
րկ վող փաս տա կան հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թյուն 
տա լը՝ լսե լը, կա տար վում են վար չա կան վա րույ թի եր կու տար բեր փու լե րում և նա խա-
տես ված են վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման ու ըն թա ցիկ փու լե րը կար գա վո րող ի րա-
վա կան նոր մե  րով, սա կայն նշ ված ըն թա ցա կար գային գոր ծո ղու թյուն նե րը հե տա պն դում 
են մե կ մի  աս նա կան նպա տակ, ո րը հան գում է մար դու՝ 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն-
նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված ի րա վա կան պա շտ-
պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջո ցի և 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված պատ շաճ վար չա րա րու թյան հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի 
ի րաց ման ե րաշ խա վոր մա նը: 

Այ նուա մե  նայ նիվ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ընդ գծել, որ վար-
չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու ցե լու և այդ վա-
րույ թի ըն թաց քում լսումն  եր ան ցկաց նե լու ի րա վա կան հիմ քե րը տար բեր վում են մի  մյան-
ցից: Մաս նա վո րա պես, վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի հա րուց ման մա սին չծա նու ցե լու ի րա վա կան հիմ քի՝ վար չա կան վա րույ թի հա-
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րու ցու մի ց մի  նչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու մի  ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը ե րեք 
օ րից պա կաս լի նե լու, առ կայու թյու նը չի կա րող հի մք հան դի սա նալ վա րույ թի մաս նա կից-
նե րի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կե լու և ա ռա նց ըն թա ցիկ փու լում լսումն  ե-
րի ի րա կա նաց ման մի  ջամ տող վար չա կան ակտ ըն դու նե լու հա մար, ե թե բա ցա կայում են 
լսումն  եր չա նց կաց նե լու կամ վար չա կան վա րույ թը մի  այն եզ րա փա կիչ փու լով ի րա կա-
նաց նե լու հա մար « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րը:

 ՀԱՐ ԿԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ

07.04.2017թ.

46. Եր վա նդ Ոս կա նյան v. Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջան, վա րչ. 
գո րծ թիվ ՎԴ/0721/05/15

Խն դիր. 2008, 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րին կա տար ված հար կային օ րե նսդ րու-
թյան խախ տումն  ե րի հա մար կա րող են արդյո ՞ք ա ռա ջա նալ գույ քա հար կի գծով հար-
կային պար տա վո րու թյուն ներ, ե թե տվյ ալ ի րա վա խախ տումն  ե րը հայտ նա բեր վել են 2015 
թվա կա նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ 
« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծով օ րե նս դի րը նա խա տե սել է հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն-
նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րը: Նշ ված ի րա վադ րույ թով օ րե նս դի րը 
սահ մա նել է, որ ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը ե րեք տա րի է, ո րի հաշ վա րկ ման հա մար ե լա կետ է 
ըն դուն վում հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա րե լու տա րին (ժամկ  ե տը հաշ-
վա րկ վում է ի րա վա խա խտ ման կա տար ման տար վան հա ջոր դող տար վա նից): Հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն-
նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման-
ված ընդ հա նուր կա նո նը հետ ևյա լն է. հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար 
հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե հար կային օ րե նսդ րու-
թյան տվյ ալ խախ տու մը հայտ նա բեր վել է այն ժա մա նակ, երբ լրա ցած է ե ղել այն կա-
տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը: Այ սի նքն՝ հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման 
վա ղե մու թյան ժամկ  ե տն ընդ գր կում է տվյ ալ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման տար վան 
ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք օ րա ցու ցային տա րի նե րը. այդ տա րի նե րն ան ցնե լուց հե տո 
հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող 
ա ռա ջա նալ:

 Հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե-
րոգ րյալ ընդ հա նուր կա նո նից օ րե նս դի րը նա խա տե սել է բա ցա ռու թյուն՝ ամ րագ րե լով, 
որ նշ ված ժամկ  ե տը չի գոր ծում « Գույ քա հար կի մա սին» և « Հո ղի հար կի մա սին» ՀՀ օ րե-
նք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում: Ըստ այդմ, « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սում օ րե նս դի րը նա խա տե սել է գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ-
րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա-
ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ հա տուկ ի րա վա կար գա վո րում: Նշ ված 
ի րա վադ րույ թի հա մա ձայն՝ գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր 
հայտ նա բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան 
ժամկ  ետ նե րը հաշ վար կե լու հա մար հի մք է ըն դուն վում հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ-
տու մը կա տա րե լու պա հը (ժամկ  ե տը հաշ վա րկ վում է ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա-
հից): Սա կայն գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե-
լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի 
վե րա բե րյալ օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված հա տուկ կա նո նը հան գում է հետ ևյա լին. գույ-
քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու-
թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե հար կային օ րե նսդ րու թյան տվյ ալ խախ տու մը հայտ-
նա բեր վել է այն կա տա րե լուց հե տո տա սը տար վա ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րել է հետ ևյա լը. 

Էջ 
524-537
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1. որ պես ընդ հա նուր կա նո ն՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար-
կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը ե րեք տա րի է, ո րի 
հաշ վա րկ ման սկի զբն ի րա վա խա խտ ման կա տար ման տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող 
տա րին է, 

2. որ պես բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր կա նո նի ց՝ գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե-
նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե-
մու թյան ժամկ  ե տը տա սը տա րի է, ո րի հաշ վա րկ ման սկի զբն ի րա վա խա խտ ման կա տար-
ման պա հն է,

3.  հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան թե՛ ընդ հա նուր, 
թե՛ հա տուկ ժամկ  ետ նե րի հաշ վա րկ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ծա գում է հար կային ի րա-
վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հին, քա նի որ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի՝ տվյ ալ ի րա վա խա խտ ման 
հայտ նա բեր ման պա հին լրա ցած լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ 
հոդ վա ծում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե-
րի՝ գույ քա հար կին վե րա բե րող բա ցա ռու թյու նը սահ ման վել է 21.03.2012 թվա կա նին ըն-
դուն ված և 28.04.2012 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն ՀՀ օ րեն քով, իսկ 
գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամ-
կե տի վե րա բե րյալ հա տուկ կա նոն նե րն ամ րա գր վել են « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 17-րդ հոդ վա ծում 21.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 28.04.2012 թվա կա նին ու ժի մե ջ 
մտած «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա-
տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րեն քով: Փաս տո րեն, գույ քա հար կի գծով հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ հա տուկ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կա րգ են ներ մուծ վել 21.03.2012 թվա կա նին տե ղի 
ու նե ցած օ րե նսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում, ո րո նք ի րա վա բա նա կան ու ժի 
մե ջ են մտել 28.04.2012 թվա կա նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ գույ քա հար կի գծով 
հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա-
ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րում օ րե նսդ րա կան փո փո-
խու թյուն ներ նա խա տե սող ի րա վա կան ակ տե րի՝ «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան հար ցին:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ ի րա վա-
կան   ակ տում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի կամ լրա ցումն  ե րի գոր ծո ղու թյու նը տա-
րած վում է դրա ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, իսկ մի  նչև 
փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցումն  եր նա խա տե սող   ի րա վա կան  ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լը 
ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա տա րած վում են մի  նչև փո փո խու թյուն նե րը կամ լրա-
ցումն  ե րն ու ժի մե ջ մտ նե լը գոր ծող նոր մե  րը: Այ սի նքն` ըստ ժա մա նա կի մե ջ ի րա վա կան 
ակ տե րի գոր ծո ղու թյան հա մը նդ հա նուր սկզ բուն քի` ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը 
տա րած վում է դրա ու ժի մե ջ ե ղած ժա մա նա կա հատ վա ծում ծա գած ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րի նկատ մա մբ: Այլ կե րպ ա սած` ի րա վա կան ակ տի կի րա ռե լի ու թյան հա րցն ուղ-
ղա կի ո րեն կապ ված է կար գա վոր ման ա ռար կան կազ մող ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հի հետ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ար ձա նագ րել է, որ «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րը հե տա դա րձ ուժ չու նեն: Նշ ված օ րե նսդ րա կան ակ տե րով նա խա-
տես ված գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան հա տուկ ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ 
ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը չեն կա րող տա րած վել այդ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց` 
28.04.2012 թվա կա նից ա ռաջ ծա գած հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Նշ ված 
դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նել ի րա վա կան ակ տե րի` ժա-
մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ սահ մա նադ րաի րա վա կան այն սկզ բուն քը, որ 
ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` ի րա վա կան ակ տե րը չեն գոր ծում հե տա դա րձ ու ժով, իսկ 
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ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող ի րա վա կան ակ տին հե տա դա րձ ուժ հա ղոր-
դե լը սահ մա նադ րո րեն ար գել ված է: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ գույ քա հար կի գծով 
հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա-
ջաց ման վա ղե մու թյան հա տուկ ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, 
ո րո նք ՀՀ ի րա վա կան հա մա կա րգ են ներ մուծ վել «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ 
ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րով, կի րառ վում են մի  այն այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի նկատ մա մբ, ո րո նք ծա գել են նշ ված օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց՝ 28.04.2012 թվա-
կա նից հե տո: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ` «« Հար կե րի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և 
«« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե-
լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան հար ցը լու ծե լիս 
ան հրա ժե շտ է պար զել հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար-
տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րով 
կար գա վոր վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հը:

 Հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա-
բե րյալ օ րե նսդ րա կան նոր մե  րի բո վան դա կային վեր լու ծու թյու նը վկայում է այն մա սին, 
որ այդ կա նոն նե րի կար գա վոր ման ա ռար կան հայտ նա բեր ված հար կային ի րա վա խախ-
տումն  ե րի հա մար ա ռա ջա ցող պա տաս խա նատ վու թյու նը բա ցա ռող ո րո շա կի հան գա մա-
նք նե րի հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մա մբ՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան այս կամ այն խա խտ ման հա մար հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ օ րե նսդ-
րա կան կար գա վո րումն  ե րն սկ սում են գոր ծել ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց 
տվյ ալ ի րա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վե լու պա հից: Այ սի նքն՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան 
այս կամ այն խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ նոր մե  րն ի րա վա կան հետ ևա նք ներ են ա ռա ջաց-
նում մի  այն այն ժա մա նակ, երբ ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը հայտ նա բե րել է տվյ ալ 
ի րա վա խախ տու մը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ե թե հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը դե ռևս 
հայտ նա բեր ված չէ ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց, ա պա այդ խա խտ ման հա-
մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը բա ցա ռող հան գա մա նք նե րը՝ վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րը, սահ մա նող ի րա վա նոր մե  րը չեն կա րող որ ևէ ի րա վա բա նա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ: Այս պի սով, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ի րա վա սու վար չա կան 
մա րմն  ի կող մի ց այս կամ այն հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բե րումն  է այն ան-
հրա ժե շտ ի րա վա բա նա կան փաս տը, ո րի հետ օ րե նս դի րը կա պել է այդ խա խտ ման հա-
մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը բա ցա ռող հան գա մա նք նե րը՝ վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րը, սահ մա նող ի րա վա նոր մե  րով կար գա վոր վող հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ծա գու մը:

 Վե րոգ րյալ փաս տա րկ նե րը հաշ վի առ նե լո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հար-
կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց-
ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րով կար գա վոր վող հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց այս կամ 
այն հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հին: Մի նչև հար կային ի րա վա խա-
խտ ման հայտ նա բե րու մը հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան 
ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րով կար գա վոր վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն ներ չեն կա րող ծա գե լ՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե երբ է այդ ի րա վա խախ-
տու մը կա տար վել: Հետ ևա բար հար կային օ րե նսդ րու թյան կո նկ րետ խա խտ ման հա մար 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա դր ման հար ցը լու ծե լիս վա ղե մու թյան ժամ-
կետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար-
գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հա մար որ պես ե լա կետ պե տք է ըն դու նել տվյ ալ հար կային 
ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ընդ գծել, որ վե րոգ րյալ ընդ հա նուր 
կա նո նից պե տք է կա տա րել մե կ բա ցա ռու թյուն, ո րը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ 
հար կային ի րա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վել է «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
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94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո, սա կայն այդ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե-
լու օր վա դրու թյա մբ այդ ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման տար վան հա ջոր դող ե րեք 
տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած է ե ղել: Քն նա րկ վող պա րա գայում հար կային օ րե նսդ րու թյան 
կո նկ րետ խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա դր ման հար-
ցը լու ծե լիս վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում 
գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հա մար որ պես ե լա կետ պե տք է 
ըն դու նել ոչ մի  այն տվյ ալ հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հը, այլ նաև 
այն հան գա ման քը, թե արդյոք վե րոգ րյալ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հի ն՝ 28.04.2012 
թվա կա նին, այդ ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման տար վան հա ջոր դող ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը լրա ցած ե ղել է, թե՝ ոչ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ 
օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց ա ռաջ կա տար ված հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  
ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց կա րող էր հայտ նա բեր վել մի  նչև 28.04.2012 թվա-
կա նը. այդ դեպ քում տվյ ալ ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն ներ 
չէ ին կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե լրա ցած լի ներ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ-
վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը: Ըստ այդմ, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը պե տք է տա րած-
վի նաև 28.04.2012 թվա կա նից հե տո հայտ նա բեր ված այն հար կային ի րա վա խախ տում-
նե րի վրա, ո րո նց կա տար ման տար վան հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը «« Հար կե րի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ 
ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում 
կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հին լրա ցած է 
ե ղել: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն 
կա րող ա ռա ջա նալ բո լոր այն հար կային ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար, ո րո նց կա տար-
ման տար վան հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հին լրա ցած է ե ղել: Այդ դեպ քում հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խախ տում թույլ տված ան ձն ի րա վունք ու նի ող ջամ տո րեն են թադ րե լու և 
ակն կա լե լու, որ իր կող մի ց կա տար ված ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա-
վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժա մկ տ նե րն ան ցել են՝ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման-
ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա-
տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի՝ ժա մա նա կի 
մե ջ գոր ծո ղու թյան ի րա վա կի րառ պրակ տի կան պե տք է ըն թա նա հետ ևյալ ուղ ղու թյա մբ. 
նշ ված օ րե նք նե րը տա րած վում են դրա նց ու ժի մե ջ մտ նե լուց՝ 28.04.2012 թվա կա նից հե-
տո հայտ նա բեր ված հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րի նկատ մա մբ, և քն նա րկ-
վող օ րե նք նե րի՝ ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան կա նո նի բո վան դա կու թյու նը հան գում է 
հետ ևյա լին. 

1. ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է և 
ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել է մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը, 
ա պա այդ դեպ քում կի րա ռե լի է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 
28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վար գա վո րու մը. 

2. ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է և 
ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել է 28.04.2012 թվա կա նից հե տո, 
ա պա այդ դեպ քում կի րա ռե լի է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` ներ-
կայումս (28.04.2012 թվա կա նից) գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ և « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի՝ 28.04.2012 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը. 

3. ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է 
մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը, սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա-
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բեր վել է 28.04.2012 թվա կա նին կամ դրա նից հե տո, ա պա այդ դեպ քում վա ղե մու թյան 
ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում գոր ծող օ րե նսդ րա կան 
կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հար ցը պե տք է լուծ վի՝ հի մք ըն դու նե լով այն հան գա ման-
քը, թե 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա-
րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած ե ղել է, թե՝ ոչ. 
այս պես՝ 

-  ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է մի -
նչև 28.04.2012 թվա կա նը, սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել 
է 28.04.2012 թվա կա նին կամ դրա նից հե տո, և 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը լրա ցած է ե ղել, ա պա այդ ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո-
րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լիս կի րառ վում է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` 
մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վար գա վո րու մը, 

-  ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է մի -
նչև 28.04.2012 թվա կա նը, սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել 
է 28.04.2012 թվա կա նին կամ դրա նից հե տո, և 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը լրա ցած չի ե ղել, ա պա այդ ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո-
րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լիս կի րառ վում է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` 
ներ կայումս (28.04.2012 թվա կա նից) գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ և « Գույ քա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի՝ 28.04.2012 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը:

20.07.2017թ.

47. Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջան v. Մհեր Գևոր-
գյան, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/6487/05/15

Խն դիր. Ո՞ր պա հից է ա ռա ջա նում ֆի զի կա կան ան ձին պատ կա նող փո խադ րա մի  ջո-
ցի հա մար գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյան խախ տու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վե րա հաս տա տե լով Եր վա նդ Ոս կա նյա-
նն ընդ դեմ Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի թիվ ՎԴ/0721/05/15 վար չա-
կան գոր ծով 07.04.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում յու րա քան չյուր 
ոք պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել հար կեր, իսկ կո նկ-
րետ հար կա տե սակ նե րը սահ մա նում է օ րե նս դի րը: Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
օ րեն քով սահ ման ված հար կա տե սակ է գույ քա հար կը, ո րը ո րո շա կի կա տե գո րի այի գույ քի 
հա մար հա մայն քային կամ պե տա կան բյու ջե վճար վող և հա րկ վճա րող նե րի տն տե սա-
կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րից չկախ ված ուղ ղա կի հա րկ է: Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում գույ քա հա րկ վճա րող են հա մար վում նաև ֆի զի կա կան ան ձի նք, ո րո նց 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում պատ կա նում է « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով սահ ման ված հա րկ վող օբյե կտ հա մար վող ո րո շա կի տե սա կի գույք: Օ րե նս դի րը 
սահ մա նել է, որ գույ քա հար կով հա րկ վող օբյե կտ են հա մար վում նաև փո խադ րա մի  ջոց-
նե րը՝ դրա նց շար քում նա խա տե սե լով նաև ավ տո մո բի լային տրա նս պոր տի մի  ջո ցը:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ և 13-րդ հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյու նից 
հետ ևում է, որ ֆի զի կա կան ան ձի նք հա րկ վող օբյե կտ հա մար վող փո խադ րա մի  ջո ցի հա-
մար գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը վճա րում են ի րե նց հաշ վառ ման վայ րի հա մայն-
քի բյու ջե, նշ ված հաշ վառ ման (գ րա նց ման) բա ցա կայու թյան դեպ քում՝ ի րե նց հիմն  ա կան 
բնա կու թյան վայ րի հա մայն քի բյու ջե, իսկ ե թե հիմն  ա կան բնա կու թյան վայ րը Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից դուրս է, ա պա գույ քա հար կի գու մա րը վճա րում են 
փո խադ րա մի  ջո ցի հիմն  ա կան գտն վե լու վայ րի հա մայն քի բյու ջե: 

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ, 13-րդ հոդ ված նե րի և « Ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի հա-
մա դր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ֆի-
զի կա կան ան ձա նց հա մար գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջան է հա մար վում 
օ րա ցու ցային տա րին, և վեր ջին նե րս պար տա վոր են գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը 
հա մա պա տաս խան բյու ջե վճա րել մի  նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ: 
Հետ ևա բար, գույ քա հար կով հա րկ վող օբյե կտ հա մար վող փո խադ րա մի  ջո ցի հա մար 

Էջ 
538-552
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գույ քա հար կի գծով ֆի զի կա կան ան ձի հար կային պար տա վո րու թյան խախ տու մը վրա է 
հաս նում այն դեպ քում, երբ տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձը մի  նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ-
բե րի 1-ը նե րա ռյալ ամ բող ջու թյա մբ չի վճա րել տվյ ալ փո խադ րա մի  ջո ցի հա մար հա մա-
պա տաս խան բյու ջե վճար ման են թա կա գույ քա հար կի գու մա րը։ 

Օ րե նս դի րը վե րոն շյալ կար գա վո րու մի ց բա ցի նա խա տե սել է նաև հա տուկ կար գա-
վո րում, այն է՝ ֆի զի կա կան ան ձը տա րե կան տեխ նի կա կան զն նու թյան են թա կա փո խադ-
րա մի  ջո ցի հա մար գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րն ամ բող ջու-
թյա մբ կա տա րում է մի  նչև փո խադ րա մի  ջո ցի` տվյ ալ տար վա տեխ նի կա կան զն նու թյան 
ներ կայաց նե լը: Նշ ված դրույ թի կա ռուց ված քային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ այն կի-
րառ վում է մի  այն հետ ևյալ պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ քում.

- տ րա նս պոր տային մի  ջո ցը են թա կա է տեխ նի կա կան զն նու թյան,
- տ րա նս պոր տային մի  ջո ցի տեխ նի կա կան զն նու թյունն ա մե  նա մյա բնույթ է կրում,
- տ րա նս պոր տային մի  ջո ցը ներ կայաց վել է տվյ ալ տար վա տեխ նի կա կան զն նու-

թյան:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գույ քա հար կի գծով պար տա վո րու թյու նը մի  նչև 

դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ կա տա րե լու կա նո նից բա ցա ռու թյուն նա խա տե սող նոր մի  
գոր ծո ղու թյան նպա տա կը տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի գույ քա հար կի գծով հար կային 
պար տա վո րու թյան պատ շաճ կա տա րումն  ա պա հո վե լն է: Այ սի նքն՝ փո խադ րա մի  ջո-
ցի ա մե  նա մյա տեխ նի կա կան զն նու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել մի  այն այն դեպ քում, 
երբ տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի հա մար գույ քա հա րկ վճա րե լու պար տա վո րու թյու նը 
պատ շաճ կա տար վել է: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ « Ճա նա պար հային երթ-
ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քից բխում է, որ ոչ բո լոր 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րն են են թա կա ա մե  նա մյա տեխ նի կա կան զն նու թյան: Մաս-
նա վո րա պե ս՝ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը, բա ցա ռու թյա մբ ընդ հա նուր օգ տա գո րծ ման 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի, դրա նց թո ղա րկ ման տար վան հա ջոր դող չոր րո րդ տա րին 
նե րա ռյալ, տեխ նի կա կան զն նու թյան են թա րկ վում են յու րա քան չյուր 2 տա րին մե կ ան գամ, 
իսկ ընդ հա նուր օգ տա գո րծ ման տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը՝ 6 ա մի  սը մե կ ան գամ: Մի-
նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կա տա րած վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ « Գույ քա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը ֆի զի կա կան ան ձի հա մար մի  նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը 
նե րա ռյալ գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը վճա րե լու պար տա վո րու թյու նից բա ցա ռու-
թյուն սահ մա նել է մի  այն տա րե կան տեխ նի կա կան զն նու թյան են թա կա փո խադ րա մի -
ջո ցի հա մար: Ա վե լին, տա րե կան տեխ նի կա կան զն նու թյան են թա կա փո խադ րա մի  ջո ցը 
տեխ նի կա կան զն նու թյան չներ կայաց նե լու հան գա ման քը ևս չի կա րող ազ դե ցու թյուն ու-
նե նալ գույ քա հար կի գծով պար տա վո րու թյան կա տար ման վրա, և այդ դեպ քում գոր ծում 
է պար տա վո րու թյու նը մի  նչև դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ կա տա րե լու ընդ հա նուր կա նո նը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գույ քա հար կի գծով հար-
կային պար տա վո րու թյունն ա մե ն դեպ քում խա խտ ված կա րող է հա մար վել, ե թե տվյ ալ 
ֆի զի կա կան ան ձը մի  նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ ամ բող ջու թյա մբ 
չի վճա րել փո խադ րա մի  ջո ցի հա մար հա մա պա տաս խան բյու ջե վճար ման են թա կա գույ-
քա հար կի գու մա րը։ 

07.04.2017թ.

48. «Ար թի կի «Ս տեկ լո մաշ»» ԲԲԸ v. ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա-
կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի Գյում րու տա րած քային հար կային տես չու թյուն, վա րչ. 
գո րծ թիվ ՎԴ5/0519/05/13

Խն դիր. Ի՞նչ տվյ ալ ներ և տե ղե կու թյուն ներ պե տք է պա րու նա կի շա հու թա հար կի և 
ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով ո րո շա կի ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար տն տես վա րող 
սուբյեկ տի նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող ստուգ ման 
ակ տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ ար-
ձա նագ րել է, որ « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման 
և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 
ստու գումն  ի րա վա կան նոր մե  րով կար գա վոր վող ըն թա ցա կա րգ է, ո րի մի  ջո ցով պե տու-
թյու նը պար զում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նող սուբյե կտ նե րի կող մի ց ի րե նց գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ պե տու թյա նը 

Էջ 
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տրա մա դր վող տե ղե կու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը և այդ գոր ծու նե ու թյան հա-
մա պա տաս խա նու թյունն ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ նե րին: Ստուգ մա ն՝ որ պես ի րա-
վա կան գոր ծըն թա ցի ան հրա ժեշ տու թյունն ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է տն տե սա-
կան գոր ծու նե ու թյան բազ մա զա նու թյան, դրա նում մե ծ քա նա կու թյա մբ սուբյե կտ նե րի 
նե րգ րավ վա ծու թյան պայ ման նե րում տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի՝ պե տու թյան հան դեպ 
ու նե ցած պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով ման նկա տա ռու մով:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ մա սում օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ ստու-
գու մը կա րող է ուղղ ված լի նել ինչ պես տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ամ բո ղջ ֆի նան սա-
տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան փաս տա ցի ի րա վի ճա կը պար զե լուն (հա մա լիր ստու գում), 
այն պես էլ տն տես վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ա ռան ձին տար րե րի 
փաս տա ցի ի րա վի ճա կը պար զե լուն (թե մա տիկ ստու գում): Ընդ ո րում՝ թե մա տիկ ստու-
գումն  ե րից է նաև պե տա կան բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան ստու-
գու մը, ո րի ըն թաց քում պե տա կան լի ա զոր մա րմն  ի կող մի ց ըստ է ու թյան ստուգ ման է 
են թա րկ վում ստուգ վող ժա մա նա կա շր ջա նում տն տես վա րող սուբյեկ տի ի րա կա նաց րած 
ամ բո ղջ գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա գու մար նե րի 
(հար կեր, տուր քեր, այլ պար տա դիր վճար ներ) հաշ վա րկ ման ու վճար ման ճշ տու թյու նը:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ստուգ ման 
գոր ծըն թա ցը եզ րա փակ վում է ստուգ ման ակ տի ըն դուն մա մբ, ո րը պե տք է բո վան դա-
կային ի մաս տով հա մա պա տաս խա նի նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հա նջ նե րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ « Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րով ստուգ ման ակ տին ներ կայաց վող պա-
հա նջ նե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը: Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ 
ստուգ մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տումն  ե րը, խախ տումն  ե րի նկա րագ րու թյու նը, խա խտ-
ման ժամկ  ե տը (ե թե հնա րա վոր է ո րո շել) և խա խտ ված ի րա վա կան նոր մե  րը, ինչ պես նաև 
պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հիմ քե րը ստուգ ման 
ակ տում նշե լու վար չա կան մա րմն  ի պար տա կա նու թյան սահ մա նումն  ինք նան պա տակ չէ, 
քա նի որ օ րեն քի այդ պա հա նջ նե րը պահ պան ված լի նե լու պա րա գայում մի  այն վար չա-
կան կամ դա տա կան բո ղո քա րկ ման կար գով հնա րա վոր կլի նի պար զել և հաս տա տել 
ստուգ մա մբ հայտ նա բեր ված խախ տումն  ե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը: Ընդ 
ո րում, ստուգ ման ակ տում բո վան դակ վող վե րոգ րյալ տե ղե կու թյուն նե րը պե տք է լի նեն 
ամ բող ջա կան, հս տակ և վար չա կան բո ղո քը քն նող վար չա կան մա րմն  ին կամ դա տա-
րա նին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեն գնա հա տե լու ստուգ ման ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ստուգ մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տումն  ե-
րի և տն տես վա րո ղի կող մի ց խա խտ ված ի րա վա կան նոր մե  րի վե րա բե րյալ ստուգ ման 
ակ տում նշում կա տա րե լը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ո րո շե լու ակ տի ի րա վա չա փու-
թյու նը, գնա հա տե լու նոր մա տիվ հիմ քը, այ սի նքն՝ վար քագ ծի այն կա նոն նե րի ամ բող ջու-
թյու նը, ո րո նք տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մար սահ մա նում են ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն 
կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու պար տա կա նու թյուն, իսկ խախ տումն  ե րի նկա րագ րու թյունն 
ակ տում նշե լը հնա րա վոր է դա րձ նում ա ռա նձ նաց նել այն ի րա վա բա նա կան փաս տե րը` 
ի րո ղու թյուն նե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րո նք հի մք են տա լիս տն տես վա րող սուբյեկ տին 
այս կամ այն ի րա վա խախ տու մը վե րագ րե լու հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ մի  այն վե րոգ րյալ չա փա նիշ նե րին հա-
մա պա տաս խա նող վար չա կան ակ տը կա րող է ա պա հո վել և ար դա րաց նել ստուգ ման 
նպա տակ նե րը, ո րո նց թվին են դաս վում տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան 
ո լոր տում նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հի ման վրա պե տա կան մար մի ն նե րին ներ-
կայաց ված կամ հրա պա րակ ված հաշ վետ վու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը պար-
զե լը, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի կա տար ման նկատ-
մա մբ պե տա կան հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լը և տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գույ քային 
ի րա վունք նե րը պա շտ պա նե լը:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ շա հու թա-
հար կը պե տա կան բյու ջե վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է, ո րի հա րկ վող օբյեկ տը ռե զի դե նտ-
նե րի հա մար Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս 
ստաց վող հա րկ վող շա հույթն է: Ընդ ո րում, հա րկ վող շա հույթ է հար կա տուի հա մա խա-
ռն ե կամ տի, այ սի նքն` հաշ վե տու տա րում ան կախ դրա նց ստաց ման աղ բյուր նե րից հար-
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կա տուի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րի, և օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն  ե րի 
դրա կան տար բե րու թյու նը: Օ րե նս դի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ-
վա ծում սահ մա նել է, որ նշ ված օ րեն քի ի մաս տով ե կա մու տը հաշ վե տու տար վա ըն թաց-
քում ակ տիվն  ե րի ներ հոս քը, ա ճը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի նվա զումն  է, ո րը հան գեց-
նում է հար կա տուի սե փա կան կա պի տա լի ա վե լաց մա նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ տն տես վա րող սուբյեկ տի հա րկ վող շա-
հույ թը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել օ րեն քով սահ ման ված հետ ևյալ եր կու 
տար րե րը. տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խա ռն ե կա մու տը և « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րը, որ տեղ հա մա խա ռն ե կա մու տը 
տն տես վա րող սուբյեկ տի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րն է` ան կախ դրա նց ստաց-
ման աղ բյու նե րից, իսկ թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րն օ րեն քով սահ ման ված ծախ սե րն 
են, կո րուստ նե րը և այլ նվա զե ցումն  ե րը: Նշ ված եր կու տար րե րի` հա մա խա ռն ե կամ տի 
և թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րի դրա կան տար բե րու թյու նը տն տես վա րող սուբյեկ տի մոտ 
ա ռա ջաց նում է հա րկ վող շա հույթ, ո րից հնա րա վոր է հաշ վար կել օ րեն քով սահ ման ված 
վճար ման են թա կա շա հու թա հար կի գու մա րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի  ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ տն տես վա րող սուբյեկ-
տի կող մի ց ծախ սե րի մա սով հա մա խա ռն ե կա մու տը թույ լա տր վում է նվա զեց նել, ե թե 
կա տար ված ծախ սե րը կապ ված են հա մա խա ռն ե կամ տի ստաց ման հետ, ընդ ո րում` 
ծախ սե րը պե տք է լի նեն ան հրա ժե շտ և փաս տա թղ թե րով հիմն  ա վոր ված: Այ սի նքն՝ տն-
տես վա րող սուբյեկ տի կա տա րած բո լոր ծախ սե րը չեն, ո րո նք կա րող են նվա զեց վել հա-
մա խա ռն ե կամ տից, այլ դրա նք ան մի  ջա կա նո րեն և բա ցա ռա պես պե տք է կապ ված լի նեն 
հա մա խա ռն ե կամ տի ստաց ման հետ, իսկ այն ծախ սե րը, ո րո նք տն տես վա րո ղի կող մի ց 
կա րող են կա տար վել ոչ ե կամ տի ստաց ման նպա տա կով, չեն կա րող նվա զեց վել: Օ րե-
նսդ րա կան նման մո տե ցու մը նպա տակ է հե տա պն դում պա շտ պա նե լու թե՛ պե տու թյան, 
թե՛ տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի շա հե րը, քա նի որ խթա նում է տն տես վա րող սուբյեկ տի 
կող մի ց իր մի  ջոց նե րն ան մի  ջա կա նո րեն ե կա մուտ ստա նա լուն ուղ ղե լուն, ինչն իր հեր-
թին նպաս տում է պե տու թյան ընդ հա նուր տն տե սու թյան զար գաց մա նը: Շա րա դր վա ծը 
չի նշա նա կում, սա կայն, որ տն տես վա րող սուբյեկ տը զրկ ված է այն պի սի ծախ սեր ա նե լու 
հնա րա վո րու թյու նից, ո րո նք ան մի  ջա կա նո րեն և բա ցա ռա պես ուղղ ված չեն տն տես վա-
րո ղի հա մա խա ռն ե կա մու տը ձևա վո րե լուն. այդ պի սի ծախ սե րի կա տա րումն  ըն դա մե  նը 
զր կում է տն տես վա րո ղին այդ ծախ սե րի մա սով իր հա մա խա ռն ե կամ տից նվա զե ցումն  եր 
կա տա րե լու ի րա վուն քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ե թե տն տես վա րո ղի մոտ պե տա կան 
բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան թե մա տիկ ստուգ ման ար դյուն քում 
պա րզ վում է, որ տվյ ալ տն տես վա րող սուբյե կտն իր հար կային հաշ վետ վու թյուն նե րում 
կա տա րել է հա մա խա ռն ե կամ տից ա պօ րի նի նվա զե ցումն  եր, այ սի նքն՝ կա տա րել է այն-
պի սի նվա զե ցումն  եր, ո րո նք կապ ված չեն ե կամ տի ստաց ման հետ կամ հիմն  ա վոր ված 
չեն փաս տա թղ թե րով, ա պա այդ հան գա ման քը պե տք է իր ման րա մա սն նկա րագ րու թյու-
նը ստա նա ստուգ ման ակ տում: Այ սի նքն՝ տվյ ալ պա րա գայում ստուգ ման ակ տը պե տք է 
կա զմ վի այն պես, որ հնա րա վոր լի նի պար զել, թե որ քան է կազ մում տն տես վա րո ղի ի րա-
կան հա րկ վող շա հույ թը, ինչ պես նաև օ րի նա կան նվա զե ցումն  ե րի՝ հա մա խա ռն ե կամ-
տի ստաց ման հետ կապ ված ան հրա ժե շտ և փաս տա թղ թե րով հիմն  ա վոր ված ծախ սե րի 
գու մա րը՝ հղում կա տա րե լով այն փաս տա թղ թե րին, ո րոն ցով հիմն  ա վոր վում է օ րի նա-
կան նվա զե ցումն  ե րի այդ չա փը: Այ նու հե տև ստուգ ման ակ տում թվա բա նա կան հաշ վար-
կի տես քով պե տք է ար տա ցոլ վի վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր ված ա պօ րի նի 
նվա զե ցումն  ե րի գու մա րը, ինչ պես նաև այդ նվա զե ցումն  ե րի կա տար ման ար դյուն քում 
պա կաս վճար ված շա հու թա հար կի և դրա նկատ մա մբ հաշ վա րկ վող տույ ժե րի ու տու գա-
նք նե րի գու մա րը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի 
կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 
10-րդ կե տե րի ու ժով ստուգ ման ակ տում պե տք է շա րա դր վեն տն տես վա րող սուբյեկ-
տի կող մի ց իր հաշ վետ վու թյուն նե րում հա մա խա ռն ե կամ տից « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի խա խտ մա մբ կա տար ված նվա զե ցումն  ե րը և այդ նվա զե ցումն  ե րի ա պօ րի նի 
լի նե լու վե րա բե րյալ վար չա կան մա րմն  ի հա մա պա տաս խան հիմն  ա վո րումն  ե րը: Ա վե լին, 
ստուգ ման ակ տում նշ ված փաս տա կան հան գա մա նք նե րի շա րադ րան քը՝ որ պես ստուգ-
մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տումն  ե րի նկա րագ րու թյուն, պե տք է ամ րա պնդ վի վար չա կան 
մա րմն  ի կող մի ց ստուգ մա մբ ձե ռք բեր ված հա մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րով, ո րո նք 
կա րող են հաս տա տել քն նա րկ վող հար կային ի րա վա խա խտ ման առ կայու թյու նը:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ստուգ ման ակ տում շա հու թա հար կով հա րկ ման 
են թա կա հա րկ վող օ բեկ տը` հա րկ վող շա հույ թը, ցույց չտա լու կամ այն պա կաս ցույց տա-
լու դե պքն ար ձա նագ րե լիս հար կային մար մի  նը պար տա վոր է որ պես վար չա կան վա-
րույ թի ըն թաց քում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց ներ դա տա րա նին ներ կայաց նել այն ա պա-
ցույց նե րը (փաս տա թղ թե րը), ո րո նք հնա րա վո րու թյուն կս տեղ ծեն դա տա րա նի հա մար 
հաս տա տե լու կամ հեր քե լու գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան 
հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը, այ սի նքն՝ գնա հա տե լու վի-
ճա րկ վող ստուգ ման ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը: Այս պես, դա տա րա նի կող մի ց պե տք է 
գնա հատ վեն այն փաս տա թղ թե րը, ո րոն ցով հիմն  ա վոր վում է տն տես վա րո ղի հա մա խա-
ռն ե կամ տի ստաց ման հետ կապ ված ամ բո ղջ ծախ սե րը, ո րո նք ի րա կա նում կա տար վել 
են, իսկ կա տար ված, սա կայն փաս տա թղ թե րով չհիմն  ա վոր ված ծախ սե րը ստուգ ման ակ-
տում պե տք է ար տա ցոլ վեն թվա բա նա կան հաշ վար կի մի  ջո ցով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի` որ պես 
ա նուղ ղա կի հար կի հա րկ վող օբյե կտն ա վե լաց ված ար ժե քի հա րկ վճա րող նե րի կող մի ց 
ի րա կա նաց վող օ րեն քով սահ ման ված բո լոր գոր ծա րք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) ամ բո-
ղջ ար ժե քն է (շր ջա նա ռու թյու նը): «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ 
հոդ վա ծով օ րե նս դի րը կար գա վո րել է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մա րի հաշ վա րկ-
ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը՝ սահ մա նե լով այդ գու մա րից հաշ վա նց ման են-
թա կա գու մար նե րը, հաշ վա նց ման կար գը և դեպ քե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ե թե տն տես վա րո ղի մոտ պե տա կան բյու-
ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան թե մա տիկ ստուգ ման ար դյուն քում պա-
րզ վում է, որ տվյ ալ տն տես վա րող սուբյեկ տը խախ տել է «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծը, այ սի նքն՝ իր կող մի ց վճար ման են թա կա ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի գու մա րից ա պօ րի նի կեր պով կա տա րել է հաշ վան ցումն  եր, ա պա այդ 
հան գա ման քը պե տք է հս տակ և հիմն  ա վոր ված նկա րա գր վի ստուգ ման ակ տում: Ստուգ-
ման ակ տը տվյ ալ դեպ քում պե տք է բո վան դա կի «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի այն կո նկ րետ դրույ թը, ո րը, ըստ վար չա կան մա րմն  ի, խա խտ վել 
է տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մի ց: Ա վե լին, քն նա րկ վող պա րա գայում ստուգ ման ակ տը 
պե տք է կա զմ վի այն պես, որ հնա րա վոր լի նի պար զել, թե որ քան է կազ մում հաշ վե տու 
ժա մա նա կա շր ջա նում տն տես վա րո ղի կող մի ց վճար ման են թա կա ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի ի րա կան գու մա րը, հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
կից օ րի նա կան հաշ վա նց ման են թա կա գու մա րի չա փը, տն տես վա րո ղի կող մի ց ա պօ րի նի 
կեր պով կա տար ված հաշ վա նց ման գու մա րի չա փը, ինչ պես նաև դրա նկատ մա մբ հաշ-
վա րկ վող տույ ժե րի ու տու գա նք նե րի գու մա րը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ « Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րի ու ժով ստուգ ման ակ տում պե տք է շա րա դր-
վեն տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մի ց իր հաշ վետ վու թյուն նե րում ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի գծով «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի խա խտ մա մբ կա տար ված 
հաշ վան ցը և այդ հաշ վան ցի ա պօ րի նի լի նե լու վե րա բե րյալ վար չա կան մա րմն  ի հա մա-
պա տաս խան հիմն  ա վո րումն  ե րը: Բա ցի այդ, նշ ված ի րա վա խա խտ ման հա մար տն տես-
վա րող սուբյեկ տին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կող ստուգ ման ակ տի վի ճա րկ ման 
դեպ քում վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է դա տա րան ներ կայաց նել ստուգ ման ըն-
թաց քում ձե ռք բեր ված և վե րոգ րյալ փաս տա կան հան գա մա նք նե րը հիմն  ա վո րող հա մա-
պա տաս խան ա պա ցույց նե րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ ստուգ ման ակ տի դա տա կան կար գով բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում հա րուց ված 
գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա նը պե տք է նախ ևա ռաջ պար զի այն 
հան գա ման քը, թե արդյոք ստուգ ման ակ տը հա մա պա տաս խա նում է « Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
վե րոգ րյալ պա հա նջ նե րին, և ստուգ ման ակ տում շա րա դր ված ի րա վա խա խտ ման նկա-
րագ րու թյու նը հիմն  ա վոր վում է արդյոք ստուգ մա մբ ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րով, քա նի 
որ ստուգ ման ակ տը կա րող է հա մար վել ի րա վա չափ վար չա կան վա րույ թի (ս տուգ ման) 
ըն թաց քում ձե ռք բեր ված և դա տա րա նի գնա հատ մա նը ներ կայաց ված ա պա ցույց նե րով 
հիմն  ա վոր ված լի նե լու դեպ քում մի  այն:
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49. Ա/Ձ Մար տին Զա րոյան v. ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի 
հար կային տես չու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/6872/05/14

Խն դիր. Աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նումն  օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար-
գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու հա մար ե կամ տային հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար-
տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տը կա րող է արդյո ՞ք ի րա վա չափ հա մար վել 
այն պայ ման նե րում, երբ լի ա զոր մա րմն  ի կող մի ց նշ ված փա ստն ար ձա նագ րե լիս ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գը չի պահ պան վել, սա կայն տն տե սա վա րող սուբյեկ տը 
վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ըն դու նել է չգ րա նց ված աշ խա տող ներ ու նե նա լու հան-
գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ աշ-
խա տան քային օ րե նսգր քի 14-րդ և 102-րդ հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 
աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի մի  ջև աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հա մար 
օ րե նս դի րը նա խա տե սել է հետ ևյալ հիմ քե րը. (1) գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա գիր 
կամ (2) աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ: Ընդ ո րում, աշ-
խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման վե րոգ րյալ հիմ քե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա բա-
ցա կայու թյան դեպ քում ի րա կա նաց վող աշ խա տան քը հա մար վում է ա նօ րի նա կան:

 Փաս տո րեն, օ րե նսդ րի տե սան կյ ու նի ց՝ ա ռա նց աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված կար գով կնք ված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ րի կամ աշ խա տան-
քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ի րա կա նաց վող աշ խա տան քը 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում ո րակ վում է որ պես ա նօ րի-
նա կան աշ խա տա նք, ո րը գոր ծա տուի հա մար ա ռա ջաց նում է «Ե կամ տային հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ան բա րեն պա ստ հետ ևա նք-
նե րը: Այս պես, «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում 
ամ րա գր ված ի րա վա կան նոր մի  բո վան դա կային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նումն  օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փաս տի առ կայու թյան դեպ քում գոր ծա տուն 
պար տա վոր է յու րա քան չյուր չձ ևա կե րպ ված վար ձու աշ խա տո ղի հա մար հաշ վար կել և 
վճա րել ե կամ տային հա րկ, ո րի չա փը պայ մա նա վոր ված է չձ ևա կե րպ ված վար ձու աշ խա-
տող նե րի քա նա կով: Ընդ ո րում, գոր ծա տուի հա մար նշ ված ան բա րեն պա ստ հետ ևան քը 
կա րող է ա ռա ջա նալ մի  այն այն դեպ քում, ե թե ի րա վա սու մար մի  նը տվյ ալ գոր ծա տուի 
մոտ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նումն  օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա-
վոր չձ ևա կեր պե լու փա ստն ար ձա նագ րել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց սահ ման ված 
կար գով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հի մք ըն դու նե լով 
«Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, 25.07.2013 թվա կա-
նի «Աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու-
թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փա ստն ար ձա նագ րե լու կար գը և 
ար ձա նագ րու թյան ձևը սահ մա նե լու մա սին» թիվ 1259-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տով սահ մա նել 
է աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա-
վոր չձ ևա կեր պե լու (այ սի նքն` աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տի կամ գրա վոր պայ մա նագ րի բա ցա կայու թյան) փա ստն ար ձա նագ րե լու կար գը` հա-
մա ձայն թիվ 1 հա վել վա ծի, և աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա-
մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու (...) փաս տի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու-
թյան ձևը` հա մա ձայն թիվ 2 հա վել վա ծի ։

 Կար գի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու (...) 
փա ստն ար ձա նա գր վում է հա րկ վճա րո ղի (տն տե սա վա րող սուբյեկ տի) մոտ հար կային 
մա րմն  ի կող մի ց ի րա կա նաց վող Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի 
հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան, պար տա դիր սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան 
վճար նե րի հաշ վա րկ ման ու վճար ման ճշ տու թյու նը պար զե լուն ուղղ ված ստու գումն  ե-
րի, օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի, ինչ պես նաև հար կային մա րմն  ի կամ 
լի ա զոր ված այլ մա րմն  ի կող մի ց ա ռա նց ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի կամ գրա վոր 
պայ մա նագ րի աշ խա տող պա հե լու դեպ քե րի բա ցա հայտ մա նն ուղղ ված ստու գումն  ե րի 
(նույն կար գի ի մաս տո վ՝ ստու գում) շր ջա նակ նե րում։ Նույն կար գի ի մաս տո վ՝ աշ խա տո-
ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը հա մար վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու-

Էջ 
565-581



Իրավական դիրքորոշումն եր cxxi

թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կե րպ ված, ե թե առ կա չէ աշ խա տան քի ըն դուն-
ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ կամ գրա վոր պայ մա նա գի ր։

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ ման բո վան դա կու թյու-
նից հետ ևում է, որ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նումն  օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փաս տը հար կային մա րմն  ի կամ այլ ի րա վա սու մա րմն  ի 
կող մի ց կա րող է ար ձա նա գր վել է տվյ ալ գոր ծա տուի՝ որ պես հա րկ վճա րո ղի (տն տե սա-
վա րող սուբյեկ տի) մոտ ի րա կա նաց վող օ րեն քով նա խա տես ված հետ ևյալ ըն թա ցա կար-
գե րի մի  ջո ցով. 

1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի ճշ տու թյան ստու գում, 

2) պար տա դիր սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի հաշ վա րկ ման ու վճար-
ման ճշ տու թյու նը պար զե լուն ուղղ ված ստու գում, 

3) ա ռա նց ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի կամ գրա վոր պայ մա նագ րի աշ խա տող 
պա հե լու դեպ քե րի բա ցա հայտ մա նն ուղղ ված ստու գում, 

4) օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան մի  ջո ցա ռում:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րեն քով նա խա տես ված նշ ված ըն թա-

ցա կար գե րի շր ջա նակ նե րում հար կային մա րմն  ի կամ այլ ի րա վա սու մա րմն  ի խն դի րը, 
inter alia, տվյ ալ գոր ծա տուի՝ որ պես հա րկ վճա րո ղի (տն տե սա վա րող սուբյեկ տի) մոտ 
աշ խա տա նք կա տա րող այն պի սի ան ձա նց բա ցա հայ տումն  է, ո րո նց վե րա բե րյալ առ կա 
չէ աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին գրա վոր պայ մա նա գիր կամ ան հա տա կան ի րա վա-
կան ակտ: Նշ ված փաս տի բա ցա հայ տու մը հի մք է հան դի սա նում գոր ծա տուի նկատ մա-
մբ «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նա խա տես-
ված ան բա րեն պա ստ հետ ևա նք նե րի կի րառ ման հա մար: Սա կայն ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա մբ ոչ մի  այն սահ ման ված են աշ խա տո ղի աշ-
խա տան քի ըն դու նումն  օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու 
փաս տի ար ձա նա գր մա նն ուղղ ված մի  ջո ցա ռումն  ե րը և այդ մի  ջո ցա ռումն  ե րի շր ջա նակ-
նե րում հար կային մա րմն  ի կամ այլ ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց բա ցա հայտ ման են թա կա 
փաս տե րի է ու թյու նը, այլ նաև ման րա մա սն շա րա դր ված են այն ըն թա ցա կար գային կա-
նոն նե րը, ո րո նք պե տք է հա ջոր դա բար կա տար վեն ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց իր առջև 
դր ված խմ դի րը պատ շաճ կեր պով լու ծե լու հա մար: 

Այս պես, Կար գի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա-
կեր պե լու (...) փա ստն ար ձա նագ րե լու հա մար ստու գում ի րա կա նաց նող ան ձի նք ի րա կա-
նաց նում են հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը ՝

1) գոր ծա տուից պա հան ջում են փաս տա ցի աշ խա տա նք կա տա րող (...) ան ձա նց աշ-
խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րը կամ գրա վոր պայ մա-
նագ րե րը, իսկ ան հրա ժեշ տու թյան և առ կայու թյան դեպ քում՝ նաև գոր ծա տուի կող մի ց 
հաս տատ ված հաս տի քա ցու ցա կը.

2) կազ մում են ստուգ ման պա հին փաս տա ցի աշ խա տա նք կա տա րող (...) այն ան ձա-
նց ցան կը, ո րո նց մա սով գոր ծա տուն չի ներ կայաց նում աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին 
ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ կամ գրա վոր պայ մա նա գիր (...).

3) փաս տա թղ թե րի ու սումն  ա սի րու թյա մբ, գոր ծա տուից գրա վոր բա ցատ րու թյուն ներ 
վե րց նե լո վ՝ պար զում են նույն կե տի 2-րդ են թա կե տով կա զմ ված ցան կում նե րառ ված 
ան ձա նց կող մի ց ի րա կա նաց վող կամ ստուգ վող ժա մա նա կա շր ջա նում ի րա կա նաց ված 
աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի բնույ թը.

4) նույն կե տի 2-րդ են թա կե տում նշ ված ցան կում նե րառ ված ան ձա նց բա ցատ րում 
են հայ տա րա րու թյուն տա լուց հրա ժար վե լու նրա նց ի րա վունք նե րի մա սին և, նրա նց հա-
մա ձայ նու թյա մբ, վե րց նում են հայ տա րա րու թյուն (...), որ տեղ նշ վում են՝ հայ տա րա րու-
թյուն տվող ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը, ան ձը հաս տա տող փաս տա թղ թի 
տվյ ալ նե րը, հայ տա րա րու թյուն տվող ան ձի կող մի ց ի րա կա նաց վող աշ խա տան քային 
գոր ծա ռույթ նե րի հա կի րճ նկա րագ րու թյու նը, տվյ ալ գոր ծա տուի մոտ աշ խա տե լու ժա մա-
նա կա հատ վա ծը.

5) նույն կե տի 4-րդ են թա կե տով ներ կայաց ված հայ տա րա րու թյունն ստուգ ման ար-
դյուն քում ստու գում ի րա կա նաց նող ան ձա նց կող մի ց կա զմ վո ղ՝ աշ խա տո ղի աշ խա տան-
քի ըն դու նու մը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով 
գրա վոր չձ ևա կեր պե լու (...) փաս տի վե րա բե րյալ կա զմ վո ղ՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի հու լի սի 25-ի թիվ 1259-Ն ո րոշ ման թիվ 2 հա վել-
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վա ծով սահ ման ված ար ձա նագ րու թյան (...) ան բա ժա նե լի մա սն է։
 Կար գի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ար ձա նագ րու թյան մե ջ պար տա դիր նշ վում են նույն 

կար գի 4-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տով նա խա տես ված ցան կում ընդ գրկ ված ան ձի (ան ձա-
նց) ա նու նը, ազ գա նու նը, ան ձնագ րային տվյ ալ նե րը, նրա (ն րա նց) կող մի ց կա տար վող 
աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի բնույ թը (...)։

 Կար գի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ար ձա նագ րու թյունն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ-
քե րում և կար գով ի րա կա նաց վող ստու գումն  ե րի ար դյուն քում ստու գում ի րա կա նաց նող 
ան ձա նց կող մի ց կա զմ վող ստուգ ման ակ տի ան բա ժա նե լի մա սն է։

 Փաս տո րեն, այս կամ այն տն տե սա վա րող սուբյեկ տի մոտ աշ խա տո ղի աշ խա տան-
քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փա-
ստն ար ձա նագ րե լիս ի րա վա սու մա րմն  ի պաշ տո նա տար ան ձի նք պե տք է հա ջոր դա բար 
ի րա կա նաց նեն Կար գի 4-րդ կե տում նկա րա գր ված քայ լե րը: Այ նու հե տև ի րա վա սու մա-
րմն  ի պաշ տո նա տար ան ձա նց կող մի ց պե տք է կա զմ վի ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 
թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ ման թիվ 2 հա վել վա ծով սահ ման ված ձևի ար ձա նագ րու թյուն, 
ո րում պե տք է նշ վեն, inter alia, փաս տա ցի աշ խա տա նք կա տա րած ան ձա նց տվյ ալ նե-
րը (ա նու նը, ազ գա նու նը, ան ձնագ րային տվյ ալ նե րը), նրա նց կող մի ց կա տար վող աշ-
խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի բնույ թը (պաշ տո նը, մաս նա գի տու թյու նը), իսկ 
փաս տա ցի աշ խա տա նք կա տա րած ան ձան ցից հայ տա րա րու թյուն ներ վե րց ված լի նե լու 
դեպ քում այդ հայ տա րա րու թյուն նե րը պե տք է կց վեն նշ ված ար ձա նագ րու թյա նը։ Ե թե աշ-
խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր 
չձ ևա կեր պե լու փա ստն ար ձա նա գր վել է օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում և կար գով 
ի րա կա նաց վող ստու գումն  ե րի ար դյուն քում, ա պա նշ ված ար ձա նագ րու թյու նը պե տք է 
կց վի ստուգ ման ակ տի ն՝ որ պես դրա ան բա ժա նե լի մաս:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը գրա վոր 
չձ ևա կեր պե լու փաս տը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա մբ 
սահ ման ված Կար գին հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րե լու օ րե նսդ րա կան պա հան ջը հե-
տա պն դում է գոր ծի փաս տե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նար կումն  ու բո լոր 
հան գա մա նք նե րի բա ցա հայ տումն  ա պա հո վե լու նպա տակ, ո րը հե տա գայում, մաս նա վո-
րա պե ս՝ «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի կի րառ մա մբ 
տն տե սա վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա-
ջադ րող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման դեպ քում հնա րա վո րու թյուն կտա պար զե լու այդ 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը: Հետ ևա բար աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու-
նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու հա մար տն տե-
սա վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող 
վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը պե տք է նախ ևա ռաջ 
պար զի այն հար ցը, թե տվյ ալ վար չա կան ակ տը կայաց րած ի րա վա սու մար մի  նը պահ-
պա նել է արդյոք ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա մբ սահ-
ման ված Կար գի պա հա նջ նե րը, թե՝ ոչ:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ընդ գծել, որ 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ և 
57-րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան 
ակ տե րը պե տք է հիմն  ա վոր ված լի նեն. օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ վար չա կան ակ տի 
հիմն  ա վո րումն  ե րում պե տք է ան պայ ման նշ վեն հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտն ըն-
դու նե լու բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը, այ սի նքն՝ վար չա կան մար մի -
նը վար չա կան ակտն ըն դու նե լիս պար տա վոր է վար չա կան ակ տում նշել այն բո լոր փաս-
տա կան հան գա մա նք նե րը և ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րո նք հի մք են հան դի սա ցել տվյ ալ 
վար չա կան ակտն ըն դու նե լու հա մար:

 Հի մք ըն դու նե լով վար չա կան ակ տե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյան պա հան ջի վե րա բե րյալ 
նախ կին ո րո շումն  ե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտել է, որ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու հա մար տն տե սա վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տը (մաս նա վո րա-
պե ս՝ ստուգ ման ակ տը) պե տք է պա րու նա կի հիմն  ա վո րում, inter alia, աշ խա տո ղի աշ-
խա տան քի ըն դու նու մը գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փաս տը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 
թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա մբ սահ ման ված Կար գին հա մա պա տաս խան ար ձա նա գր-
ված լի նե լու վե րա բե րյալ, քա նի որ նշ վա ծն այն է ա կան փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան 
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հան գա մա նք նե րից մե  կն է, ո րը հի մք է հան դի սա նում «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի կի րառ մա մբ տն տե սա վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու հա մար:

20.07.2017թ.

50. «Ի ՆԺ ԳԱ ՐԱ ՆՏ» ՍՊԸ v. ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյուն, վա րչ. գո րծ 
թիվ ՎԴ/3899/05/14

Խն դիր. Ի՞նչ փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մա նք նե րի առ կայու թյան դեպ-
քում և ի՞նչ ըն թա ցա կար գով հար կային մար մի  նը կա րող է կի րա ռել հա րկ վճա րո ղի հա-
րկ վող օբյեկ տը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րն ինք նու րույն հաշ վար կե լու, մաս նա-
վո րա պե ս՝ շա հու թա հար կի գծով թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րն ա նուղ ղա կի ե ղա նա կով 
հաշ վար կե լու մի  ջո ցով հա րկ վող շա հույ թը ո րո շե լու իր լի ա զո րու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց-
րած ո րո շումն  ե րից մե  կում ան դրա դառ նա լով « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վեր լու-
ծու թյա նը, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ շա հու թա հար կը պե տա կան 
բյու ջե վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է, ո րի հա րկ վող օբյեկ տը ռե զի դե նտ նե րի հա մար Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց վող հա րկ վող 
շա հույթն է: Ընդ ո րում, հա րկ վող շա հույթ է հար կա տուի հա մա խա ռն ե կամ տի, այ սի նքն` 
հաշ վե տու տա րում ան կախ դրա նց ստաց ման աղ բյուր նե րից հար կա տուի բո լոր ե կա մուտ-
նե րի հան րա գու մա րի, և օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն  ե րի դրա կան տար բե րու թյու-
նը: Օ րե նս դի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է, որ 
նշ ված օ րեն քի ի մաս տով ե կա մու տը հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ակ տիվն  ե րի ներ հոս-
քը, ա ճը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի նվա զումն  է, ո րը հան գեց նում է հար կա տուի սե-
փա կան կա պի տա լի ա վե լաց մա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ տն տես վա-
րող սուբյեկ տի հա րկ վող շա հույ թը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել օ րեն քով 
սահ ման ված հետ ևյալ եր կու տար րե րը. տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խա ռն ե կա մու տը 
և « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րը, որ-
տեղ հա մա խա ռն ե կա մու տը տն տես վա րող սուբյեկ տի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա-
րն է` ան կախ դրա նց ստաց ման աղ բյու նե րից, իսկ թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րն օ րեն քով 
սահ ման ված ծախ սե րն են, կո րուստ նե րը և այլ նվա զե ցումն  ե րը: Նշ ված եր կու տար րե րի` 
հա մա խա ռն ե կամ տի և թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րի դրա կան տար բե րու թյու նը տն տես-
վա րող սուբյեկ տի մոտ ա ռա ջաց նում է հա րկ վող շա հույթ, ո րից հնա րա վոր է հաշ վար կել 
օ րեն քով սահ ման ված վճար ման են թա կա շա հու թա հար կի գու մա րը: Ընդ ո րում, տն տես-
վա րող սուբյեկ տի կող մի ց ծախ սե րի մա սով հա մա խա ռն ե կա մու տը թույ լա տր վում է նվա-
զեց նել, ե թե կա տար ված ծախ սե րը կապ ված են հա մա խա ռն ե կամ տի ստաց ման հետ, ընդ 
ո րում` ծախ սե րը պե տք է լի նեն ան հրա ժե շտ և փաս տա թղ թե րով հիմն  ա վոր ված (տե ՛ս, «Ար-
թի կի «Ս տեկ լո մաշ»» ԲԲԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ-
նե րի կո մի  տե ի Գյու մ րու  տա րած քային հար կային տես չու  թյան թիվ ՎԴ5/0519/05/13 վար չա-
կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը):

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի և « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
46-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ շա հու թա հա րկ վճա րող նե րը պար տա վոր 
են յու րա քան չյուր տար վա ար դյունք նե րով ինք նու րույն հաշ վար կել շա հու թա հար կի գու-
մար նե րը և մի  նչև հաշ վե տու տար վան հա ջոր դող տար վա ապ րի լի 15-ը հար կային մար-
մի ն ներ կայաց նել այդ հաշ վար կը: Միև նույն ժա մա նակ օ րե նս դի րը « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծում հա տուկ ի րա վա կար գա վո րումն  եր է նա խա տե սել այն ի րա վի-
ճակ նե րի հա մար, երբ հա րկ վճա րո ղի վե րոգ րյալ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու կամ 
ոչ պատ շաճ կա տա րե լու ար դյուն քում վեր ջի նիս ու նե ցած հար կային պար տա վո րու թյան 
չա փը, այդ թվում նա և՝ շա հու թա հար կի գծով, հնա րա վոր չի լի նում պար զել: 

Նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի բո վան դա կու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քում, երբ ան հնար է հար կային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված կար գով հաշ վար կել հա րկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյու նը, հար կային 
մար մի  նը պար տա վոր է ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով հաշ վար կել հա րկ վճա-
րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և   հար կային   պար տա վո րու թյուն նե րը (տե ՛ս, ան հատ ձեռ նար-
կա տեր Տիգ րան Խոս րո վյ ա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-
մու տ նե րի կո մի  տե ի Շա հու  մյա նի հար կային տես չու  թյան թիվ ՎԴ/0054/05/09 վար չա կան 

Էջ 
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գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.07.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում հս-
տա կո րեն ամ րա գր ված են այն ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րո նց առ կայու թյան դեպ քում հար-
կային մա րմն  ի մոտ ա ռա ջա նում է հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լու լի ա զո րու թյու նը: Այս պես, ըստ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող կա նո նի, հար կային մար մի  նը պար տա վոր է ինք նու րույն 
հաշ վար կել հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, 
ե թե առ կա է հետ ևյալ ի րա վի ճակ նե րից որ ևէ մե  կը.

1)  հար կային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով հա րկ վճա րո ղի հար կային 
պար տա վո րու թյու նը հաշ վար կե լը դար ձել է ան հնար, 

2) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հա րկ վճա րո ղի շր ջա նա ռու թյուն նե րը հա մար-
վում են չհիմն  ա վոր ված: 

Ը նդ ո րում՝ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օ րե նս դի րը նա խա տե սել է նաև 
այն փաս տա կան հան գա մա նք նե րի սպա ռիչ ցան կը, ո րո նք պատ ճառ են հան դի սա նում 
վե րոգ րյալ ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջաց ման հա մար. այդ ցան կը նե րա ռում է հետ ևյալ դեպ-
քե րը. 

1) հա րկ վճա րո ղը չի ներ կայաց նում հա րկ վող օբյե կտ նե րի գծով հաշ վա պա հա կան 
հաշ վառ ման (օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված դեպ քե րում` նաև այլ) սահ ման ված փաս-
տա թղ թե րը,

2)  հա րկ վճա րո ղը հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման (օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված 
դեպ քե րում` նաև այլ) սահ ման ված փաս տա թղ թե րը վա րում է սահ ման ված կար գի կո պիտ 
խախ տումն  ե րով,

3)  հա րկ վճա րո ղն ակն հայտ կե ղծ տվյ ալ ներ է մտց նում հար կային մար մի ն ներ-
կայաց րած հաշ վետ վու թյուն նե րում, հաշ վա րկ նե րում, հայ տա րա րագ րե րում և այլ փաս-
տա թղ թե րում:

 Փաս տո րեն, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 
հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րն ինք նու րույն 
հաշ վար կե լու հար կային մա րմն  ի լի ա զո րու թյան ծագ ման հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման է 
հար կային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով հա րկ վճա րո ղի հար կային պար տա-
վո րու թյու նը հաշ վար կե լն ան հնար դառ նա լու կամ հա րկ վճա րո ղի շր ջա նա ռու թյուն նե րն 
օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում չհիմն  ա վոր ված հա մար վե լու ի րա վի ճակ նե րից որ ևէ 
մե  կի և հա րկ վճա րո ղի կող մի ց թույլ տր ված վե րոգ րյալ ա րա րք նե րից որ ևէ մե  կի մի  ջև 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կայու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով օ րե նս դի րը ոչ մի  այն ամ րագ րել է այն հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը 
և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րն ինք նու րույն հաշ վար կե լու հար կային մա րմն  ի լի ա զո-
րու թյան ծագ ման հա մար ան հրա ժե շտ ի րա վա կան նա խադ րյալ նե րի բո վան դա կու թյու նը, 
այլ նաև սահ մա նել է հար կային մա րմն  ի այդ լի ա զո րու թյան ի րա կա նաց ման պայ ման նե րը: 
Այս պես, քն նա րկ վող ի րա վա կան նոր մով օ րե նս դի րը նախ ևա ռաջ թվար կել է այն չա փա-
նիշ նե րը, ո րո նք պե տք է հի մք ըն դուն վեն հար կային մա րմն  ի կող մի ց հա րկ վող օբյե կտ նե-
րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լիս: Այդ գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լիս 
հար կային մար մի  նը հի մն  վում է, մաս նա վո րա պես, հետ ևյալ տվյ ալ նե րի վրա.

1)  հա րկ վճա րո ղի ակ տիվն  եր,
2)  հա րկ վճա րո ղի ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան ծա վալ ներ,
3)  հա րկ վճա րո ղի ար տադ րու թյան և շր ջա նա ռու թյան ծախ սեր,
4)  գույ քա գր ման և չա փա գր ման տվյ ալ ներ, 
5) օ րեն քով սահ ման ված կար գով եր րո րդ ան ձից ստաց ված տե ղե կու թյուն ներ,
6) « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այլ տե ղե կու թյուն-

ներ,
7)  հա ման ման պայ ման նե րում գոր ծող այլ սուբյե կտ նե րի մի  ջև կի րառ ված գներ և 

այլ ցու ցա նիշ ներ, 
8) օ րեն քով ի րա կա նաց ված հս կիչ գնումն  ե րի ար դյուն քում ձե ռք բեր ված տվյ ալ ներ,
9)  հաշ վար կային հա րկ վող շա հույթ կամ հաշ վար կային հա րկ վող ե կա մուտ (հա մա-

խա ռն ե կամ տի մե ջ 25 տո կոս):
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 Բա ցի այդ, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով հա րկ վճա-
րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լու կար գը 
հաս տա տե լու լի ա զո րու թյու նը վե րա պահ վել է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա-
րու թյա նը: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հի մք ըն դու նե լով « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծով ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյու նը, 18.09.1998 թվա կա նին ըն դու նել է թիվ 
580 ո րո շու մը, ո րով հաս տա տել է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված դեպ քե րում հար կային մա րմն  ի կող մի ց հա րկ վող օբյե կտ նե րի և հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վա րկ ման (գ նա հատ ման) կար գը: Նշ ված են թաօ րե նսդ րա-
կան ակ տով ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ան դրա դար ձել է, ի թի վս այլ նի, հետ ևյալ հա րա բե րու-
թյուն նե րի կա նո նա կա րգ մա նը.

1)  հար կային մա րմն  ի կող մի ց հա րկ վող օբյե կտ նե րի և հար կային պար տա վո րու-
թյուն նե րի հաշ վա րկ ման (գ նա հատ ման) հա ջոր դա կա նու թյու նը (Կար գի 4-րդ կետ), 

2) ե լա կե տային չա փե րի ո րոշ ման հա մար ան հրա ժե շտ վեր լու ծու թյան կա տա րու մը 
և հա րկ վող օբյե կտ նե րի ու հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վա րկ ման (գ նա հատ-
ման, վե րագ նա հատ ման) հա մար ան հրա ժե շտ ե լա կե տային չա փե րի ո րո շու մը (Կար գի 
5-րդ կետ), որն ընդ գր կում է նա և՝ 

- ակ տիվն  ե րի շար ժի (օգ տա գո րծ ման) չա փի մն ա ցոր դի ո րո շու մը (Կար գի 6-8-րդ 
կե տեր), 

- ակ տիվն  ե րի ա ռա ջաց ման աղ բյուր նե րի չա փի մն ա ցոր դի ո րո շու մը և վեր լու ծու մը 
(Կար գի 9-11-րդ կե տեր),

3)  հա րկ վող օբյե կտ նե րի և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վար կումն  ու 
ձևա կեր պու մը (Կար գի 12-15-րդ կե տեր): 

Այս պի սով, հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյեկ տը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րն 
ա նուղ ղա կի ե ղա նա կով հաշ վար կե լու հար կային մա րմն  ի լի ա զո րու թյու նը կա րող է ի րա-
կա նաց վել մի  այն ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 ո րոշ մա մբ սահ ման-
ված կար գով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գել է հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան.

-  հար կային մար մի  նն օժտ ված է հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար-
կային պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ թվում նա և՝ շա հու թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ-
վար կե լու լի ա զո րու թյա մբ,

-  հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ 
թվում նա և՝ շա հու թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ վար կե լու հար կային մա րմն  ի լի ա զո-
րու թյու նը կա րող է կի րառ վել մի  այն օ րեն քով հս տա կո րեն նա խա տես ված և սույն ո րոշ-
մա մբ ներ կայաց ված ի րա վի ճակ նե րում, ո րո նք ա ռա ջա նում են հա րկ վճա րո ղի՝ օ րեն քով 
սահ ման ված ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար-
ման հետ ևան քով,

-  հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ 
թվում նա և՝ շա հու թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ վար կե լու հար կային մա րմն  ի լի ա-
զո րու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել մի  այն ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց սահ ման ված 
կար գով (18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 ո րո շում)՝ հի մք ըն դու նե լով օ րեն քով դրա հա մար 
հա տուկ նա խա տես ված չա փա նիշ նե րը:

 Միև նույն ժա մա նակ հի մք ըն դու նե լով վար չա կան ակ տե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյան 
պա հան ջի վե րա բե րյալ նախ կին ո րո շումն  ե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հար կային մա րմն  ի կող մի ց հա րկ վճա րո-
ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ թվում նա և՝ շա հու-
թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ վար կե լու լի ա զո րու թյան կի րառ մա մբ հա րկ վճա րո ղի 
նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տը 
(մաս նա վո րա պե ս՝ ստուգ ման ակ տը) պե տք է պա րու նա կի հիմն  ա վո րումն  եր, ի թի վս 
այլ նի, (1) հար կային մա րմն  ի քն նա րկ վող լի ա զո րու թյան կի րառ ման հա մար հի մք հան-
դի սա ցող օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վի ճակ նե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան, (2) հա րկ 
վճա րո ղի կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն նե րի չկա տար ման 
կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման, (3) ա ռա ջա ցած ի րա վի ճա կի և հա րկ վճա րո ղի կող մի ց 
թույլ տր ված կո նկ րետ ա րար քի մի  ջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կայու թյան, ինչ-
պես նաև (4) հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը 
հաշ վար կե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված չա փա նիշ նե րը հի մք ըն դու նե լու և (5) այդ 
հաշ վար կը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 ո րոշ մա մբ սահ ման ված 
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կար գով կա տար ված լի նե լու վե րա բե րյալ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վե րոգ-
րյալ հար ցե րը կազ մում են այն է ա կան փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մա նք նե-
րի ամ բող ջու թյու նը, ո րո նք հի մք են հան դի սա նում « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կի րառ մա մբ հա րկ վճա րո ղի նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար-
տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու հա մար:

27.12.2017թ.

51. «Կ լե ո պատ րա» ՍՊԸ v. ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-
մուտ նե րի կո մի  տե, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/1258/05/15

Խն դիր. Արդյո ՞ք հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա-
րեց րած (չի րա կա նաց նող) տն տես վա րող սուբյե կտն ա զատ վում է այդ գոր ծու նե ու թյան 
մա սով շա հու թա հար կի գծով կան խավ ճար ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նից այն 
պայ ման նե րում, երբ տն տես վա րող սուբյեկ տը դա դա րեց րել է (չի ի րա կա նաց նում) մի  այն 
հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը, սա կայն շա րու նա կում է զբաղ-
վել գոր ծու նե ու թյան այլ տե սակ նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
այս կամ այն հա րկ վճա րո ղի՝ շա հու թա հար կի գծով պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա-
կա հար կային պար տա վո րու թյան չա փը ո րոշ վում է յու րա քան չյուր տար վա գոր ծու նե ու-
թյան ար դյունք նե րով տվյ ալ հա րկ վճա րո ղի մոտ ա ռա ջա ցած հա րկ վող շա հույ թի հի ման 
վրա: Ընդ ո րում, շա հու թա հար կով հա րկ վող օբյեկ տը (հա րկ վող շա հույ թը) հնա րա վոր է 
ո րո շել մի  այն հաշ վե տու տար վա ա վար տից հե տո, քա նի որ տվյ ալ հա րկ վճա րո ղի հա-
րկ վող շա հույ թը, այն է՝ ամ բո ղջ հաշ վե տու տա րում հար կա տուի բո լոր ե կա մուտ նե րի 
հան րա գու մա րի և օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն  ե րի դրա կան տար բե րու թյու նը, 
հնա րա վոր է հաշ վար կել մի  այն հաշ վե տու տար վա ա վար տից հե տո: Ըստ այդմ, օ րե-
նս դի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ և 50-րդ հոդ ված նե րում սահ մա նել 
է, որ հաշ վե տու տար վա ար դյունք նե րով շա հու թա հար կի հաշ վար կը հար կային մար մի ն 
է ներ կայաց վում մի  նչև հաշ վե տու տար վան հա ջոր դող տար վա ապ րի լի 15-ը, իսկ շա-
հու թա հար կի գու մա րը պե տա կան բյու ջե է վճար վում մի  նչև տվյ ալ տար վան հա ջոր դող 
տար վա ապ րի լի 25-ը նե րա ռյալ:

 Միև նույն ժա մա նակ օ րե նս դի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ-
վա ծով սահ մա նել է, որ հար կա տու նե րը հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում, այ սի նքն՝ մի  նչև 
այդ տար վա հա մար շա հու թա հար կով հա րկ վող շա հույ թի և շա հու թա հար կի գու մար նե րի 
հաշ վա րկ ման հնա րա վո րու թյան ա ռա ջա ցու մը, պար տա վոր են պե տա կան բյու ջե վճա րել 
շա հու թա հար կի գծով կան խավ ճար ներ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ օ րե նսդ րա-
կան նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մը նպա տա կաուղղ ված է հա րկ վճա րո ղի՝ շա հու թա հար կի 
գծով հար կային պար տա վո րու թյան բե ռի հա մա չափ բա շխ մա նը հաշ վե տու տար վա ըն-
թաց քում, ինչ պես նաև հաշ վե տու տար վա հա մար շա հու թա հար կի գծով վճար ման են թա-
կա գու մար նե րի՝ տվյ ալ տար վա ըն թաց քում պե տա կան բյու ջե մուտ քի ա պա հով մա նը:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ շա հու թա հա րկ վճա րո ղի՝ հաշ վե տու տար վա 
ըն թաց քում կան խավ ճար ներ վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը կա տար վում է ե ռամ սյա-
կային պար բե րա կա նու թյա մբ նա խո րդ տար վա շա հու թա հար կի փաս տա ցի գու մա րի կամ 
շա հու թա հար կի հաշ վար կային մե  ծու թյան 18,75 տո կո սի չա փով, ին չը նպա տա կաուղղ-
ված է ըն թա ցիկ տար վա շա հու թա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյան հնա րա վո-
րի նս հա մա մաս նո րեն բա շխ մա նը տվյ ալ տար վա ըն թաց քում։ Ընդ ո րում, նշ ված հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս դի րը սահ մա նել է կան խավ ճար նե-
րի չա փի հաշ վա րկ ման եր կու ա ռան ձին հիմ քեր. դրա նք են` 

1) նա խո րդ տար վա հա րկ վող շա հույ թի նկատ մա մբ կի րառ վող դրույ քա չա փով 
հաշ վա րկ ված շա հու թա հար կի գու մա րի և նա խո րդ տա րում օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն նե-
րում ստաց ված ե կամ տից վճար ված շա հու թա հար կի հաշ վա նց վող գու մար նե րի դրա կան 
տար բե րու թյու նը,

2)  նա խո րդ տար վա շր ջա նա ռու թյան հար կի, հաս տա տա գր ված վճա րի և (կամ) ար-
տո նագ րային վճա րի մե ջ շա հու թա հար կին բա ժին ընկ նող գու մար նե րը:

 Փաս տո րեն, մատ նա նշ ված ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 
հա րկ վճա րո ղը պար տա վոր է հաշ վար կել և վճա րել ըն թա ցիկ տար վա շա հու թա հար կի 

Էջ 
594-608
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կան խավ ճար, ի թի վս այլ նի, նաև նա խո րդ տար վա հաս տա տա գր ված վճա րի մե ջ շա հու-
թա հար կին բա ժին ընկ նող գու մար նե րի հի ման վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տն-
տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ո րոշ տե սակ նե րի հա մար հաս տա տա գր ված վճար նե րի հաշ-
վա րկ ման և վճար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րն օ րե նս դի րը կար գա վո րել է 
« Հաս տա տա գր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Նշ ված օ րեն քի բո վան դա կու թյու նից 
հետ ևում է, որ օ րեն քով նա խա տես ված գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի տե սակ նե րի հա մար 
տն տես վա րող սուբյե կտ նե րը վճա րում են հաս տա տա գր ված վճար, ո րը փո խա րի նում 
է տվյ ալ գոր ծու նե ու թյան մա սով ա ռա ջա ցող շա հու թա հար կի և (կամ) ա վե լաց ված ար-
ժե քի հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րին: Ընդ ո րում, « Հաս տա տա գր ված 
վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով հաշ վե տու տար վա ըն-
թաց քում հաս տա տա գր ված վճար վճա րող հան դի սա ցող տն տես վա րող սուբյե կտ նե րը 
հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի մա սով ա զատ ված են 
շա հու թա հար կի կան խավ ճա րային մու ծումն  եր կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նից: Սա-
կայն, ե թե նա խո րդ տար վա ըն թաց քում հաս տա տա գր ված վճար վճա րող հան դի սա ցող 
տն տես վա րող սուբյեկ տը հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում այլևս չի հան դի սա նում հաս-
տա տա գր ված վճար վճա րող կամ հան դի սա նա լով հաս տա տա գր ված վճար վճա րո ղ՝ մի -
ա ժա մա նակ ի րա կա նաց նում է նաև շա հու թա հար կով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյուն, ա պա 
վեր ջի նս « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ու ժով պար-
տա վոր է կա տա րել շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ նա խո րդ տար վա հաս տա տա գր-
ված վճա րի մե ջ շա հու թա հար կին բա ժին ընկ նող գու մար նե րի հի ման վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով օ րե նս դի րը նա խա տե սել է շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ 
չկա տա րե լու ի րա վունք այն հար կա տու նե րի հա մար, ով քեր հար կային մար մի ն են ներ-
կայաց րել գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե լու (գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու) մա սին 
հայ տա րա րու թյուն: Նշ ված օ րե նսդ րա կան կար գա վոր ման հիմ քում ըն կած է այն տրա մա-
բա նու թյու նը, որ հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան մա սով 
հար կա տուն փաս տա ցի շա հույթ չի ստա նում և չի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյան մա սով 
փաս տա ցի չի կա րող ու նե նալ շա հու թա հար կի գծով պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա 
հար կային պար տա վո րու թյուն: Հետ ևա բար նման ի րա վի ճա կում վե րա նում է նաև հաշ-
վե տու տար վա ըն թաց քում դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան մա սով շա հու թա հար կի կան-
խավ ճար ներ կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Այլ կե րպ ա սած, ե թե ըն թա ցիկ տար վա 
ըն թաց քում հար կա տուն չի ի րա կա նաց նում տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն, ա պա տվյ ալ 
տար վա հա մար այդ գոր ծու նե ու թյան մա սով շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ կա տա րե-
լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է: Փաս տո րեն, տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն չի-
րա կա նաց նող և շա հույթ չս տա ցող հար կա տուի հա մար հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում 
այդ գոր ծու նե ու թյան մա սով շա հու թա հար կի կան խավ ճար նե րի կա տար ման պար տա կա-
նու թյու նից ա զատ վե լու կա ռու ցա կար գի սահ մա նու մը գո րծ նա կա նում ե րաշ խա վո րում է 
տվյ ալ հար կա տուի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րին չհա մա պա տաս խա նող 
հար կային բե ռից զե րծ մն ա լու ա պա հո վու մը:

 Վե րոգ րյա լի հա մա տե քս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ան դրա դառ-
նալ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հան դի պող այն դեպ քե րին, երբ նա խո րդ տար վա 
ըն թաց քում հաս տա տա գր ված վճար վճա րող հան դի սա ցող տն տես վա րող սուբյեկ տը 
հաշ վե տու տա րում դա դա րեց րել է հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող իր գոր ծու նե-
ու թյու նը` շա րու նա կե լով զբաղ վել հաս տա տա գր ված վճա րով չհա րկ վող տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան այլ տե սակ նե րով: Այս հա մա տե քս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի առջև բա-
րձ րաց ված հար ցը հան գում է հետ ևյա լին. արդյո ՞ք « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ի րա վադ րույ թը վե րա բե րում է մի  այն այն 
տն տես վա րող սուբյե կտ նե րին, ով քեր ի րե նց գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րել են ամ բո ղջ 
ծա վա լով և չեն ի րա կա նաց նում որ ևէ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն, թե այդ կա նո նը հա-
վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև այն տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի նկատ մա մբ, ով քեր դա-
դա րեց րել են ի րե նց գոր ծու նե ու թյան մի  այն մի  մա սը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան խնդ րին պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սով սահ ման ված ի րա վա նոր մը մե կ նա բա նել ան ձի՝ սե փա կա նու թյան և տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի է ու թյան և բո վան դա կու թյան 
լույ սի ներ քո:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 
1-ին հոդ վա ծը ե րաշ խա վո րում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Այն նա խա տե սում է ե րեք 
հս տակ կա նոն ներ. ա ռա ջին կա նո նը սահ մա նում է գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ընդ հա նուր 
սկզ բուն քը, երկ րո րդ կա նո նը կար գա վո րում է սե փա կա նու թյու նից զր կե լու հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը, իսկ եր րո րդ կա նո նը ճա նա չում է սե փա կա նու թյան նկատ մա մբ վե-
րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու պե տու թյան ի րա վուն քը հան րային շա հին հա մա պա-
տաս խան կամ հար կե րի և այլ պար տա դիր վճար նե րի գան ձումն  ա պա հո վե լու հա մար: 

Եվ րո պա կան դա տա րա նն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում ձևա վո րել է այն դիր-
քո րո շու մը, որ Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես ված 
վե րո հի շյալ ե րեք կա նոն նե րը սեր տո րեն փոխ կա պա կց ված են մի  մյա նց հետ. երկ րո րդ 
և եր րո րդ կա նոն նե րն առնչ վում են գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վուն քի նկատ մա մբ 
թույ լատ րե լի մի  ջամ տու թյուն նե րին, հետ ևա բար պե տք է դի տա րկ վեն ա ռա ջին կա նո նում 
նա խա տես ված ընդ հա նուր սկզ բուն քի լույ սի ներ քո  (տե ՛ս, AGOSI v. The United Kingdom 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 24.10.1986 թվա կա նի վճի ռը, կետ 48): 

Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել մե ջ բե րել Կոն վեն ցի-
այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես վա ծ՝ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու 
ի րա վուն քի նկատ մա մբ մի  ջամ տու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րի վե րա բե րյալ Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի կող մի ց ձևա վոր ված կայուն նա խա դե պային ի րա վուն քը, ո րի հա-
մա ձայն՝ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու մի  ջամ տու թյու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել 
հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

1)  մի  ջամ տու թյու նը նա խա տես ված է օ րեն քով,
2)  մի  ջամ տու թյու նը բխում է հան րային շա հից,
3)  մի  ջամ տու թյու նը բա վա րա րում է հա մա չա փու թյան պա հա նջ նե րին:
 Փաս տո րեն, Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը պե տու թյան ա պօ-

րի նի մի  ջամ տու թյու նից պա շտ պա նում է յու րա քան չյու րի՝ իր գույ քից ա նար գել օգտ վե լու 
հիմն  ա րար ի րա վուն քը, ո րը կա րող է սահ մա նա փակ վել նույն հոդ վա ծում նշ ված հետ-
ևյալ ե ղա նակ նե րով. սե փա կա նու թյու նից զր կում և սե փա կա նու թյան նկատ մա մբ վե րա-
հս կո ղու թյուն: Ընդ ո րում, սե փա կա նու թյան նկատ մա մբ հան րային իշ խա նու թյան վե-
րա հս կո ղու թյան ձևե րից մե  կը հար կե րի և մյուս պար տա դիր վճար նե րի հա վա քա գր ման 
ա պա հո վումն  է: Նշ ված բնա գա վա ռում պե տու թյունն օժտ ված է լայն հայե ցո ղու թյան շր-
ջա նակ նե րով և ի րա վա սու է սե փա կան հայե ցո ղու թյա մբ ո րո շե լու իր կող մի ց ի րա կա-
նաց վող հար կային քա ղա քա կա նու թյան բո վան դա կու թյու նը և ուղ ղու թյու նը, հար կային 
բե ռի չա փը, հար կե րի գա նձ ման կար գը և այլն: Այ նու հան դե րձ, աս վա ծը բո լո րո վին չի 
նշա նա կում, որ հար կե րի և այլ պար տա դիր վճար նե րի գա նձ ման հար ցում պե տու թյունն 
օժտ ված է ան սահ մա նա փակ հայե ցո ղու թյա մբ: 

Այս պես, ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ հար կե րի գան ձումն  ա պա հո վող ներ պե-
տա կան կար գա վո րումն  ե րը պե տք է ու նե նան ող ջա մի տ պատ ճա ռա բա նու թյուն, իսկ սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քի նկատ մա մբ ցան կա ցած մի  ջամ տու թյուն, նե րա ռյալ հար կե րի 
վճա րումն  ա պա հո վե լուն ուղղ ված մի  ջամ տու թյու նը, պե տք է ա պա հո վի «ող ջա մի տ հա-
վա սա րա կշ ռու թյուն» հա սա րա կու թյան ընդ հա նուր շա հե րի և մար դու հիմն  ա րար ի րա-
վունք նե րի պա շտ պա նու թյան պա հա նջ նե րի մի  ջև: Ըստ այդմ, հար կե րի գա նձ ման կա ռու-
ցա կար գը կա րող է հա կա սու թյան մե ջ մտ նել սե փա կա նու թյան հիմն  ա րար ի րա վուն քի 
հետ, ե թե այն հա րկ վճա րո ղի վրա դնում է չա փա զա նց մե ծ բեռ կամ է ա կան բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն է ու նե նում վեր ջի նիս ֆի նան սա կան վի ճա կի վրա (տե ՛ս, Gasus Dosier - und 
Fördertechnik GmbH v. The Netherlands գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.02.1995 թվա-
կա նի վճի ռը, կե տեր 60, 62 և 67):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պե տու թյան կող մի ց ի րա կա նաց վող հար կային քա-
ղա քա կա նու թյունն առնչ վում է ոչ մի  այն ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի, այլ նաև տն-
տե սա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ված ի րա կա նաց ման և 
պա շտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան հետ: Տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյան և 
ա զատ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան ե րաշ խա վո րու մը` որ պես սահ մա նադ րա կան կար գի 
հի մունք, ե լա կե տային նշա նա կու թյուն ու նի Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տն տե սա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա նո նա կա րգ ման հա մար: Տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա-
տու թյու նը շու կայա կան տն տե սու թյան հիմն  ա րար սկզ բունքն է և շու կայա կան տն տե սա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման ու զար գաց ման օբյեկ տիվ նա խադ րյա լը: 

Այս պի սով, որ պես ե լա կետ ըն դու նե լով սե փա կա նու թյան և տն տե սա կան գոր ծու նե-
ու թյա մբ զբաղ վե լու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ սահ-
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մա նադ րա կան դա տա րա նի 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-780, 30.01.2013 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ-1073, 18.02.2014 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1139 ո րո շումն  ե րում և Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի վճիռ նե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
փաս տել է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա-
խա տես ված ի րա վադ րույ թը չի կա րող մե կ նա բան վել այն պես, որ դրա նով սահ ման ված 
ի րա վա կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է բա ցա ռա պես այն հար կա տու նե րի նկատ մա մբ, ով-
քեր ի րե նց գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րել են ամ բող ջու թյա մբ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 
մաս նա վո րա պես, գտել է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
կե տով նա խա տես ված շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ չկա տա րե լու հնա րա վո րու թյու-
նը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է թե՛ իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյունն ամ բող ջու թյա մբ 
դա դա րեց րած տն տես վա րող սուբյեկ տի, թե՛ մի  այն հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող 
գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած, այլ տե սակ նե րով գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն-
տես վա րող սուբյե կտ նե րի նկատ մա մբ:

 Նախ ևա ռաջ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված շա հու թա հար կի կան խավ ճար-
ներ չկա տա րե լու հնա րա վո րու թյունն իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյունն ամ բող ջու թյա մբ 
դա դա րեց րած տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա տա րա ծե լու, իսկ մի  այն հաս տա տա գր ված 
վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով գոր ծու-
նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա չտա րա ծե լու հար կային քա-
ղա քա կա նու թյու նը չի կա րող ու նե նալ որ ևէ ող ջա մի տ պատ ճա ռա բա նու թյուն, քա նի որ 
շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ չկա տա րե լու կա ռու ցա կար գի հիմ քում ըն կած է այն գա-
ղա փա րը, որ շա հու թա հար կի կան խավ ճար նե րը հնա րա վո րի նս պե տք է հա մա պա տաս-
խա նեն բո լոր տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի՝ թե՛ նա խո րդ և թե՛ հաշ վե տու տար վա գոր-
ծու նե ու թյան ար դյունք նե րին: Իսկ այդ կա ռու ցա կար գը մի  այն հաս տա տա գր ված վճա րով 
հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի վրա չտա րա ծե լու դեպ քում շա հու թա հար կի 
կան խավ ճար ներ կա տա րե լու հար կային պար տա վո րու թյան մա սով ա ռա ջա նում է ակն-
հայտ ան հա վա սա րու թյուն նշ ված տն տես վա րող սուբյեկ տի և իր տն տե սա կան գոր ծու-
նե ու թյունն ամ բող ջու թյա մբ դա դա րեց րած տն տես վա րող սուբյեկ տի մի  ջև: Ընդ ո րում, 
այդ ան հա վա սար մո տե ցումն  ար դա րաց ված չէ որ ևէ օբյեկ տիվ հիմ քով և ի րա վա չափ 
նպա տա կով, քա նի որ օ րեն քով շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ չկա տա րե լու հնա րա վո-
րու թյուն նա խա տե սե լու նպա տա կը դրա կի րառ ման տի րույ թում գտն վող բո լոր տն տես-
վա րող սուբյե կտ նե րին թե՛ նա խո րդ և թե՛ հաշ վե տու տար վա գոր ծու նե ու թյան ար դյունք-
նե րին հնա րա վո րի նս հա մա պա տաս խա նող հար կային բե ռով ծան րա բեռ նե լն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նշել, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
04.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-881 ո րոշ մա մբ ար տա հայտ վել է այն ի րա վա կան դիր քո-
րո շու մը, որ խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզ բուն քի խախ տում է հան դի սա նում այն պի սի 
տար բե րակ ված մո տե ցու մը, ո րը զուրկ է օբյեկ տիվ հիմ քից և ի րա վա չափ նպա տա կից: 
Իսկ 07.06.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-967 ո րոշ մա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
գտել է, որ են թադ րյալ խտ րա կա նու թյան դեպ քում առ կա պե տք է լի նի մի  ի րա վի ճակ, 
երբ տվյ ալ կո նկ րետ սուբյեկ տի նկատ մա մբ դրս ևոր վում է տար բե րակ ված մո տե ցում 
նույն ի րա վի ճա կում գտն վող այլ սուբյեկ տի հա մե  մա տու թյա մբ, ում նկատ մա մբ վե րա-
բեր մունքն ա վե լի բա րեն պա ստ է: 

Ը ստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ տն տես վա րող սուբյեկ տի կող-
մի ց դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան ծա վա լը (լ րիվ կամ մաս նա կի) չի կա րող հա մար վել 
«օբյեկ տիվ հի մք և ի րա վա չափ նպա տակ» « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ չկա տա րե լու կա-
ռու ցա կար գը տար բե րակ ված ձևով կի րա ռե լու հա մար: Տվյ ալ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
շր ջա նակ նե րում իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյունն ամ բող ջու թյա մբ դա դա րեց րած տն-
տես վա րող սուբյեկ տը և մի  այն հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը 
դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող 
սուբյեկ տը գտն վում են մի և նույն ի րա վի ճա կում, և վեր ջին նե րիս նկատ մա մբ պե տք է դրս-
ևոր վի հա վա սար մո տե ցում՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով այդ տն տես վա րող սուբյե կտ-
նե րին չկա տա րե լու շա հու թա հար կի կան խավ ճար նե ր՝ յու րա քան չյու րին իր դա դա րեց րած 
գոր ծու նե ու թյան մա սով:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված շա հու թա հար կի կան-
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խավ ճար ներ չկա տա րե լու հնա րա վո րու թյունն իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյունն ամ բող-
ջու թյա մբ դա դա րեց րած տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա տա րա ծե լու, իսկ մի  այն հաս տա-
տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա չտա րա ծե լու հար կային 
քա ղա քա կա նու թյու նը չի ա պա հո վում ար դա րա ցի հա վա սա րա կշ ռու թյուն հան րու թյան 
ընդ հա նուր շա հի և ան հա տի հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի, մաս նա վո րա պե ս՝ սե փա կա-
նու թյան և տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վունք նե րի, պա շտ պա նու թյան 
պա հա նջ նե րի մի  ջև: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ 
չկա տա րե լու կա ռու ցա կար գը մի  այն հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու-
թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն-
տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ կի րա ռե լի չհա մա րե լու մո տեց ման ար դյուն քում այդ 
տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա կա րող է դր վել ան հա մա չափ, ա վե լո րդ և չա փա զա նց մե ծ 
բեռ, ո րը կա րող է է ա կան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ վեր ջի նիս ֆի նան սա կան 
վի ճա կի վրա: Քն նա րկ վող ի րա վի ճա կը կա րող է ա ռա ջա նալ այն դեպ քում, երբ նա խո-
րդ տար վա ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տի ու նե ցած տն տե սա կան շր ջա նա ռու-
թյան հա մե  մատ հաշ վե տու տա րում գոր ծու նե ու թյան մի  մա սի դա դա րեց ման հետ ևան քով 
տվյ ալ տն տես վա րող սուբյեկ տի շր ջա նա ռու թյունն է ա կա նո րեն նվա զել է: Այդ պայ ման-
նե րում տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մի ց նա խո րդ տար վա տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
ար դյունք նե րի հի ման վրա շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ կա տա րե լը կա րող է լուրջ 
ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն ներ ա ռա ջաց նել տվյ ալ տն տես վա րո ղի հա մար, կաթ վա ծա-
հար ա նել վեր ջի նիս գոր ծու նե ու թյու նը և հան գեց նել ընդ հուպ հար կային ան հա մա չափ 
բե ռի պատ ճա ռով տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու ան հնա րի նու թյան:

 Փաս տո րեն, շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ չկա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը մի -
այն հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ 
տե սակ նե րով գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա չտա րա ծե-
լու հար կային քա ղա քա կա նու թյու նը Կոն վեն ցի այի տե սան կյ ու նից ոչ ի րա վա չափ մի  ջամ-
տու թյուն է տվյ ալ տն տես վա րող սուբյեկ տի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի նկատ մա մբ, 
ին չը կա րող է հան գեց նել նաև վեր ջի նի ս՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ-
վե լու ի րա վուն քի խա խտ մա նը: Այս պի սով, տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց-
նող սուբյե կտ նե րի հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րը բա ցա ռե լու նպա տա կով 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ կե տով նա խա տես ված կա նո նը պե տք է մե կ նա բան վի և կի րառ վի, մաս նա վո րա-
պես, հետ ևյալ կե րպ. այն դեպ քում, երբ հար կա տուն հար կային մար մի ն է ներ կայաց րել 
հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե լու (հաս տա տա-
գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու) մա սին հայ տա րա րու թյուն, 
ա պա հայ տա րա րու թյու նը ներ կայաց նե լուց հե տո հար կա տուն պար տա վոր չէ կա տա րել 
շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող դա դա րեց ված 
գոր ծու նե ու թյան մա սով: Ընդ ո րում, տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը մի  այն հաս տա տա-
գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյան մա սով դա դա րեց րած, իսկ մյուս տե սակ նե-
րով գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյե կտ նե րը շա րու նա կում են կրել 
շա հու թա հար կի գծով կան խավ ճար ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նը՝ ի րե նց կող մի ց 
ի րա կա նաց վող (չ դա դա րեց ված) գոր ծու նե ու թյան մա սով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
ե թե հար կա տուն հար կային մար մի ն է ներ կայաց րել հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ-
վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու մա սին հայ տա րա րու թյուն` շա րու նա կե լով զբաղ-
վել գոր ծու նե ու թյան այլ տե սակ նե րով, ա պա « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ու ժով այդ տն տես վա րո ղը հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ա զատ-
վում է շա հու թա հար կի գծով կան խավ ճար ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նից հաս-
տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան մա սով և պար տա վոր չէ 
կա տա րել շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ նա խո րդ տար վա հաս տա տա գր ված վճա րի 
մե ջ շա հու թա հար կին բա ժին ընկ նող գու մար նե րի հի ման վրա:
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52. Մա րի ամ Բա դա լյ ան v. ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ 
ՎԴ/2010/05/14

Խն դիր. Ի՞նչ ի րա վա կան նա խադ րյալ նե րի, չա փա նիշ նե րի և պայ ման նե րի առ կայու-
թյան դեպ քում դա տա խա զը կա րող է ու նե նալ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան 
կեն սա թո շա կի ի րա վունք՝ տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում գոր ծող օ րե նսդ րա կան 
կար գա վո րումն  ե րի հա մա տե քս տում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկայա կո չե լով ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և Եվ րո պա կան դա տա րա նի մի  շա րք ի րա վա կան դիր-
քո րո շումն  եր, վե րա հաս տա տել է իր այն մոտ ցու մը, որ կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը Կոն-
վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով պա շտ պան վող գույ քային ի րա վունք է 
(տե ՛ս, Թե րե զա Գևոր գյա նն ընդ դեմ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա-
րու  թյան ՀՀ բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձա քն նու  թյան գոր ծա կա լու  թյան թիվ ՎԴ/5086/05/09 
վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

01.07.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 12.01.1999 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած և 01.05.2007 
թվա կա նին ու ժը կո րց րած « Դա տա խա զու թյան մա սին» թիվ ՀՕ-245 ՀՀ օ րեն քի 40-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ (...) դա տա խազ նե րի (...) թո շա կա վո րումն  ի րա կա նաց վում է ներ-
քին գոր ծե րի մար մի ն նե րում ծա ռայու թյուն ան ցնող ղե կա վար կազ մի  ան ձա նց հա մար 
կի րառ վող պայ ման նե րով, նոր մե  րով և կար գով (...):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ թեև 01.07.1998 թվա կա նին ըն դուն ված 
« Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րե նքն ու ժը կո րց րել է 01.05.2007 թվա կա նին, սա կայն 
այդ օ րեն քի 40-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված դրույ թը պահ պա նել է իր ու ժը մի  նչև 09.01.2011 
թվա կա նը՝ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած և 
ներ կայումս գոր ծող « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 66-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի 
հա մա ձայն և ու ժը կո րց րել է մի  այն 22.12.2010 թվա կա նին ըն դուն ված «« Դա տա խա զու թյան 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» 
թիվ ՀՕ-291-Ն ՀՀ օ րեն քով: 01.07.1998 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 40-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույ թի գոր ծո ղու թյու նը շա րու նակ վե լու 
մա սին նշել է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը՝ 10.02.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-865 
ո րոշ մա մբ՝ ար տա հայ տե լով այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հա մա կար գային մո տե ցում 
չցու ցա բե րե լով, « Դա տա խա զու թյան մա սին» 22.02.2007 թվա կա նի օ րե նքն ըն դու նե լուց հե-
տո պահ պան վել է 1998 թվա կա նի « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 40-րդ հոդ վա ծի 
այն դրույ թի ի րա վա բա նա կան ու ժը, հա մա ձայն ո րի` « Դա տա խազ նե րի և քն նիչ նե րի թո-
շա կա վո րումն ի րա կա նաց վում է ներ քին գոր ծե րի մար մի ն նե րում ծա ռայու թյուն ան ցնող 
ղե կա վար կազ մի  ան ձա նց հա մար կի րառ վող պայ ման նե րով, նոր մե  րով և կար գով»: 

Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը 22.02.2007 թվա-
կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով 01.05.2007 թվա կա նից մի  նչև 
09.01.2011 թվա կա նը դա տա խա զի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի վե րա բե րյալ որ ևէ հա տուկ 
ի րա վա կար գա վո րում չի նա խա տե սել և սահ մա նել է, որ այդ հար ցը կար գա վոր վում է 
ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված կար գո վ՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
01.07.1998 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 40-րդ հոդ վա-
ծով ամ րա գր վա ծ՝ դա տա խա զի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քին վե րա բե րող դրույ թը շա րու-
նա կել է գոր ծել մի  նչև 09.01.2011 թվա կա նը:

 Փաս տո րեն, 12.01.1999 թվա կա նից մի  նչև 09.01.2011 թվա կա նը գոր ծող ի րա վա կար-
գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն՝ դա տա խա զի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի հետ կապ ված հա րա-
բե րու թյուն նե րի վրա տա րած վում է ին ներ քին գոր ծե րի մար մի ն նե րի ղե կա վար ծա ռայող-
նե րի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը կար գա վո րող նոր մե  րով սահ ման ված պայ ման նե րը: 

« Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո-
վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ներ քին 
գոր ծե րի հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի հա մա կար գի հրա մա նա տա րա-
կան (ղե կա վար) ան ձնա կազ մի  ծա ռայող նե րը նշ ված օ րեն քի ի մաս տով հա մար վում են 
« զին վո րա կան ծա ռայող ներ»: Իսկ զին վո րա կան ծա ռայող նե րի զին վո րա կան կեն սա թո-
շա կի ի րա վուն քի հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 30.11.1998 թվա-
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կա նից մի  նչև 01.01.2011 թվա կա նը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա-
կար գում կար գա վոր վել են « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի 
սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա-
նիք նե րի ան դամն  ե րի կեն սա թո շա կային ա պա հո վու թյու նը» վեր տա ռու թյա մբ 2-րդ գլ խով, 
որն ու ժը կո րց րած է ճա նաչ վել «« Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի 
սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո-
խու թյուն ներ և լրա ցում կա տա րե լու մա սին» 22.10.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-248-Ն օ րեն քով: 

Այս պի սով, 01.07.1998 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 40-րդ հոդ վա ծով, 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 66-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սով, նույն օ րեն քի՝ 01.05.2007 թվա կա նից մի  նչև 09.01.2011 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 56-րդ հոդ վա ծով, 22.12.2010 թվա կա նին ըն դուն ված 
«« Դա տա խա զու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն 
կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-291-Ն ՀՀ օ րեն քով, « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե-
րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծով և նույն 
օ րեն քի՝ 30.11.1998 թվա կա նից մի  նչև 01.01.2011 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 2-րդ 
գլ խով սահ ման ված ի րա վա կան նոր մե  րի, ինչ պես նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա-
նի 10.02.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-865 ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  ե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան-
գել է, որ 12.01.1999 թվա կա նից մի  նչև 01.01.2011 թվա կա նը դա տա խազ նե րի մոտ կա րող էր 
ծա գել եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք՝ ներ քին գոր-
ծե րի հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի հա մա կար գի հրա մա նա տա րա կան (ղե-
կա վար) ան ձնա կազ մի  զին վո րա կան ծա ռայող նե րի նմա նու թյա մբ և « Զին ծա ռայող նե րի 
և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ քում: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ 12.01.1999 թվա կա-
նից մի  նչև 01.01.2011 թվա կա նը գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն՝ դա տա-
խազ նե րը ևս կա րող է ին ու նե նալ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի 
ի րա վունք՝ այն պես, ինչ պես Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ քին գոր ծե րի հան րա պե-
տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի հա մա կար գի հրա մա նա տա րա կան (ղե կա վար) ան ձնա-
կազ մի  զին վո րա կան ծա ռայող նե րը, ե թե բա վա րա րում է ին եր կա րա մյա ծա ռայու թյան 
զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման հա մար « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց 
ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա-
տես ված պայ ման նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել է այն ի րա վա-
կան դիր քո րո շու մը, որ գույ քային կամ ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք նե րի ծա գու մը, 
փո փո խու մը կամ դա դա րու մը կապ ված է ո րո շա կի հան գա մա նք նե րի հետ, ո րո նց օ րեն-
քը տա լիս է ի րա վա կան նշա նա կու թյուն (ի րա վա բա նա կան փաս տեր): Ըստ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի՝ օ րե նս դի րը տա րան ջա տել է « կեն սա թո շա կի ի րա վունք» և « կեն սա թո շակ 
ստա նա լու ի րա վունք» հաս կա ցու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, դրան ցից յու րա քան չյու րի ծագ-
ման հա մար նա խա տես վել են տար բեր ի րա վա բա նա կան փաս տեր: Մաս նա վո րա պե ս՝ 
կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը ծա գում է օ րեն քով նա խա տես ված ո րո շա կի պայ ման նե րի առ-
կայու թյան դեպ քում, իսկ կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քը` կեն սա թո շա կի ի րա վուն-
քի առ կայու թյա մբ պայ մա նա վոր վա ծ՝ հա մա պա տաս խան մար մի ն սահ ման ված կար գով 
դի մե  լու պա րա գայում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է նաև, որ եր կա րա մյա ծա ռայու-
թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունքն այդ պի սի կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող 
ան ձի մոտ ծա գում է կեն սա թո շակ նշա նա կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մա րմն  ին դի-
մե  լու հիմ քով կեն սա թո շակ նշա նա կե լու պա րա գայում: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, թե՛ 
նախ կին (« Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րե նք), թե՛ ներ կա (« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք) 
կար գա վո րումն  ե րով եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի 
ծա գումն  օ րե նս դի րը պայ մա նա վո րել է զին վո րա կան ծա ռայու թյու նից ան ձին ար ձա կե-
լու հետ (տե՛ս, Ա րա րատ Ա փոյա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան-
վտան գու  թյան ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/6690/05/13 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը, ի րաց նե լով կեն սա թո շակ-
նե րի ծա վալ նե րը և ձևե րը, դրա նց նշա նակ ման պայ ման նե րը և կար գը սահ մա նե լու իր 
լի ա զո րու թյու նը, 08.06.2009 թվա կա նին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Զին ծա ռայող նե րի և 
նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում 
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ամ րագ րել էր, որ հա մա պա տաս խան զին վո րա կան ծա ռայո ղի մոտ եր կա րա մյա ծա ռայու-
թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման եր կու ա ռան ձին դեպ քեր, ո րոն-
ցից ա ռա ջի նը գոր ծում էր հետ ևյալ եր կու պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան 
պայ ման նե րում.

- տ վյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղը սահ ման ված կար գով ար ձակ վել է ծա ռայու թյու-
նից,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն ու նի առն-
վա զն 20 տար վա զին վո րա կան ծա ռայու թյան ընդ հա նուր ժամկ  ետ (ս տաժ): 

Ի սկ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման 
երկ րո րդ դեպ քը գոր ծում էր հետ ևյալ չո րս պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան 
պայ ման նե րում.

- տ վյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն ար ձակ վել է ծա ռայու թյու նից տա րի քի կամ ա ռող-
ջա կան վի ճա կի կամ հաս տիք նե րի կր ճատ ման պատ ճա ռով,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն առն վա զն 
50 տա րե կան է,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն ու նի առն-
վա զն 25 տար վա ընդ հա նուր աշ խա տան քային (ա պա հո վագ րա կան) ստաժ,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղի աշ խա տան-
քային (ա պա հո վագ րա կան) ստա ժում զին վո րա կան ծա ռայու թյան ընդ հա նուր ժամկ  ե տը 
(ս տա ժը) կազ մում է առն վա զն 8 տա րի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված 
« Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 09.01.2011 թվա կա նից մի  նչև 01.07.2014 թվա կա նը 
գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 56-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս դի րը 
09.01.2011 թվա կա նից մի  նչև 01.07.2014 թվա կա նը դա տա խա զի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րել է հետ ևյալ կե րպ. 

1) 01.01.1974 թվա կա նին և դրա նից հե տո ծն ված դա տա խա զի կեն սա թո շա կային 
ա պա հո վու թյունն ի րա կա նաց վում էր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված կար գով,

2)  մի  նչև 01.01.1974 թվա կա նը ծն ված դա տա խա զի կեն սա թո շա կային ա պա հո վու-
թյունն ի րա կա նաց վում էր զին ծա ռայող նե րի հա մար սահ ման ված կար գով: 

Այ սի նքն՝ 09.01.2011 թվա կա նից մի  նչև 01.07.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում այն դա տա խազ նե րի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը, ո րո նք ծն վել են մի  նչև 01.01.1974 
թվա կա նը, հա վա սա րեց ված էր զին ծա ռայող նե րի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ինչ պես 09.01.2011 թվա կա նից մի  նչև 
01.07.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, այն պես էլ ներ կայումս զին վո-
րա կան ծա ռայող նե րի կեն սա թո շա կի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր-
վում է ին (են) 22.12.2010 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.2011 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րը սահ մա նում է զին վո րա կան կեն-
սա թո շակ նե րի տե սակ նե րը, կեն սա թո շակ հաշ վար կե լու, նշա նա կե լու և վճա րե լու պայ-
ման նե րն ու կար գը: 

Այս պես, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը նա խա տե սում է զին ծա-
ռայո ղի մոտ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման 
ե րեք ա ռան ձին դեպ քեր, ո րոն ցից ա ռա ջի նը գոր ծում է հետ ևյալ եր կու պայ ման նե րի մի  ա-
ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան պայ ման նե րում.

- տ վյ ալ զին ծա ռայո ղը սահ ման ված կար գով ար ձակ վել է զին վո րա կան ծա ռայու-
թյու նից,

-  զին վո րա կան ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու օր վա դրու թյա մբ տվյ ալ զին ծա ռայո-
ղն ու նի առն վա զն 20 օ րա ցու ցային տար վա զին վո րա կան ծա ռայու թյան ստաժ: 

Եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ մա ն՝ 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված երկ րո րդ դեպ քը գոր-
ծում է հետ ևյալ ե րեք պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան պայ ման նե րում.

- տ վյ ալ զին ծա ռայո ղը սահ ման ված կար գով ար ձակ վել է զին վո րա կան ծա ռայու-
թյու նից սահ մա նային տա րի քը լրա նա լու կա պակ ցու թյա մբ կամ պայ մա նագ րի գոր ծո-
ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու կա պակ ցու թյա մբ (սահ մա նային տա րի քը լրա ցած լի նե լու 
դեպ քում),

-  զին վո րա կան ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու օր վա դրու թյա մբ տվյ ալ զին ծա ռայո-
ղն ու նի առն վա զն 25 օ րա ցու ցային տար վա աշ խա տան քային ստաժ,
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-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղի աշ խա տան-
քային ստա ժում զին վո րա կան ծա ռայու թյան ստա ժը կազ մում է առն վա զն 12 օ րա ցու-
ցային տա րի, 6 օ րա ցու ցային ա մի ս: 

Եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ մա ն՝ 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված եր րո րդ դեպ քը գոր-
ծում է հետ ևյալ չո րս պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան պայ ման նե րում.

- տ վյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն ար ձակ վել է ծա ռայու թյու նից հաս տիք նե րի կր-
ճատ ման կամ ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն առն վա զն 
45 տա րե կան է,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն ու նի առն-
վա զն 25 օ րա ցու ցային տար վա աշ խա տան քային ստաժ,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղի աշ խա տան-
քային ստա ժում զին վո րա կան ծա ռայու թյան ստա ժը կազ մում է 12 օ րա ցու ցային տա րի, 6 
օ րա ցու ցային ա մի ս:

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈ ՒՄ

27.12.2017թ.

53. Ա շոտ Ու լի խա նյան v. Եր ևան հա մայնք, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/2731/05/13

Խն դիր. Կա րո ՞ղ է արդյոք դա տա րա նը կար ճել գոր ծի վա րույ թը վի ճա րկ ման հայց 
ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով այն պայ-
ման նե րում, երբ հայց վոր կող մը չի ներ կայաց րել դա տա րան դի մե  լու հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված և բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու վե րա բե րյալ 
մի ջ նոր դու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վե րա հաս տա տե լով դա տա րա նի մատ չե լի-
ու թյան ժամկ  ե տային սահ մա նա փա կումն  ե րի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել հա վե-
լել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից 
բխում է, որ դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը բաց թող նե լու և վե րա կա նգ նե լու մա սին ի րա-
վա կար գա վո րումն  ե րը վե րա բե րում են ոչ մի  այն հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան, այլև 
վար չա կան դա տա վա րու թյան մյուս փու լե րին: Ըստ այդմ, վար չա կան դա տա վա րու թյան 
բո լոր փու լե րում վար չա կան դա տա րա նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի 5-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վոր մա նը հա մա պա տաս խան պար տա վոր է կա տա րել 
մատ նա նշ ման իր պար տա կա նու թյու նը, այդ թվում նա և՝ մատ նան շե լով կող մե  րին դա-
տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի բաց թո ղն ման դեպ քում դրա նք վե րա կա նգ նե լու նպա տա կով 
մի ջ նոր դու թյուն ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ: Այ նուա մե  նայ նիվ, ե թե 
դա տա վա րու թյան ո րո շա կի փու լում վար չա կան դա տա րա նը մատ նա նշ ման իր պար տա-
կա նու թյու նը չի կա տա րել, ա պա նա զրկ ված չէ իր այդ պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու 
հնա րա վո րու թյու նից դա տա վա րու թյան հե տա գա փու լե րում՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձա նց մի ջ նոր դու թյուն նե րի և ներ կայաց րած նոր ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, իսկ այդ 
պար տա կա նու թյան կա տար ման պա րա գայում դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մի ց 
բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն 
չներ կայաց նե լու դեպ քում կի րառ վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով 
սահ ման ված դա տա վա րա կան հետ ևան քը, այն է՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կո-
րց նում են այդ ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա-
վուն քը:

Էջ 
621-632



Իրավական դիրքորոշումն եր cxxxv

20.07.2017թ.

54. Գա գիկ Մաթ ևո սյան v. ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն, վա րչ. 
գո րծ թիվ ՎԴ/0229/05/15

Խն դիր. (1) Հան րային-ի րա վա կան այս կամ այն վե ճը վար չա կան դա տա րա նի առջև 
բա րձ րաց նե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ 
ընտ րու թյունն ինք նին են թադ րում է արդյո ՞ք, որ տվյ ալ հայ ցը (վե ճը) են թա կա չէ դա տա-
րա նի քն նու թյա նը, (2) հայց վո րի կող մի ց ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կով վար չա կան դա տա րան 
դի մե  լն ինք նին կա րող է արդյո ՞ք հի մք հան դի սա նալ վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քն նու թյա-
նը են թա կա չլի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյա մբ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու կամ 
վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկայա կո չե լով ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և Եվ րո պա կան դա տա րա նի մի  շա րք ի րա վա կան դիր քո-
րո շումն  եր, փաս տել է, որ դա տա րան դի մե  լու կամ ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քը մար դու՝ սահ մա նադ րաի րա վա կան և մի  ջազ գային ի րա վա կան նոր մե  րով 
ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան հիմն  ա րար 
ի րա վունք նե րի կար ևո րա գույն բա ղադ րի չն է։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն-
քը սեր տո րեն փոխ կա պա կց ված է այս կամ այն գոր ծի՝ դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա-
կա լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի հետ, քա նի որ դա տա րա նը՝ որ պես ի րա վա բա նա կան 
գոր ծեր քն նող և լու ծող մար մի ն, օժտ ված չէ հա մը նդ հա նուր ի րա վա զո րու թյա մբ և իր 
գոր ծա ռույթ նե րին ու խն դիր նե րին հա մա պա տաս խան կա րող է քն նել և լու ծել մի  այն իր 
ի րա վա սու թյա նը հա նձն ված գոր ծե րը: Այս հան գա մա նքն ա ռա ջաց նում է, մի  կող մի ց, դա-
տա րա նի, իսկ մյուս կող մի ց, ի րա վա բա նա կան գոր ծեր քն նե լու և լու ծե լու ի րա վա սու թյուն 
ու նե ցող այլ մար մի ն նե րի (օ րի նա կ՝ վար չա կան մար մի ն ներ, առևտ րային ար բի րաժ և 
այլն) ի րա վա սու թյու նը հս տա կո րեն սահ մա նա զա տե լու ան հրա ժեշ տու թյուն: Դա տա րա նի 
և ի րա վա բա նա կան գոր ծեր քն նե լու ու լու ծե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող այլ մար մի ն նե-
րի ի րա վա սու թյու նը տա րան ջա տե լիս կի րառ վում է «են թա կայու թյուն» ի րա վա բա նա կան 
եզ րույ թը. են թա կայու թյունն ի րա վա բա նա կան գոր ծե րի այն պի սի հատ կա նիշ է, ո րի մի -
ջո ցով պա րզ վում է տվյ ալ գոր ծը քն նե լու և լու ծե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող կո նկ րետ 
սուբյեկ տը: Ըստ այդմ, այն գոր ծե րը, ո րո նց քն նու թյունն ու լու ծումն  օ րեն քով հա նձն ված է 
դա տա րա նի ի րա վա սու թյա նը, հա մար վում են դա տա կան են թա կայու թյան գոր ծեր:

 Փաս տո րեն, ան ձը կա րող է ի րաց նել դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իր ի րա վուն քը 
մի  այն այն դեպ քում, երբ դա տա րա նի առջև վեր ջի նիս բա րձ րաց րած հար ցը (որ պես կա-
նո ն՝ ի րա վուն քի մա սին վե ճը) են թա կա է քն նու թյան և լուծ ման դա տա րա նի կող մի ց: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով օ րե նս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում սահ մա նել է, որ դա տա րա նը պար տա վոր է մե ր ժել հայ ցա դի-
մու մի  ըն դու նու մը, ե թե հայ ցը են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան, իսկ նույն օ րե նսգր քի 
96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում սահ մա նել է, որ դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի 
քն նու թյան ցան կա ցած փու լում կար ճել գոր ծի վա րույ թը, ե թե վե ճը են թա կա չէ դա տա-
րա նում քն նու թյան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել է այն ի րա-
վա կան դիր քո րո շու մը, որ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը կա րող է մե  րժ վել ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ-
քով այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի մող սուբյեկ տը հայց հա րու ցե լու ի րա վունք առ հա-
սա րակ չու նի, իսկ դա տա րա նն ի րա վա սու չէ լու ծել իր առջև բա րձ րաց ված տվյ ալ վե ճը 
(տե ՛ս, Վա րու  ժան Ա վե տի քյա նն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան նա խա րա րու  թյան դա տա-
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/3804/05/15 վար-
չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը): Մեկ այլ ո րոշ մա-
մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում ամ րա գր ված «որ ևէ դա տա րան» բա ռա կա պակ ցու թյան 
ներ քո օ րե նս դի րը նկա տի է ու նե ցել, որ վե ճը վե րա պահ ված չէ Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում գոր ծող ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված դա տա րան նե-
րի քն նու թյա նը և լուծ մա նը: Նման ի րա վա կար գա վո րու մը կոչ ված է բա ցա ռե լու դա տա-
րան նե րի ի րա վա սու թյա նը չհա նձն ված վե ճե րի քն նու թյու նը և լու ծու մը դա տա րան նե րի 
կող մի ց: Ե թե գոր ծը են թա կա չէ դա տա րա նին, ա պա դա տա րան դի մող ան ձը հայց հա-
րու ցե լու ի րա վունք չու նի, իսկ դա տա րա նն ի րա վա սու չէ խախ տել այլ մար մի ն նե րի ի րա-
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վա սու թյու նը և լու ծել նրա նց վե րա պահ ված գոր ծե րը, հետ ևա բար գոր ծի վա րույ թը են թա-
կա է կա րճ ման (տե ՛ս, « Վե ստ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի  կայի նա խա րա րու  թյան մտա վոր 
սե փա կա նու  թյան գոր ծա կա լու  թյան թիվ ՎԴ/0830/05/14 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, ան ձի կող մի ց դա տա րա նի առջև բա րձ րաց ված հար ցի՝ դա տա րա նի քն-
նու թյա նը են թա կա լի նե լու հան գա ման քը հան դի սա նում է հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի 
ընդ հա նուր դրա կան նա խադ րյալ, ո րի առ կայու թյան դեպ քում մի  այն ան ձն ի րա վունք 
ու նի իր սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան խնդ րան քով դի մե լ դա տա րան: 
Հա կա ռակ դեպ քում, այ սի նքն՝ գոր ծը դա տա րա նին են թա կա չլի նե լու դեպ քում, ան ձն 
ի րա վունք չու նի հայց հա րու ցել դա տա րա նում, և դա տա րա նը պար տա վոր է վա րույթ չըն-
դու նել ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ընդ գծել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նս գիր քը որ դեգ րել է այն կա ռու ցա կար գը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում ամ րա գր վա ծ՝ « հայ ցը են թա-
կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան» ար տա հայու թյու նը և նույն օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տում ամ րա գր վա ծ՝ « վե ճը են թա կա չէ որ ևէ դա տա րա նում քն նու թյան» 
ար տա հայու թյունն ու նեն մի և նույն նշա նա կու թյու նը, ո րը հան գում է հետ ևյա լին. վար չա-
կան դա տա րա նում գո րծ չի կա րող հա րուց վել, իսկ հա րուց ված գոր ծի վա րույ թը են թա կա 
է կա րճ ման, ե թե այդ գոր ծի հիմ քում ըն կած վե ճը (հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած վի-
ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը, հայ ցա դի մու մով դա տա րա նի առջև բա րձ րաց ված հար ցը) 
են թա կա չէ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող ա ռա ջին ա տյա նի որ ևէ (ինչ պես 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան, այն պես էլ մաս նա գի տաց ված) դա տա րա նում քն նու թյան: 
Հետ ևա բար, վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա կա չլի նե լու հիմ քով հայ ցա-
դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լիս կամ այդ հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս վար չա կան 
դա տա րա նը պար տա վոր է ցույց տալ այն ի րա վա կան և փաս տա կան հան գա մա նք նե րը, 
ո րո նք վկայում են այն մա սին, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող ա ռա ջին 
ա տյա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված բո լոր դա տա րան նե րն ի րա վա-
սու չեն քն նե լու և լու ծե լու տվյ ալ վե ճը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի մու մում պե տք է նշ վի հայց վո րի 
պա հան ջը, ո րը կազ մում է հայ ցի ա ռար կան և ո րի մե  րժ ման կամ բա վա րար ման վե րա-
բե րյալ դա տա րա նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ է կայաց նում: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մա մբ պա տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջը 
(հայ ցի ա ռար կան) հայ ցա դի մու մում պե տք է շա րա դր ված լի նի այն կե րպ, որ դա տա-
րա նի հա մար առն վա զն պա րզ լի նի, թե ինչ է ակն կա լում հայց վո րը՝ դա տա կան պա-
շտ պա նու թյուն հայ ցե լո վ։ Այլ կե րպ ա սա ծ՝ հայ ցա դի մու մը պե տք է բո վան դա կի հայ ցի 
ա ռար կան բա վա րար հս տա կու թյա մբ, որ պես զի դա տա րա նը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա 
ներ կայաց ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջի կա պակ ցու թյա մբ ի րա վա կան ո րո շա կի ու-
թյան սկզ բուն քի պա հա նջ նե րին բա վա րա րող դա տա կան ակտ կայաց նել: Աս վա ծը հատ-
կա պես կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի վար չա կան դա տա վա րու թյու նում, քա նի որ օ րե-
նս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծում ամ րագ րե լով, 
որ վար չա կան դա տա րա նում գո րծ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն է, ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րային ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով ի րա վա սու սուբյե կտ նե րի կող մի ց վար չա կան դա տա րան 
դի մե  լու հայ ցա տե սակ նե րը՝ որ պես վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հիմ քեր: Այ սի նքն՝ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նս գիր քը հս տակ սահ մա նում է այն հայ ցա տե սակ նե րը, 
ո րո նց մի  ջո ցով ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք կա րող են վար չա կան դա տա-
րա նից հայ ցել ի րե նց խա խտ ված ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյուն: 
Ընդ ո րում, նշ ված հայ ցա տե սակ նե րը մի  մյան ցից ա ռա ջին հեր թին տար բեր վում են հայ ցի 
ա ռար կայով, այ սի նքն՝ այն նյու թաի րա վա կան պա հան ջի բո վան դա կու թյա մբ, ո րը ֆի զի-
կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք ուղ ղում են այս կամ այն վար չա կան մա րմն  ին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ ան ձը, 
իր խա խտ ված ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով դի մում է վար չա կան դա-
տա րան, ա պա վեր ջի նիս ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյու նը պե տք 
է ի րա կա նաց վի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված պատ շաճ 
հայ ցա տե սա կի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի ըստ է ու թյան քն նու թյան և 
լուծ ման մի  ջո ցով: Այ սի նքն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում հայց վո րի պա հան ջը պե տք 



Իրավական դիրքորոշումն եր cxxxvii

է հա մա պա տաս խա նի օ րեն քով սահ ման ված այն հայ ցա տե սա կին բնո րոշ հայ ցի ա ռար-
կային, ո րի մի  ջո ցով տվյ ալ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր 
է գո րծ նա կա նում հաս նել ան ձի ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ա պա հով մա նը (տե ՛ս, Վա րու  ժան Ա վե տի քյա նն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան նա խա-
րա րու  թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող ծա ռայու  թյան թիվ 
ՎԴ/3804/05/15 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հա ճախ 
հան դի պում են դեպ քեր, երբ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք՝ որ պես վար չա-
կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներ, ակն կա լե լով վար չա կան դա տա վա րու թյան կար-
գով վե րա կա նգ նել ի րե նց խա խտ ված ի րա վունք նե րը՝ ճի շտ չեն ընտ րում ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կը կամ ճի-
շտ չեն ձևա կեր պում ի րե նց հայ ցային պա հա նջ նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ վար չա կան դա տա րան դի մած 
ան ձն իր կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցի ա ռար կան չի ձևա կեր պել տվյ ալ վի ճե լի ի րա վա-
հա րա բե րու թյան հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված 
ճի շտ հայ ցա տե սա կով, ա պա այդ հան գա մա նքն ինք նին չի են թադ րում, որ հայ ցը (վե ճը) 
են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան: Այլ կե րպ ա սած, այս կամ այն վի ճե լի ի րա վա հա-
րա բե րու թյու նը (ի րա վուն քի մա սին վե ճը կամ այլ հար ցը) վար չա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով դա տա րա նի առջև բա րձ րաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյունն ինք նին 
չի կա րող հի մք հան դի սա նալ վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա կա չլի նե լու 
հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու կամ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
հա մար: Փաս տո րեն, վար չա կան դա տա րա նը չի կա րող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քով մե ր ժել հայ-
ցա դի մու մի  ըն դու նու մը կամ նույն օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով 
սահ ման ված հիմ քով կար ճել վար չա կան գոր ծի վա րույ թը մի  այն այն պատ ճա ռա բա նու-
թյա մբ, որ հայց վո րը դա տա կան պա շտ պա նու թյան չի դի մե լ օ րեն քով նա խա տես ված ճի-
շտ հայ ցա տե սա կով կամ հայց վո րը դա տա րան է դի մե լ սխալ հայ ցա տե սա կով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հա ճախ 
հան դի պող վե րը նկա րա գր ված դեպ քե րում հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 
ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քն նու թյան ու լուծ ման մի  ջո ցով ֆի զի կա կան, ի րա վա-
բա նա կան ան ձա նց ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյան մի  ջո ցի ի րա ցումն  
ա պա հով վում է դա տա րա նի կող մի ց գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե 
(„ex offi  cio“) պար զե լու սկզ բուն քի կեն սա գո րծ ման մի  ջո ցով, ո րը վար չա կան ար դա րա-
դա տու թյա նը բնո րոշ կար ևո րա գույն ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից մե  կն է: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հան գել է հետ ևյալ եզ րա հա նգ ման.

1)  հայց վո րի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված 
հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյունն ինք նին չի են թադ րում, որ դա-
տա րա նի առջև բա րձ րաց ված վե ճը (հայ ցը) են թա կա չէ դա տա րա նի քն նու թյա նը,

2)  հայց վո րի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված 
հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյան դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը 
ոչ թե պե տք է ո րո շում կայաց նի վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա կա չլի նե լու 
հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու կամ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
մա սին, այլ պար տա վոր է ա ռա ջար կել հայց վո րին ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը փո խա րի նել 
պատ շաճ հայ ցա տե սա կով (մատ նան շել ճի շտ հայ ցա տե սա կը), 

3) ե թե հայց վո րի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես-
ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյան և վար չա կան դա տա րա նի 
կող մի ց պատ շաճ հայ ցա տե սա կի մատ նա նշ ման պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տար-
ման պայ ման նե րում հայց վո րը շա րու նա կում է պն դել իր կող մի ց ներ կայաց ված սկզբ-
նա կան ոչ ճի շտ հայ ցա պա հան ջը, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր է կայաց նել այդ հայ-
ցա պա հան ջի շր ջա նակ նե րում հա րուց ված վար չա կան գոր ծի հե տա գա ճա կա տա գի րը 
լու ծող դա տա կան ակտ:
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07.04.2017թ.

55. Հաս մի կ Մել քո նյան v. ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա-
դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/8975/05/13

Խն դիր. Գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի պե տա կան գրա նց մա ն՝ որ պես վար չա կան 
ակ տի, վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում 
ան դրա դառ նա լով այդ պե տա կան գրա նց ման հա մար հի մք հան դի սա ցող վար չա կան ակ-
տի՝ տվյ ալ գույ քի նկատ մա մբ կի րա ռե լի ու թյան հար ցի ն՝ վար չա կան դա տա րա նը խախ-
տում է արդյո ՞ք վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման սահ-
ման նե րը, թե՝ ոչ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
թե՛ 28.11.2007 թվա կա նի, և թե՛ ներ կայումս գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քե րով օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ վի ճա րկ ման հայ ցով հայց վո րն ի րա վունք ու նի 
պա հան ջե լու վե րաց նել իր ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը խախ տող վար չա կան 
ակ տը, ո րը վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում 
դառ նում է դա տա կան վե րա հս կո ղու թյան ա ռար կա: Վի ճա րկ ման հայ ցը՝ որ պես ոչ ի րա-
վա չափ վար չա կան ակ տե րից ան ձա նց ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան մի  ջոց, օ րե նսդ րի 
կող մի ց սահ ման ված հայ ցի տե սակ է, որն ուղղ ված է դա տա կան կար գով վար չա կան 
ակտն ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի վե րաց նե լուն: Վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա-
րուց ված վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում դա տա րա նը ձեռ նա մուխ է լի նում վար չա կան 
ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ մա նը՝ ստու գե լով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի հա-
մա պա տաս խա նու թյունն օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ օ րե նս դի րը հս տա կո րեն կան-
խո րո շել է վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան դա տա կան վե րա հս կո ղու-
թյան սահ ման նե րը՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սում ամ րագ րե լով, որ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը ո րոշ վում է 
այդ ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի 
շր ջա նա կում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րա նի կող մի ց վար չա կան ակ տի ի րա վա-
չա փու թյան գնա հա տու մը պե տք է կա տար վի տվյ ալ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա-
մար հի մք հան դի սա ցած փաս տա կան հան գա մա նք նե րի նկատ մա մբ կի րա ռե լի ի րա վա-
կան նոր մե  րով սահ ման ված պա հա նջ նե րի պահ պան ման հար ցը պար զե լու մի  ջո ցո վ։ Ընդ 
ո րում, այն պա րա գայում, երբ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հի մք 
է հան դի սա ցել մե կ այլ վար չա կան ակտ, ա պա դա տա րա նը չի կա րող այդ վար չա կան 
ակ տի ի րա վա չա փու թյան ստուգ ման պա հան ջի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում իր նա-
խա ձեռ նու թյա մբ ան դրա դառ նալ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հի մք 
հան դի սա ցած վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցին. ե թե վի ճա րկ վող վար չա-
կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հի մք հան դի սա ցած վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա-
հան ջը չի հան դի սա նում տվյ ալ գոր ծով հայ ցի ա ռար կա, ա պա դա տա րա նն ի րա վա սու 
չէ ստու գե լու այդ գոր ծով չվի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը՝ ել նե լով 
չվի ճա րկ վող և ոչ ի րա վա չափ չճա նաչ ված վար չա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան կան-
խա վար կա ծից: 

Այս պես, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ամ րա գր ված օ րի նա կա նու թյան 
հիմն  ա րար սկզ բուն քը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր մի  շա րք ո րո շումն  ե րում ձևա վո րել է 
ի րա վա կան դիր քո րո շում վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծի մա-
սին: Այս պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի մե կ նա բան մա մբ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու-
թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը նշա նա կում է, որ բո լոր դեպ քե րում վար չա կան ակ-
տը հա մար վում է ի րա վա չափ, ե թե այն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ոչ ի րա վա չափ չի 
ճա նաչ վել: Հետ ևա բար քնն վող գոր ծի շր ջա նակ նե րում որ ևէ վար չա կան ակ տի ի րա վա-
չա փու թյան վի ճա րկ ման պա հան ջի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում դա տա րա նն ի րա-
վա սու չէ ան դրա դառ նալ այդ հար ցին, գնա հա տա կան տալ չվի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տի ի րա վա չա փու թյա նը, ինչ պես նաև դրա` ի րա վա կան հետ ևա նք ներ ա ռա ջաց նե լու 
հնա րա վո րու թյա նը: Այլ կե րպ` դա տա րա նը պար տա վոր է ձե ռն պահ մն ալ քնն վող գոր-
ծի շր ջա նակ նե րում չվի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան կամ դրա` ի րա-
վա կան հետ ևա նք ներ ա ռա ջաց նե լու հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ գնա հա տա կան ներ 
տա լուց (տե‘ս, Լյու  բով Փի լոյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և այ լոց թիվ 
ՎԴ/2085/05/12 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Էջ 
645-654
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Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման սահ ման նե-
րի մե ջ չի կա րող նե րառ վել մե կ այլ, այդ թվում` այդ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հի մք 
հան դի սա ցած վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հա տու մը, մի  նչ դեռ վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տի հիմ քում ըն կած վար չա կան ակ տի կի րա ռե լի ու թյան ստու գու մը նե րառ-
վում է այդ սահ ման նե րի մե ջ: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ այն դեպ քում, երբ վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տի ըն դուն ման հիմ քում ըն կած է մե կ այլ վար չա կան ակտ, ա պա դա տա րա նը վի ճա րկ-
վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը ո րո շե լիս կա րող է ան դրա դառ նալ դրա հիմ-
քում ըն կած վար չա կան ակ տի՝ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար կի րա-
ռե լի լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի պա րզ մա նը: Այ սի նքն՝ դա տա րա նի կող մի ց վար չա կան 
ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հա տու մը նե րա ռում է նաև վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի 
հիմ քում այլ վար չա կան ակ տի դր ված լի նե լու ի րա վա չա փու թյան պար զու մը. դա տա րա-
նը կա րող է ո րո շել վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը՝ պար զե լով, թե վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տը կա րող էր ըն դուն վել արդյոք դրա հիմ քում դր ված վար չա կան ակ տի 
հի ման վրա, թե՝ ոչ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա-
կան գրա նց ման ի րա վա կան հիմ քե րը սահ ման վում են « Գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի 
պե տա կան գրա նց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գույ քի նկատ-
մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման հա մար հի մք են հան դի սա նում ի րա վա հաս-
տա տող փաս տա թղ թե րը: Նշ ված օ րեն քի ի մաս տով ի րա վա հաս տա տող փաս տա թղ թեր 
են հա մար վում ի րա վուն քի ձե ռք բե րու մը հաս տա տող փաս տա թղ թե րը և գույ քա գր ման 
փաս տա թղ թե րը, իսկ ի րա վուն քի ձե ռք բե րու մը հաս տա տող փաս տա թղ թե րն օ րեն քով 
սահ ման ված հիմ քե րով պե տա կան գրա նց ման են թա կա ի րա վունք նե րի ձե ռք բեր ման հա-
մար օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված ըն թա ցա կար գի ա վար տի ի րա վա կան ձևա կե րպ ման 
հա մար ան հրա ժե շտ և բա վա րար գրա վոր փաս տա թղ թե րն են, այդ թվում նա և՝ պե տա-
կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ան հա տա կան ակ տե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ինչ պես վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու-
թյան կան խա վար կա ծի վե րա բե րյալ սե փա կան մո տե ցումն  ե րը, այն պես էլ ՀՀ սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի կող մի ց 04.02.2014 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1137 ո րոշ մա մբ պե-
տա կան գրա նց ման հա մար հի մք հան դի սա ցող վար չա կան ակ տի կա տար ման հար ցի 
վե րա բե րյալ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, գտել է, որ այն դեպ քում, 
երբ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի պե տա կան գրա նց ման վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա 
հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում այդ պե տա կան գրա նց ման հիմ քում դր-
ված վար չա կան ակ տը չի վի ճա րկ վում և ոչ ի րա վա չափ չի ճա նաչ վել, ա պա դա տա րա նը 
վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման ի րա վա չա փու թյու նը ո րո շե լիս կա րող է ան դրա դառ-
նալ ոչ թե պե տա կան գրա նց ման հիմ քում ըն կած վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան 
ստուգ մա նը, այլ պե տա կան գրա նց ման հիմ քում տվյ ալ վար չա կան ակ տի դր ված լի նե լու 
ի րա վա չա փու թյան ստուգ մա նը՝ պար զե լով, թե վի ճա րկ վող պե տա կան գրան ցու մը կա-
րող էր արդյոք կա տար վել դրա հիմ քում դր ված և ի րա վա բա նա կան ու ժի մե ջ գտն վող 
վար չա կան ակ տի հի ման վրա, թե՝ ոչ: Այլ կե րպ ա սած, գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի 
պե տա կան գրա նց ման վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը պե տք 
է պար զի, թե գրա նց ման հա մար որ պես ի րա վուն քի ձե ռք բե րու մը հաս տա տող փաս տա-
թուղթ ներ կայաց ված վար չա կան ակ տով տվյ ալ գույ քի նկատ մա մբ ան ձին տրա մա դր վել 
է արդյոք որ ևէ ի րա վունք, թե՝ ոչ: Ընդ ո րում, ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը դա-
տա կան կար գով վի ճար կե լու դեպ քում դրա ի րա վա չա փու թյու նը դա տա րա նը ստու գում 
է պե տա կան գրա նց ման վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի շր ջա-
նա կում: Մաս նա վո րա պես, դա տա րա նը տվյ ալ դեպ քում պե տք է պար զի, թե պե տա կան 
գրա նց ման վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում հաս տատ վել է արդյո ՞ք այն հան գա ման քը, 
որ որ պես ի րա վուն քի ձե ռք բե րու մը հաս տա տող փաս տա թուղթ ներ կայաց ված վար չա-
կան ակ տով ի րա վուն քի գրան ցում հայ ցող ան ձին կո նկ րետ գույ քի նկատ մա մբ տրա մա-
դր վել է այն ի րա վուն քը, ո րը գրան ցե լու պա հան ջով վեր ջի նս դի մե լ է ի րա վա սու վար չա-
կան մա րմն  ին:
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56. ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի 
Ա րաբ կի րի հար կային տես չու թյուն v. Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյան, վա րչ. գո րծ թիվ 
ՎԴ/3204/05/15

Խն դիր. Ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջն ուղղ ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տի հիմ քով 
հա րուց ված գոր ծը են թա կա է արդյո ՞ք կա րճ ման` վե ճը որ ևէ դա տա րա նում քն նու թյան են-
թա կա չլի նե լու հիմ քով այն դեպ քում, երբ ան հատ ձեռ նար կա տե րն ընդ հան րա պես գույք 
չու նի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ հոդ-
վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան 
հա մա կար գում « հան րային ի րա վա կան» է կոչ վում պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե 
դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու այն պա հան ջը, ո րին բնո րոշ են հետ ևյալ հատ կա նիշ-
նե րը. 

1) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լու կար գը սահ ման ված է օ րեն քով, 
2) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լը պար տա դիր է, 
3) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լու պար տա դի րու թյու նը ծա գում է և հաս-

տատ վում է վար չա կան ակ տի հի ման վրա: 
Օ րե նս դի րը, հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար-

ման հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լիս սահ մա նել է 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման եր կու տար բեր 
ե ղա նակ նե ր՝ դա տա կան և ար տա դա տա կան: Ընդ ո րում, հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հան ջի՝ ար տա դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը նա խա տես-
ված է որ պես ընդ հա նուր կա նոն, իսկ դա տա կան կար գով կա տար ման ե ղա նա կը՝ որ պես 
բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր կա նո նից: 

Այդ ընդ հա նուր կա նո նը սահ ման ված է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ո րի հա մա ձայն՝ 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման 
ան մի  ջա կա նո րեն այդ պա հան ջի պար տա դի րու թյու նը հաս տա տող ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տի հի ման վրա` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա-
տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը կի րառ վում է մի  այն այն դեպ քում, երբ 
առ կա է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րն ար-
տա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փա կում. 
այդ սահ մա նա փա կումն  ե րն ի րե նց հեր թին հան դի սա նում են այն պայ ման նե րը, ո րո նց 
առ կայու թյունն ան հրա ժե շտ է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա-
կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կի գոր ծո ղու թյան հա մար: Վե րոն շյալ պայ-
ման նե րը (սահ մա նա փա կումն  ե րը) նա խա տես ված են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սում և հան գում են 
հետ ևյա լին. 

ա) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման 
են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հա րյուր հա զար դրա մը,

բ) ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա-
տա րու մը հնա րա վոր չէ ա ռա նց նրան սե փա կա նու թյան (այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա-
կա նու թյան) ի րա վուն քով պատ կա նող մի  ակ բնա կա րա նի բռ նա գա նձ ման,

գ) ի րա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գա նձ ման են թա կա 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա-
տի րոջ գույ քի ար ժե քը: 

Այս պի սով, նշ ված ի րա վա բա նա կան փաս տե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու-
նը կան խո րո շում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար-
ման ե ղա նա կը. այդ պայ ման նե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան դեպ քում հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի՝ ար տա դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը 
չի գոր ծում, և գոր ծում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար-
գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը (տե‘ս, ՀՀ ոս տի կա նու  թյան « Ճա նա պար հային ոս-

Էջ 
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տի կա նու  թյու ն» ծա ռայու  թյու նն ընդ դեմ Կա րեն Պետ րո սյա նի թիվ ՎԴ3/0196/05/16 վար չա-
կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 19.06.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ա նդ րա դառ նա լով հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի դա տա կան կար գով 
հար կա դիր կա տար մա ն՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տով սահ ման ված պայ մա նի է ու թյա-
նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ նշ ված ի րա վա կան նոր մով նա խա տես վա ծ՝ 
«(...) գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցու մ է ի րա վա բա նա կան ան-
ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գու յ քի ար ժե քը (...)» ար տա հայ տու թյու նը նախ ևա ռաջ 
նշա նա կում է, որ տվյ ալ ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն ու նի սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող ո րո շա կի գույք, սա կայն այդ գույ քի ար ժե-
քն ա վե լի փո քր է, քան հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով գա նձ ման են թա կա 
գու մա րի չա փը: Միև նույն ժա մա նակ վե րոգ րյալ օ րե նսդ րա կան ձևա կեր պու մը կա րող է 
նշա նա կել նաև, որ ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն ընդ հան րա պես 
չու նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույք, քա նի որ վեր ջի նիս մոտ 
գույ քի բա ցա կայու թյու նը ևս գո րծ նա կա նում ա ռա ջաց նում է այն պի սի ի րա վի ճակ, երբ 
«(...) գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցու մ է ի րա վա բա նա կան ան ձի 
կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գու յ քի ար ժե քը (...)»: Փաս տո րեն, հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար մա ն՝ « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» 
կե տով սահ ման ված ի րա վա կան նոր մի  դիս պո զի ցի ան հա վա սա րա պես տա րած վում է թե՛ 
այն դեպ քի վրա, երբ ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն ու նի սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող ո րո շա կի գույք, սա կայն այդ գույ քի ար ժե քն 
ա վե լի փո քր է, քան հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով գա նձ ման են թա կա 
գու մա րի չա փը, թե՛ այն դեպ քի վրա, երբ ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձն ընդ հան րա պես չու նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույք: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տով սահ-
ման ված ի րա վադ րույ թի ու ժով հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա-
կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը կի րառ վում է հետ ևյալ պայ ման նե րի մի -
ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում. 

1) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով հաս տատ ված հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հա նջն ուղղ ված է ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին, 

2) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով հաս տատ ված հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հան ջի չա փը գե րա զան ցում է այդ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը կամ ի րա վա-
բա նա կան ան ձին պատ կա նող գույ քի ար ժե քը, ին չը կա րող է ա ռա ջա նալ ներ քո հի շյալ 
ի րա վի ճակ նե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան դեպ քում. 

- ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն ու նի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող ո րո շա կի գույք, սա կայն այդ գույ քի ար ժե քն ա վե լի փո քր 
է, քան հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով գա նձ ման են թա կա գու մա րի չա-
փը, կամ 

- ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն ընդ հան րա պես չու նի սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույք:

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵ Ր

07.04.2017թ.

57. Լի լիթ Մու սեյան v. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան, վա րչ. գո րծ թիվ 
ՎԴ/4084/05/15

Խն դիր. Վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի վա րույ թը վե ճն ըստ 
է ու թյան սպառ վե լու հիմ քով կա րճ վե լու դեպ քում հայց վո րի կրած դա տա կան ծախ սե րի, 
մաս նա վո րա պե ս՝ ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մա րի, հա տուց ման պար տա կա նու թյու-
նը պա տաս խա նո ղի վրա դնե լիս ի՞նչ չա փա նիշ նե րով պե տք է ո րոշ վի այդ դա տա կան 
ծախ սի հա տուց ման ող ջա մի տ չա փը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր վում են յու րա քան չյու րի ի րա-

Էջ 
662-672
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վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար 
դա տա քն նու թյան հիմն  ա րար ի րա վունք նե րը, ո րո նց բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից մե  կն ի րա-
վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունքն է. այդ ի րա վուն քը ե րաշ խիք է հան դի սա-
նում ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
ի րաց ման հա մար:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 08.10.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-765 ո րոշ մա մբ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա-
նա լու ի րա վուն քը նե րա ռում է նախ` ո րա կյ ալ ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյու նը, երկ րո րդ` պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը ո րա կյ ալ ի րա վա բա նա-
կան օգ նու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վե լու բո լոր նրա նց հա մար, ով քեր 
ի վի ճա կի չեն ինք նու րույն ստա նալ այդ պի սի օգ նու թյուն:

 Մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա մե  նա հու սա լի և ար դյու նա վետ պա-
շտ պա նու թյան մե  խա նիզ մը դա տա կան պա շտ պա նու թյունն է: Պա շտ պա նու թյան այս 
մի  ջո ցը պե տք է ար դյու նա վետ լի նի գո րծ նա կա նում, այ սի նքն՝ այն պե տք է կա րո ղա նա 
կան խել են թադ րյալ խա խտ ման շա րու նա կու մը և ե րաշ խա վո րել, որ դա տա կան պա շտ-
պա նու թյան դի մե  լո վ՝ ան ձը չի հայտն վի ա ռա վել ան բա րեն պա ստ վի ճա կում, քան մի  նչ 
այդ էր: Հետ ևա բար դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար 
ան հրա ժե շտ է ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րող ներ կայա ցուց չին վճար-
ված գու մա րի՝ որ պես դա տա կան ծախ սի հա մար ժեք փոխ հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն: 
Պատ շաճ փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լը դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու-
թյան ան հրա ժե շտ տա րր է, ո րը լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք է հան դի սա նում ան ձա նց ի րա վունք-
նե րի խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու, ընդ հուպ մի  նչև խախ տու մը ե ղած դրու թյու նը վե րա-
կա նգ նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյու նը չի կա-
րող ար դյու նա վետ լի նել, երբ վեր ջի նս վե րջ նա կան բա րեն պա ստ դա տա կան ակ տին 
հաս նե լու հա մար կրում է ա վե լի շատ ծախ սեր, քան այն գույ քի հնա րա վոր կո րուստն 
էր, ո րի կա նխ ման հա մար նա դի մե լ էր դա տա կան պա շտ պա նու թյան: Ուս տի հատ կա-
պես վար չա կան մար մի ն նե րի ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կամ ան գոր ծու թյան դա տա կան բո ղո քա րկ ման հայ ցե րով կայաց ված դա տա կան ակ տե-
րով դա տա կան ծախ սե րի բաշ խու մը պե տք է կա տար վի այն հաշ վառ մա մբ, որ ան ձի նք 
չզրկ վեն ո րա կյ ալ ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն ստա նա լու, մի  նչև խախ տու մը ե ղած 
ի րադ րու թյու նը վե րա կա նգ նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից: 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մի ց ձևա վոր ված նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա-
ձայն՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված « դա տա րա նի ի րա վուն-
քը» բա ցար ձակ չէ և իր բնույ թով պա հան ջում է ներ պե տա կան կար գա վո րումն  ե րի առ-
կայու թյուն, ո րո նք կա րող են ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն  ե րի են թար կել այդ ի րա վուն քը 
(տե ՛ս, Z and Others v. the United Kingdom գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 10.05.2001 
թվա կա նի վճի ռը, 91-93-րդ կե տեր): Այս ա ռու մով դա տա կան ծախ սե րի վճար ման պար-
տա կա նու թյունն ինք նին չի կա րող դի տա րկ վել որ պես դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա-
վուն քի՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հետ ան հա մա տե ղե լի սահ մա նա փա կում 
(տե ՛ս, Kreuz v. Poland գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, 60-րդ 
կետ): Եվ րո պա կան դա տա րա նի տե սան կյ ու նից ո րոշ դեպ քե րում դա տա կան ծախ սե րի 
բա շխ ման հետ կապ ված հար ցե րը կա րող են նշա նա կու թյուն ու նե նալ այն հան գա ման քի 
գնա հատ ման հա մար, թե դա տա վա րու թյունն ընդ հա նուր առ մա մբ հա մա պա տաս խա նում 
է արդյոք Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հա նջ նե րին, թե՝ ոչ (տե ՛ս, Stankie-
wicz v. Poland գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.04.2006 թվա կա նի վճի ռը, 60-րդ կետ): 
Կոն վեն ցի ան ե րաշ խա վո րում է ոչ թե տե սա կան կամ վե րա ցա կան, այլ գո րծ նա կան և ար-
դյու նա վետ ի րա վունք ներ (տե ՛ս, Aït-Mouhoub v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
28.10.1998 թվա կա նի վճի ռը, 52-րդ կետ): Հետ ևա բար, դա տա կան այն ծախ սե րը, ո րո նց 
վճար ման պար տա կա նու թյունն ան ձը կրում է ոչ թե դա տա րան դի մե  լիս, այլ դա տա կան 
քն նու թյան ա վար տից հե տո, գո րծ նա կա նում նույն պես կա րող են դի տա րկ վել Կոն վեն ցի-
այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա տե քս տում` որ պես « դա տա րա նի ի րա վուն քի» սահ-
մա նա փա կում (տե ՛ս, Stankov v. Bulgaria գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.07.2007 
թվա կա նի վճի ռը, 54-րդ կետ): Ընդ ո րում, « դա տա րա նի ի րա վուն քի» այդ սահ մա նա փակ-
ման հա մա պա տաս խա նու թյու նը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հա նջ նե րին 
են թա կա է գնա հատ ման այն տե սան կյ ու նից, թե արդյոք այն հե տա պն դում է ի րա վա չափ 
նպա տակ, և առ կա է արդյոք ող ջա մի տ հա վա սա րա կշ ռու թյուն կի րառ վող մի  ջոց նե րի և 
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հե տա պնդ վող նպա տա կի մի  ջև (տե ՛ս, Apostol v. Georgia գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
28.11.2006 թվա կա նի վճի ռը, 57-րդ կետ):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ, 58-րդ և 60-րդ հոդ ված նե րի հա-
մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կայա-
ցու ցիչ նե րի վճար նե րը դա տա կան ծախ սե րի մաս են կազ մում և են թա կա են հա տուց ման 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նա և՝ ներ կայա ցու ցիչ-
նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման ընդ հա նուր կա նո նն այն է, որ փոխ հա տուց ման 
են թա կա է դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կրած ծախ սե րի այն ծա վա լը, որն ան հրա ժե շտ 
է ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: 

Ը նդ ո րում, դա տա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի հա տուց ման հետ կապ ված 
օ րե նս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սում 
կա տա րել է հա տուկ վե րա պա հում այն մա սին, որ ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի գծով 
դա տա կան ծախ սի հա տուց ման չա փը ո րո շե լիս դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում ծախ սե րի 
ող ջա մի տ չա փե րը։ Այ սի նքն՝ ա մե ն դեպ քում ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել փաս տա բա նի 
վար ձատ րու թյան ող ջամ տու թյու նը, որ պես զի հնա րա վո րի նս բա ցառ վի դա տա կան ծախ-
սի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն կրող սուբյեկ տին չար դա րաց ված, ակն հայտ ոչ հա-
մա չափ պար տա վո րու թյուն նե րով ծան րա բեռ նե լը: Ան ձի նք ա զատ են կն քե լու ի րա վա բա-
նա կան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր ի րե նց նա խը նտ րած փաս տա բա նի 
կամ ներ կայա ցուց չու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ցան կա ցած ան ձի 
հե տ՝ վճա րե լով փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյա մբ ո րոշ ված ցան կա ցած գու մար: Այ դու հա-
դե րձ, այդ գու մար նե րի փոխ հա տուց ման ակն կա լիք նրա նք կա րող են ու նե նալ մի  այն 
ծախ սե րի այն ծա վա լով, որն ի րա պես ան հրա ժե շտ է ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ պե տք է հաշ վի առն վի նաև դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա մա-
չա փու թյու նը, որ պես զի դա տա կան պա շտ պա նու թյան դի մե  լը չդառ նա ոչ ար դյու նա վետ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ան դրա դար ձել է փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան 
խե լամ տու թյան հար ցի ն՝ նշե լով, որ օ րե նս դի րը դա տա կան ծախ սե րի մե ջ ընդ գր կել է 
նաև փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյու նը: Ուս տի փաս տա բա նի խե լա մի տ վար-
ձատ րու թյու նը նախ ևա ռաջ պե տք է դի տել որ պես դա տա կան ծա խս, և թե՛ հայց վո րը, և 
թե՛ պա տաս խա նո ղը դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում կա րող են ներ կայաց նել փաս տա-
բա նի մա տու ցած ծա ռայու թյուն նե րի հա մար կա տար ված կամ կա տար վե լիք վճա րու մը 
հա վաս տող ա պա ցույց: Ընդ ո րում, ան կախ վճար ված գու մա րի բռ նա գա նձ ման մա սին 
պա հան ջի առ կայու թյու նից, վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց ներ կայաց նե լը բա վա րար 
է փաս տա բա նի վար ձատ րու թյա նը, որ պես դա տա կան ծախ սի, վճ ռով ան դրա դառ նա լու 
հա մար (տե ՛ս, ան հատ ձեռ նար կա տեր Նա րի նե Ռոս տո մյա նն ընդ դեմ «Ար մե ն Տել» ՓԲԸ-ի 
թիվ Ե Ա ՔԴ/1401/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ներ կայա ցուց չի վար ձատ րու-
թյան խե լամ տու թյան հար ցը ո րո շե լիս ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել հետ ևյալ չա փա նիշ-
նե րը.

1)  փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և 
ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու 
հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), 

2) գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան 
տևո ղու թյու նը),

3) ն մա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կայում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռայու-
թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը,

4)  դա տա կան ակ տով բռ նա գա նձ վող գու մա րի և պա հա նջ վող փաս տա բա նա կան 
վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը (տե ՛ս, Ֆեր դի նա նտ Ա ռա քե լյ ա նն ընդ դեմ Հա րու -
թյու ն Պետ րո սյա նի թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ վկայա կոչ ված ո րոշ մա մբ թվա րկ ված նե րից բա ցի, վար-
չա կան դա տա վա րու թյու նում ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի չա փի ող ջամ տու թյան գնա-
հատ ման կար ևոր չա փո րո շիչ ներ են նաև դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց ման հա մար կա տար ված ծախ սե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը, փոխ հա տուց ման 
հա մար ժե քու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը: Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նաև 
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փաս տա բա նի վճար նե րի փոխ հա տուց ման այս չա փո րո շիչ նե րն ան տե սե լու պա րա գայում 
խո սք չի կա րող լի նել ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան մա սին, քա նի որ ո րոշ 
դեպ քե րում դա տա կան պա շտ պա նու թյան դի մած ան ձի նք կհայտն վեն ա ռա վել ան բա րեն-
պա ստ վի ճա կում, քան մի  նչ այդ էր:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ վե ճը սպառ ված լի նե լու հիմ քով 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քի հա մար օ րե նս դի րը սահ մա նել է դա տա կան ծախ սե-
րի հա տուց ման ո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ: Այս պես, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում և 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տում 
սահ ման ված ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ վե ճն ըստ է ու թյան 
սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի հա-
տուց ման պար տա կա նու թյունն ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն կա րող է դր վել պա-
տաս խա նո ղի վրա:

 Թեև օ րե նս դի րը սահ մա նել է դա տա րա նի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյու նը` լու ծե լու 
վե ճը սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի, 
այդ թվում նաև փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն 
ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն պա տաս խա նո ղի վրա դնե լու հար ցը, այ դու հան դե-
րձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ այդ լի ա զո րու թյու նը դա տա րան նե րը պե տք է 
ի րաց նեն մար դու՝ դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան հիմն  ա րար 
ի րա վունք նե րի հաշ վառ մա մբ՝ այն պես, որ չխա թար վի այդ ի րա վունք նե րի բուն է ու թյու նը: 
Մաս նա վո րա պես, ե թե վե ճը սպառ վել է վար չա կան մա րմն  ի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետ ևան քով, օ րի նա կ՝ վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քն նու թյան ժա-
մա նակ վար չա կան մար մի  նն իր նա խա ձեռ նու թյա մբ վե րաց րել է վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տը, ա պա այդ պա րա գայում հայց վո րի կրած դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նա և՝ 
ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը պե տք է կրի 
պա տաս խա նող կող մը, ինչն ա պա հո վում է ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար 
դա տա քն նու թյան հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն բո լոր դեպ քե րում, երբ գոր ծի վա-
րույ թը կա րճ վում է այն հիմ քով, որ վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վել է վար չա կան մա րմն  ի ակ-
տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով, ա պա հայց վո րի կրած դա տա կան ծախ սե րի, այդ 
թվում նա և՝ ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը 
պե տք է դր վի պա տաս խա նո ղի վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել ընդ գծել, որ վե ճն ըստ է ու թյան 
սպառ վե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով 
դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր ված գու մա րային պար տա վո րու թյան չա փը դա տա կան ծախ-
սե րի բա շխ ման հար ցի լուծ ման հա մար չպե տք է դի տա րկ վի որ պես մի  ակ ո րո շիչ հան-
գա մա նք: Այլ կե րպ՝ ե թե վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր ված 
գու մա րային պար տա վո րու թյան չա փն ա վե լի փո քր է, քան այդ վար չա կան ակ տը դա տա-
կան կար գով վի ճար կե լու հա մար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով 
ան ձի կա տա րած ծախ սե րը, ա պա դա տա րա նը դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցը 
պե տք է լուծ վի ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյան սկզ բուն քի լույ սի ներ-
քո` հաշ վի առ նե լով խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լուն ուղղ ված ան ձի կող մի ց 
փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե րի և դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու-
նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ ծախ սե րի ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյու նը: 
Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վե լու հիմ քով գոր-
ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի հար ցի լու ծու մը չպե տք է պայ մա-
նա վո րել մի  այն վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր ված գու մա-
րային պար տա վո րու թյան չա փով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վե ճն ըստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի 
վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման հար ցի լուծ ման հա մար 
դա տա րա նը պե տք է հաշ վի առ նի հետ ևյալ չա փո րո շիչ նե րը.

1)  փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և 
ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու 
հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), 

2) գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան 
տևո ղու թյու նը), 
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3) ն մա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կայում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռայու-
թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը,

4)  ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մա րի և վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով ա ռա ջա-
դր ված գու մա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը, 

5) ան ձի կող մի ց փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե րի այն ծա վա լը, որն ան հրա ժե շտ է 
ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար,

6)  վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վե լու ի րադ րու թյան ա ռա ջաց ման հար ցում վար չա կան 
մա րմն  ի գոր ծո ղու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը: 

Ը նդ ո րում վեր ջին չա փո րո շի չը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տում նշ ված հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու պա րա գայում 
ստա նում է ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն, քա նի որ վե ճն ըստ է ու թյան սպա ռե լուն ուղղ-
ված վար չա կան մա րմն  ի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րը վկայում են այն ի րո ղու թյան մա սին, 
որ ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան դի մե  լը ե ղել է ար դա րաց ված, ուս տի դա տա կան 
ծախ սե րի հա տուց ման մյուս չա փո րո շիչ նե րը են թա կա են գնա հատ ման ան ձի կա տա րած 
ծախ սե րի ար դյու նա վե տու թյան և հա մար ժե քու թյան հաշ վառ մա մբ:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է հետ ևյա լը.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել է այն ի րա-

վա կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դա տա կան ակ տը բո ղո քա րկ վել է 
մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բո ղոք բե րող ան ձը վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րի հիմ քով պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չի կրում: Ընդ ո րում, 
դա տա կան պրակ տի կան զար գա ցել է հե նց նշ ված ուղ ղու թյա մբ, որ պի սի հան գա մա նքն 
իր ար տա ցո լումն  է գտել նաև ՀՀ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի խո րհր դի «ՀՀ-ում դա-
տա րան նե րի կող մի ց պե տա կան տուր քի գա նձ ման դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» 
մա սին 29.01.2013 թվա կա նի թիվ 129 ո րոշ ման մե ջ: Հա մա ձայն նշ ված ո րոշ ման 10-րդ կե-
տի` ե թե բո ղո քա րկ վում է դա տա կան ակ տը մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, ա պա 
ներ կայաց ված բո ղո քի հա մար պե տա կան տուրք չի վճար վում (տե ՛ս, « Ռեք վի եմ» ՍՊԸ-ն 
ընդ դեմ « Մե գա րոն» ՍՊԸ-ի թիվ ԵՇԴ/1017/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 11.03.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Թեև նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րն ար տա հայտ վել են քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծի շր ջա նակ նե րում, սա կայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ դրա նք հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև վար չա կան դա տա վա րու թյան կար-
գով քնն վող գոր ծե րի նկատ մա մբ, քա նի որ թե՛ քա ղա քա ցի ա կան, թե՛ վար չա կան գոր ծով 
կայաց ված վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով բո ղո քար-
կե լիս ան ձը հայ ցում է այն պի սի դա տա վա րա կան հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցում, ո րո նք ան-
մի  ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված չեն ներ կայաց ված գույ քային կամ ոչ գույ քային պա-
հան ջի լուծ ման հետ և ուղղ ված են վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թաց քի ա պա հով մա նը: Այս 
պա րա գայում ան ձի բո ղո քա րկ ման ի րա վուն քի ի րա ցումն  ուղղ ված է ոչ թե գոր ծի ըստ 
է ու թյան լուծ ման ի րա վա չա փու թյան, այլ դրա ար դյուն քում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ-
ման ի րա վա չա փու թյան հար ցի պա րզ մա նը: Հետ ևա բար վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը 
մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով բո ղո քար կե լու դեպ քում, ան կախ այն հան գա ման քից, 
թե տվյ ալ դա տա կան ակ տը կայաց վել է քա ղա քա ցի ա կան, թե վար չա կան գոր ծի շր ջա-
նակ նե րում, պե տա կան տուր քի գա նձ ման օբյեկ տը և հաշ վա րկ ման հիմ քը, ըստ է ու թյան, 
բա ցա կայում են, հետ ևա բար բա ցա կայում է նաև պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա-
կա նու թյու նը:

20.07.2017թ.

58. Ա նի Դավ թյան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» 
ծա ռայու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/6377/05/15

Խն դիր. Վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծով հայ ցա պա հան ջը բա-
վա րար վե լու դեպ քում հայց վո րի կրած դա տա կան ծախ սե րի, մաս նա վո րա պես` ներ կայա-
ցուց չին վճար ված գու մա րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը պա տաս խա նո ղի վրա 
դնե լիս ի՞նչ չա փա նիշ նե րով պե տք է ո րոշ վի այդ դա տա կան ծախ սի հա տուց ման ող ջա-
մի տ չա փը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վե րա հաս տա տե լով Լի լիթ Մու սեյա նն ընդ-
դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4084/05/15 վար չա կան գոր ծով 07.04.2017 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-

Էջ 
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րա նը գտել է, որ ներ կայաց ված վի ճա րկ ման հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր ված գու մա րային պար տա վո րու թյան չա-
փը դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցի լուծ ման հա մար չպե տք է դի տա րկ վի որ պես 
մի  ակ ո րո շիչ հան գա մա նք: Այլ կե րպ՝ ե թե վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով դրա հաս-
ցե ա տի րոջ վրա դր ված գու մա րային պար տա վո րու թյան չա փն ա վե լի փո քր է, քան այդ 
վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու հա մար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 
ստա նա լու նպա տա կով ան ձի կա տա րած ծախ սե րը, ա պա դա տա րա նը դա տա կան ծախ-
սե րի բա շխ ման հար ցը լու ծե լիս պե տք է հաշ վի առ նի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ ծախ սե րի ող ջա մի տ չա փը: 
Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վի ճա րկ ման հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում 
դա տա կան ծախ սե րի հար ցի լու ծու մը չպե տք է պայ մա նա վո րել մի  այն վի ճա րկ վող վար-
չա կան ակ տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր ված գու մա րային պար տա վո րու թյան չա փով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վի ճա րկ ման հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում դա տա-
կան ծախ սե րի հա տուց ման հար ցի լուծ ման հա մար դա տա րա նը պե տք է հաշ վի առ նի 
հետ ևյալ չա փո րո շիչ նե րը.

1)  փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և 
ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու 
հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), 

2) գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան 
տևո ղու թյու նը), 

3) ն մա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կայում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռայու-
թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը,

4)  ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մա րի և վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով ա ռա ջա-
դր ված գու մա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը, 

5) ան ձի կող մի ց փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե րի այն ծա վա լը, որն ան հրա ժե շտ է 
ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար:



 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵ Ր

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵ Ր

04.09.2017թ.

 1. «ՎՏԲ-Հայաս տան բա նկ» ՓԲԸ v. Ալ բե րտ Վի րա բյան, քաղ. գո րծ թիվ 
Ե ԱՆԴ/0951/02/15

Խն դիր. Այս ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է մի  ջան կյ ալ դա տա-
կան ակ տե րի դեմ ներ կայաց վող բո ղոք նե րով պե տա կան տուրք գան ձե լու խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 2-րդ, 68-
րդ հոդ ված նե րը, 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ են թա կե տը, « Պե տա կան տուր քի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տե քս տում ար ձա նագ րել է, որ պե տա կան 
տուր քի հաշ վա րկ ման հի մքն այն գույ քային կամ ոչ գույ քային պա հա նջն է, ո րով ան ձը 
դի մե լ է դա տա րան` իր ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյան նպա-
տա կով` ար դյուն քում ակն կա լե լով ներ կայաց ված պա հան ջի ըստ է ու թյան քն նու թյուն 
և լու ծում: Այ սի նքն` գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում պե տա կան տուր քի 
գան ձում ի րա կա նաց վում է ոչ թե դա տա րա նի ցան կա ցած գոր ծո ղու թյան, այլ այն գոր ծո-
ղու թյուն նե րի հա մար, ո րո նց ար դյուն քում վե րջ նա կան դա տա կան ակ տի կայաց մա մբ քն-
նա րկ վում և լուծ վում է ներ կայաց ված գույ քային կամ ոչ գույ քային պա հան ջը: Հետ ևա բար 
այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի մած ան ձը հայ ցում է դա տա րա նի որ ևէ գոր ծո ղու թյան 
ի րա կա նա ցում, որն ան մի  ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված չէ ներ կայաց ված գույ քային կամ 
ոչ գույ քային պա հան ջի լուծ ման հետ, այլ ուղղ ված է վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թա ցքն 
ա պա հո վե լուն, թե կուզև այդ գոր ծո ղու թյան հայ ցումն  ի րա կա նաց վում է բո ղո քա րկ ման 
ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով, այ նուա մե  նայ նիվ, պե տա կան տուր քի գա նձ ման օբյեկ տը և 
հաշ վա րկ ման հիմ քը, ըստ է ու թյան, բա ցա կայում են, հետ ևա բար բա ցա կայում է նաև պե-
տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ այն պա րա գայում, երբ ան ձի բո ղո քա րկ-
ման ի րա վուն քի ի րա ցումն  ուղղ ված չէ ներ կայաց ված գույ քային կամ ոչ գույ քային պա-
հան ջի քն նու թյա նը և լուծ մա նը, ընդ հա կա ռա կը` շա հա գր գիռ ան ձը տվյ ալ դեպ քում վի-
ճար կում է մի  ջան կյ ալ դա տա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցը, հետ ևա բար բո ղոք 
բե րող ան ձը վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ քով պե տա կան տուր քի վճար-
ման պար տա կա նու թյուն չի կրում:

 ՀԱՅՑ ՀԱ ՐՈՒ ՑԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆՔ

13.03.2017թ.

2. Անդ րա նիկ Բեգ լա րյան v. Սու րեն Վեր դիյան և մյուս ներ, քաղ. գո րծ թիվ 
Ե Ա ՆԴ/1684/02/15

Խն դիր. Այս ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն ի րա վա կան 
հար ցա դր մա նը, թե արդյոք ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը տվյ ալ 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում կա րող է ներ կայաց նել հա կը նդ դեմ հայց: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 34-րդ, 96-րդ հոդ ված նե րը` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ վե ճի ա ռար կայի նկատ մա մբ ինք նու րույն պա հա նջ ներ 
չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձի կար գա վի ճա կով պայ մա նա վոր վա ծ՝ վեր ջի նս դա տա վա-
րու թյան ըն թաց քում օժտ ված է այն պի սի ի րա վունք նե րով, ո րո նք ուղ ղա կի ո րեն չեն ազ-
դում գոր ծի քն նու թյան ծա վա լի վրա: Մաս նա վո րա պե ս՝ ինք նու րույն պա հա նջ ներ չներ-
կայաց նող եր րո րդ ան ձը չի կա րող փո խել հայ ցի հիմ քը կամ ա ռար կան, ա վե լաց նել կամ 
նվա զեց նել հայ ցային պա հա նջ նե րի չա փը և այլն: Օ րե նսդ րի նման մո տե ցու մը պայ մա-

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՐԱԾ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
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նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձի 
ի րա վունք նե րով ու պար տա կա նու թյուն նե րն ան մի  ջա կա նո րեն չեն քնն վում տվյ ալ գոր ծի 
շր ջա նակ նե րում, այլ տվյ ալ գոր ծով վե րջ նա կան ակ տը հե տա գայում կա րող է ազ դել եր-
րո րդ ան ձի և կող մե  րից մե  կի մի  ջև առ կա ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վրա: 
Նման ա ռա նձ նա հատ կու թյա մբ էլ պայ մա նա վոր վում է ինք նու րույն պա հա նջ ներ կայաց-
նող և չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձա նց տար բե րու թյու նը: Ինք նու րույն պա հա նջ ներ-
կայաց նող ան ձը դա տա վա րու թյու նում հան դես է գա լի ս՝ օժտ ված լի նե լով հայց վո րի բո-
լոր ի րա վունք նե րով ու պար տա կա նու թյուն նե րո վ՝ ներ կայաց նե լով սե փա կան պա հան ջը 
վե ճի ա ռար կայի նկատ մա մբ: Ընդ ո րում, վեր ջի նիս ներ կայաց րած ինք նու րույն պա հան ջը 
հա կա դր վում է ինչ պես հայց վո րին, այն պես էլ պա տաս խա նո ղին, այլ կե րպ ա սա ծ՝ վե ճի 
ա ռար կայի նկատ մա մբ ինք նու րույն պա հա նջ ներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը ներ կայաց նում 
է սե փա կան հա վակ նու թյուն նե րը: Վեր ջի նս դա տա վա րու թյա նը նե րգ րավ վում է մի  այն 
սե փա կան նա խա ձեռ նու թյա մբ՝ ներ կայաց նե լով ինք նու րույն պա հա նջ: Տվյ ալ դեպ քում 
դա տա րա նը, փաս տո րեն, քն նում է եր կու գո րծ՝ հայց վո րի ներ կայաց րած պա հան ջը և եր-
րո րդ ան ձի ներ կայաց րած ինք նու րույն պա հան ջը: 

Ի տար բե րու թյուն ինք նու րույն պա հա նջ ներ կայաց նող եր րո րդ ան ձի՝ ինք նու րույն 
պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը դա տա վա րու թյան ըն թաց քում հան դես է գա լիս 
հայց վո րի կամ պա տաս խա նո ղի կող մում (կախ ված նրա նից, թե ում հետ ու նե ցած ի րա-
վունք նե րին կամ պար տա կա նու թյուն նե րին է առնչ վե լու վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը), 
դա տա վա րու թյա նը որ պես կա նոն նե րգ րավ վում է դա տա րա նի նա խա ձեռ նու թյա մբ կամ 
կող մե  րի մի ջ նոր դու թյա մբ՝ ան կախ իր կամ քից: Ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր-
րո րդ ան ձը որ ևէ պա հա նջ դա տա րա նին և կող մե  րին չի ներ կայաց նում: 

Ել նե լով վե րոն շյալ տրա մա բա նու թյու նի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ինք-
նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում որ ևէ նյու-
թաի րա վա կան պա հա նջ՝ կապ ված վե ճի ա ռար կայի հետ, ներ կայաց նել չի կա րող: Դա 
վե րա բե րում է նաև հա կը նդ դեմ հայ ցին, քա նի որ հա կը նդ դեմ հայ ցը հայց վո րին ուղղ ված 
նյու թաի րա վա կան պա հա նջ է, որն ըն դուն վում է մի  այն օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված 
հս տակ դեպ քե րում, այն է՝ սկզբ նա կան և հա կը նդ դեմ պա հա նջ նե րի մի  ջև հաշ վան ցի 
հնա րա վո րու թյուն, հա կը նդ դեմ հայ ցով սկզբ նա կան հայ ցի լրիվ կամ մաս նա կի բա ցա-
ռում, եր կու հայ ցա պա հա նջ նե րի մի  ջև փո խա դա րձ կապ: Հա կը նդ դեմ հայ ցը հա րուց վում 
է պա տաս խա նո ղի կող մի ց, այ սի նքն՝ այն ան ձի, ում դեմ ի սկզ բա նե հայց վո րը պա հա նջ է 
ներ կայաց րել: Հա կը նդ դեմ հայ ցը սկզբ նա կան հայ ցի դեմ պա տաս խա նո ղի շա հե րի պա-
շտ պա նու թյան դա տա վա րա կան մի  ջոց է, այն նաև լրիվ ինք նու րույն հայց է, ո րը կա րող 
էր ներ կայաց վել նաև ա ռան ձին: Հետ ևա բար, հա կը նդ դեմ հայ ցը պա տաս խա նո ղի կող-
մի ց հայց վո րին ուղղ ված ինք նու րույն պա հա նջ է, ո րը դա տա րա նը քն նում է և վեր ջի նիս 
կա պակ ցու թյա մբ իր եզ րա հան գումն  ար տա հայ տում է վե րջ նա կան դա տա կան ակ տում, 
ուս տի ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը հա կը նդ դեմ հայց ներ կայաց-
նել չի կա րող:

07.06.2017թ.

3. Ար սեն Բա բա սյան v. Ար մի  նե Բա բա սյան, քաղ. գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/0229/02/16

Խն դիր. Են թա կա՞ է արդյոք դա տա կան պա շտ պա նու թյան «Ե րե խայի մի  ջազ գային 
առ ևա նգ ման քա ղա քա ցի ա կան մո տե ցումն  ե րի մա սին» 25.10.1980 թվա կա նի Հաա գայի 
կոն վեն ցի այով նա խա տես վա ծ՝ ե րե խային ի րեն վե րա դա րձ նե լու ծնո ղի ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-
րդ հոդ վա ծի 1-ին և 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սե րը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը, 3-րդ հոդ վա ծը, 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են-
թա կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով ե րաշ խա վոր վում է յու րա քան չյու րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, երբ 
ո րոշ վում են նրա « քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը»։ Այս կա-
պակ ցու թյա մբ Եվ րո պա կան դա տա րա նը դե ռևս 1971 թվա կա նին նշել է, որ խնդ րո ա ռար-
կա հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է բո լոր ըն թա ցա կար գե րը, ո րո նց ար դյուն քը վճ ռո րոշ է 
մաս նա վոր ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հա մար (տե ՛ս, Ringeisen v. Austria 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 16.07.1971 թվա կա նի վճի ռը, կետ 94): Ինչ վե րա բե րում է 

Էջ 
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ծնո ղի՝ ե րե խային վե րա դա րձ նե լու ի րա վուն քին, ա պա Եվ րո պա կան դա տա րա նը հս տակ 
նշել է, որ այդ ի րա վուն քը են թա կա է պա շտ պա նու թյան նաև Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի շր ջա նակ նե րում (տե ՛ս, H.N. v. Poland գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
13.09.2005 թվա կա նի վճի ռը, կետ 94): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րում 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա դր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա-
վոր վում են դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան հիմն  ա կան ի րա-
վունք նե րը, ու ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օ րե նս դի րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի պա շտ-
պա նու թյու նը, ո րը են թա կա է ի րա կա նաց ման նաև հայց հա րու ցե լով, քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծե րի են թա կայու թյա նը հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց նում է դա տա րա նը: Այ սի նքն` 
դա տա կան են թա կայու թյան առ կայու թյան դեպ քում հա մա պա տաս խան քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծե րի քն նու թյու նը և լու ծու մը քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ 
հա նձ ված է դա տա կան մար մի ն նե րի ի րա վա սու թյա նը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ են թա կայու թյան 
ինս տի տու տի է ու թյու նը կայա նում է նրա նում, որ այն բա ցա ռում է գոր ծը լու ծե լու հա մար 
այլ մա րմն  ին դի մե  լու հնա րա վո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ մի -
նչ դա տա րան դի մե  լն օ րեն քով սահ ման ված կար գով առ կա է գո րծն այլ մար մի ն նե րի 
քն նե լու ի րա վա սու թյուն, ա պա տվյ ալ գոր ծը են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան, իսկ 
դա տա րան դի մող ան ձը հայց հա րու ցե լու ի րա վունք չու նի: Ըստ այդմ էլ՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում վե ճը դա տա րա նին են թա կա լի նե լու հար ցը 
պար զե լիս դա տա րան նե րն ա ռա ջին հեր թին պե տք է ել նեն վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու-
թյան բնույ թից, ո րից հե տո հաշ վի առ նեն տվյ ալ վե ճը կար գա վո րող նյու թա կան ի րա-
վուն քի նոր մե  րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ թեև հայ ցային վա րույ-
թի գոր ծե րը հա րուց վում են դա տա րան հայ ցա դի մում ներ կայաց նե լու մի  ջո ցով և հայց 
ներ կայաց նե լը հան դի սա նում է գոր ծի հա րուց ման նա խա պայ ման, այ նուա մե  նայ նիվ, այն 
դեպ քե րում, երբ առ կա չեն հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի նա խադ րյալ նե րը, ո րոն ցից է նաև 
հայ ցը դա տա րա նին են թա կա լի նե լու նա խա պայ մա նը, այդ պի սի պա րա գայում բա ցա-
կայում է հայց վո րի՝ հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը, հետ ևա բար և դա տա վո րը կայաց նում է 
հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին ո րո շում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 2-րդ, 3-րդ, 
7-րդ, 57-րդ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է նաև, որ ըն տա նի քի ան դամն  ե րի՝ 
ա մու սին նե րի, ծնող նե րի և զա վակ նե րի մի  ջև ան ձնա կան ոչ գույ քային հա րա բե րու թյուն-
նե րը կար գա վո րում են ըն տա նե կան օ րե նսդ րու թյա մբ` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյա մբ, ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քով, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով, այլ օ րե նք նե րով, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ-
գային պայ մա նագ րե րով, ինչ պես նաև ի րա վա կան այլ ակ տե րով, իսկ ե թե Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րով սահ ման ված են այլ նոր մե ր, քան նա-
խա տես ված են ըն տա նե կան օ րե նսդ րու թյա մբ, ա պա կի րառ վում են մի  ջազ գային պայ մա-
նագ րի նոր մե  րը: Ընդ ո րում, ըն տա նի քի ան դամն  ե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյունն 
ի րա կա նաց վում է դա տա կան կար գով, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քե րի, երբ դրա ի րա կա-
նա ցու մը ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քով վե րա պահ ված է հա մա պա տաս խան պե տա կան 
մար մի ն նե րին կամ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի ն նե րին: Տվյ ալ դեպ քում 
ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քով նա խա տես վել է, որ ե թե ե րե խային ա ռա նց օ րի նա կան հիմ-
քի կամ ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ ման իր մոտ պա հող ան ձը հրա ժար վում է ե րե խային վե-
րա դա րձ նե լու մա սին ծնո ղի պա հան ջը կա տա րե լուց, ա պա իր ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը 
պա շտ պա նե լու հա մար վեր ջի նս կա րող է դի մե լ դա տա րա ն։

 Հաշ վի առ նե լով այն, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ըն տա նե կան հա րա-
բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային 
պայ մա նագ րե րով, ա վե լին` օ րե նս դի րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային 
պայ մա նագ րով սահ ման ված նոր մե  րին ըն տա նե կան օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված 
այլ ի րա վա կան ակ տե րի սահ ման ված նոր մե  րի հա մե  մատ տվել է նա խա պատ վու թյուն` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ան հրա ժե շտ է հա մա պա տաս խան վեր լու ծու-
թյան են թար կել վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող նաև տվյ ալ մի  ջազ գային 
պայ մա նագ րի` «Ե րե խայի մի  ջազ գային առ ևա նգ ման քա ղա քա ցի ա կան մո տե ցումն  ե րի 
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մա սին» Հաա գայի կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Հաա գայի կոն վեն ցի ա) հա մա պա տաս խան 
նոր մե  րը: 

Վե րոգ րյալ եզ րա հան գու մը բխում է նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային 
ի րա վուն քի ց։ Մաս նա վո րա պե ս՝ Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի լույ սի ներ քո ան դրա դառ-
նա լով ծնո ղի՝ իր ե րե խայի հետ վե րա մի  ա վոր վե լու ի րա վուն քի ն՝ Եվ րո պա կան դա տա րա-
նն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ Կոն վեն-
ցի ան պե տք է կի րառ վի մի  ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե  րին, մաս նա վո րա պե ս՝ մար դու 
ի րա վունք նե րի մի  ջազ գային ի րա վա կան պա շտ պա նու թյա նը վե րա բե րող նոր մե  րին հա-
մա պա տաս խա ն։ Ան դամ պե տու թյուն նե րի վրա Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծով դր վո ղ՝ 
ծնող նե րին ի րե նց ե րե խա նե րի հետ վե րա մի  ա վո րե լու պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը 
պե տք է մե կ նա բան վի Հաա գայի կոն վեն ցի այի լույ սի ներ քո (տե ՛ս, Iglesias Gil and A.U.I. v. 
Spain գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 29.04.2003 թվա կա նի վճի ռը, 51-րդ կետ)։

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 45-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, ինչ պես նաև « Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի ի րա վուն քի 
մա սին» 1969 թվա կա նի Վի են նայի կոն վեն ցի այի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան մե կ նա-
բա նե լով Հաա գայի կոն վեն ցի ա ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Հաա գայի 
կոն վեն ցի այի նպա տակ նե րն են.

1) ա պա հո վել որ ևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն ա նօ րի նա կա նո րեն տե ղա փոխ-
ված կամ այն տեղ պահ վող ե րե խա նե րի ան հա պաղ վե րա դար ձը, և

2) ե րաշ խա վո րել մի  Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված` 
խնա մա կա լու թյան և տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ հար գումն  այլ Պայ-
մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րում: 

Այս նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րն ան-
հա պաղ պե տք է ձեռ նար կեն բո լոր հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը։ Ե րե խա նե րը, ով քեր 
ա նօ րի նա կան կեր պով տե ղա փոխ վել կամ պահ վում են որ ևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու-
թյան տա րած քում, զրկ ված են ի րե նց խնա մքն ի րա կա նաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձի 
հետ կայուն հա րա բե րու թյուն ներ պահ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից, և հե նց այդ հա րա-
բե րու թյուն նե րն ան հա պաղ վե րա կա նգ նե լուն է ուղղ ված Հաա գայի կոն վեն ցի այի նպա-
տակ նե րի ի րա գոր ծու մը։ Թեև այս կոն վեն ցի ան օգ տա գոր ծում է «առ ևան գում» եզ րույ թը, 
այ նուա մե  նայ նիվ, այն չպե տք է ըն կալ վի քրե աի րա վա կան ի մաս տով, քա նի որ Հաա գայի 
կոն վեն ցի ան վե րա բե րում է ե րե խայի մի  ջազ գային առ ևա նգ ման մի  այն քա ղա քա ցի ա կան 
ձևե րին և դրա նում օգ տա գո րծ վող հաս կա ցու թյուն նե րն ու նեն ինք նու րույն ի մա ստ։ 

Մաս նա վո րա պե ս՝ Հաա գայի կոն վեն ցի այի նպա տակ նե րի լույ սի ներ քո դրա 3-րդ 
և 12-րդ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ «առ ևան գում» հաս կա ցու թյունն այդ 
կոն վեն ցի այի ի մաս տով ընդ գր կում է ե րե խային մի  Պայ մա նա վոր վող պե տու թյու նից 
մյուս Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն ա նօ րի նա կան տե ղա փո խե լու կամ պա հե լու դեպ քե-
րը։ Իսկ այդ կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե րե խայի տե ղա փո խու մը կամ պա-
հե լն ա նօ րի նա կան է այն դեպ քում, երբ`

1) դրա նով խա խտ վում են խնա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րը, ո րո նք մի  աս նա կան 
կամ ան հա տա կան կեր պով շնո րհ ված են որ ևէ ան ձի, հաս տա տու թյան կամ այլ մա րմն  ի` 
այն պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն, որ տեղ ե րե խան սո վո րա բար բնակ վել է տե-
ղա փոխ վե լուց կամ պահ վե լուց ան մի  ջա պես ա ռաջ, և

2) տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին մի  աս նա կան կամ ան հա տա կան կեր պով 
այդ ի րա վունք նե րն ար դյու նա վե տո րեն ի րա կա նաց վել են կամ կի րա կա նաց վե ին, ե թե 
չլի ներ տե ղա փո խու մը կամ պա հե լը:

 Բա ցի այդ, Հաա գայի կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ այդ կոն վեն ցի այի պա շտ պա նու թյան ներ քո 
են գտն վում ե րե խայի նկատ մա մբ խնա մա կա լու թյան և տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րը։ 
Ըստ այդմ՝ «խ նա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րը» նե րա ռում են ե րե խայի ան ձի նկատ մա-
մբ խնա մք տա նե լուն և, մաս նա վո րա պես, ե րե խայի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լուն վե-
րա բե րող ի րա վունք նե րը, իսկ « տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րը» նե րա ռում են ե րե խային 
սահ մա նա փակ ժա մա նա կով իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րից մե կ այլ վայր տա նե լու 
ի րա վուն քը: Միև նույն ժա մա նակ, Հաա գայի կոն վեն ցի ան կի րառ վում է մի  այն 16 տա րին 
չլ րա ցած ե րե խա նե րի նկատ մա մբ, և դրա կի րա ռու մը դա դա րեց վում է ե րե խայի 16 տա րին 
լրա նա լու դեպ քում։

 Հաա գայի կոն վեն ցի այի մե ջ բեր ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է նաև, 
որ այդ կոն վեն ցի այի ի մաս տով ե րե խա նե րի ա նօ րի նա կան տե ղա փոխ ման և պահ ման 
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հետ կապ ված հար ցե րով զբաղ վե լու հա մար Հաա գայի կոն վեն ցի ան որ պես ի րա վա սու 
մար մի ն ներ է նա խա տե սել Կե նտ րո նա կան մա րմն  ին, դա տա րա նին և վար չա կան մա րմ-
նին` նրան ցից յու րա քան չյու րին օժ տե լով հա մա պա տաս խան ի րա վունք նե րով և պար տա-
կա նու թյուն նե րով: 

Այս պես` Հաա գայի կոն վեն ցի այում ամ րա գր ված նպա տակ նե րն ի րա գոր ծե լու հա-
մար Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը պե տք է նշա նա կեն Կե նտ րո նա կան մար մի ն` նրա 
վրա դնե լով նույն կոն վեն ցի այով նա խա տես ված պար տա կա նու թյուն նե րը: Այդ պար տա-
կա նու թյուն նե րն, ի թի վս այլ նի, ընդ գր կում են հա մա գոր ծակ ցու թյունն այլ Պայ մա նա-
վոր վող պե տու թյուն նե րի Կե նտ րո նա կան մար մի  նն նե րի հետ, օ ժան դա կու մը Պե տու-
թյուն նե րի ի րա վա սու մար մի ն նե րի մի  ջև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը` ե րե խա նե րի ան հա պաղ 
վե րա դա րձն ա պա հո վե լու և Հաա գայի կոն վեն ցի այի այլ նպա տակ նե րին հաս նե լու հա-
մար, դա տա կան կամ վար չա կան ըն թա ցա կար գե րի նա խա ձեռ նու մը, այդ ըն թա ցա կար-
գե րին նպաս տու մը և այլն: 

Այ սի նքն՝ նույն կոն վեն ցի այի ի մաս տով ա պօ րի նի տե ղա փոխ ված կամ պահ վող ե րե-
խա նե րի ան հա պաղ վե րա դա րձն ա պա հո վե լու հար ցում Կե նտ րո նա կան մա րմն  ի դե րը 
ե րե խային վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շում կայաց նե լը չէ, այլ այդ ո րո շու մը կայաց նե-
լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մար մի ն նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րե լը և ա պօ րի նի տե-
ղա փոխ ված կամ պահ վող ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դա րձ մա նն օ ժան դա կե լն է, ո րը, 
մաս նա վո րա պես, կա րող է ի րա գո րծ վել դա տա կան կամ վար չա կան ըն թա ցա կար գեր 
նա խա ձեռ նե լու և, ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, դրա նց օ ժան դա կե լու մի  ջո ցո վ։ Ընդ ո րում, 
նման ըն թա ցա կար գե րի նա խա ձեռ նու մը չի հան դի սա նում մի  այն Կե նտ րո նա կան մա րմն  ի 
ի րա վա սու թյու նը, քա նի որ Հաա գայի կոն վեն ցի ան ան ձին ևս ի րա վունք է վե րա պա հել 
հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կայու թյան պայ ման նե րում ան մի  ջա կա նո րեն դի մե լ Պայ-
մա նա վոր վող պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մի ն նե րին:

 Մի ա ժա մա նակ նույն կոն վեն ցի այի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ 
բա ցա ռա պես մի  այն դա տա կան և վար չա կան մար մի ն նե րին է վե րա պահ ված ե րե խայի 
վե րա դար ձի մա սին կար գադ րու թյուն ա նե լու, վե րա դար ձը բա ցա ռող հան գա մա նք-
նե րը պար զե լու, դրա վե րա բե րյալ դի մու մը մե ր ժե լու ի րա վա սու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ 
նրա նց վրա է դր վել ե րե խա նե րին վե րա դա րձ նե լու հա մար ըն թա ցա կար գե րում ան հա-
պաղ գոր ծե լու պար տա կա նու թյուն: Ինչ վե րա բե րում է Հաա գայի կոն վեն ցի այում նշ ված 
« վար չա կան մար մի ն նե րին» ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ դրա նք վե-
րա բե րում են հի շյալ կոն վեն ցի ային ան դամ այն պե տու թյուն նե րին, ո րո նք դրա նով ստա-
նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը վե րա պա հել են որ ևէ վար չա կան մա րմն  ի, 
ո րը չի կա րող հա մը նկ նել Կե նտ րո նա կան մա րմն  ի հետ, քա նի որ Հաա գայի կոն վեն ցի ան 
հս տակ տա րան ջա տում է Կե նտ րո նա կան մա րմն  ի լի ա զո րու թյուն նե րը վար չա կան կամ 
դա տա կան մար մի ն նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի ց։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, որ պես 
Հաա գայի կոն վեն ցի այի ի մաս տով Պայ մա նա վոր վող կո ղմ, ի դե մս ՀՀ կա ռա վա րու թյան` 
մի  այն 20.08.2009 թվա կա նին կայաց րել է թիվ 952-Ն ո րո շու մը, ո րի հա մա ձայն` Կոն վեն-
ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կե նտ րո նա կան մար մի ն է նշա նա կել Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կա տա րած վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծը տա րած վում է նաև ծնո ղի՝ իր ե րե խայի հետ վե րա մի  ա վոր վե լու ի րա վուն քի վե-
րա բե րյալ վե ճե րի վրա, ին չը ևս նշա նա կում է, որ այդ պի սի վե ճե րի առ կայու թյան դեպ-
քում ան ձը պե տք է ու նե նա ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք։ Իսկ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` «այն դեպ քե րում, երբ 
դա տա րան նե րից տար բեր վող մար մի ն ներ են լու ծում այն պի սի վե ճեր, ո րո նց նկատ մա մբ 
կի րա ռե լի է [ Կոն վեն ցի այի] 6-րդ հոդ վա ծը, Կոն վեն ցի ան պա հան ջում է հետ ևյալ հա մա-
կար գե րից առն վա զն մե  կի առ կայու թյու նը, հա մա պա տաս խան ի րա վա սու թյուն ու նե ցող 
մար մի ն նե րը կամ ի րե նք են բա վա րա րում 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հա նջ նե րը կամ 
այն քան էլ չեն բա վա րա րում դրա նք, սա կայն են թա կա են այն պի սի դա տա կան մա րմ-
նի կող մի ց լրա ցու ցիչ հս կո ղու թյան, որն ու նի լի ար ժեք ի րա վա սու թյուն և ա պա հո վում 
է 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ե րաշ խիք նե րը» (տե ՛ս, Սա ղա թե լյ ա նն ընդ դեմ Հայաս տա նի 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.10.2015 թվա կա նի վճի ռը, 39-րդ կետ)։ Հետ ևա բար 
հաշ վի առ նե լով այն, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստե ղծ ված չէ այն պի սի վար-
չա կան մար մի ն, որն ու նի խնդ րո ա ռար կա վե ճը լու ծե լու ի րա վա սու թյուն և բա վա րա րում 
է Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տից բխող ան կա խու թյան ու ան կո ղմն  ա կա լու թյան 
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պա հա նջ նե րը՝ խնդ րո ա ռար կա վե ճը են թա կա է դա տա րա նում քն նու թյա ն՝ շա հա գր գիռ 
ան ձի կող մի ց ան մի  ջա կա նո րեն ներ կայաց վող դի մու մի  հի ման վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը 
Հաա գայի կոն վեն ցի այի շր ջա նակ նե րում նա խա տես ված ի րա վա կան կա ռու ցա կար գե րի 
մի  ջո ցով ի րա կա նաց նե լու հա մար դա տա րա նը պե տք է պար զի այդ կոն վեն ցի այից բխող 
նաև հետ ևյալ հան գա մա նք նե րը.

1) արդյո՞ք խնդ րո ա ռար կա դեպ քը գտն վում է Հաա գայի կոն վեն ցի այի գոր ծո ղու-
թյան ո լոր տում` դեպ քը վե րա բե րում է մի  նչև 16 տա րե կան ե րե խայի նկատ մա մբ Հաա-
գայի կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով «խ նա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րին» կամ 
« տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րին»,

2) արդյո՞ք ե րե խան տե ղա փոխ վել կամ պահ վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում,

3) արդյո՞ք ե րե խային տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը այդ կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի 
ի մաս տով ա նօ րի նա կան է։ 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, ե թե դա տա րա նը գա լիս է եզ րա հա նգ ման, որ ե րե խայի 
տե ղա փո խու մը կամ պա հե լն ա նօ րի նա կան է, ա պա կոն վեն ցի այի 12-րդ հոդ վա ծի ու-
ժով պար տա վոր է կար գադ րու թյուն ա նել ե րե խային ան հա պաղ վե րա դա րձ նե լու մա սի ն։ 
Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ե րե խային վե րա դա րձ-
նե լու պար տա կա նու թյու նը բա ցար ձակ չէ և ոչ բո լոր դեպ քե րում է, երբ Հաա գայի կոն-
վեն ցի այի ի մաս տով ե րե խային ա նօ րի նա կան տե ղա փո խե լու կամ պա հե լու վե րա բե րյալ 
հետ ևու թյուն ա նե լուց հե տո, դա տա րա նը պար տա վոր է ե րե խային վե րա դա րձ նե լու մա-
սին կար գադ րու թյուն ա նե լ։ Մաս նա վո րա պե ս՝ այդ պար տա կա նու թյու նը են թա կա է ժամ-
կե տային սահ մա նա փա կումն  ե րի` նա խա տես ված Հաա գայի կոն վեն ցի այի 4-րդ, 12-րդ և 
35-րդ հոդ ված նե րով, ինչ պես նաև բո վան դա կային սա հա մա փա կումն  ե րի` նա խա տես-
ված նույն կոն վեն ցի այի 13-րդ և 20-րդ հոդ ված նե րո վ։

23.08.2017թ.

4. «Ա նե լիք բա նկ» ՓԲԸ v. Վեր ժին Սա հա կյ ա նի, քաղ. գո րծ թիվ Ե ԷԴ/3578/02/16

Խն դիր. Այս ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է նույն ան ձա նց մի  ջև, 
նույն ա ռար կայի մա սին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի՝ օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ մտած վճ ռի առ կայու թյան հիմ քում հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հար ցին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 91-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը, ե րաշ-
խա վո րե լով յու րա քան չյուր ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, մի  ա ժա մա-
նակ սպա ռիչ կեր պով ամ րագ րել է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հիմ քե րը, ո րո նք 
են թա կա չեն փո փոխ ման: Նշ վա ծը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ հայ ցի 
ներ կայա ցու մը դա տա րան և դրա հի ման վրա քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի հա րու ցու մը, ա ռաջ 
են բե րում ո րո շա կի ի րա վա կան հետ ևա նք ներ: Մաս նա վո րա պես, հայ ցա դի մու մը վա րույթ 
ըն դու նե լու մա սին ո րո շում կայաց նե լու պա հից է սկս վում հա րուց ված քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծի ըն թաց քը, իսկ դա տա կան պա շտ պա նու թյուն հայ ցած ան ձն իր հեր թին ակն կա լում 
է հա մա պա տաս խան քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա-
ջա ցում, այն է՝ և՛ դա տա րա նի, և՛ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մոտ ա ռաջ են գա լիս ո րո-
շա կի դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ, ո րո նց ի րա կա նա ցու մը 
տե ղի է ու նե նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում: Հետ ևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 
դա տա րա նի կող մի ց ո րո շում է կայաց վում հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին, 
դա տա րան դի մած ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը չի ի րաց վում՝ դրա նից 
բխող ի րա վա կան հետ ևա նք նե րով: Ընդ ո րում, ե թե հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել 
է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տի հիմ քով, 
ա պա այդ դեպ քում պե տք է առ կա լի նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճիռ նույն ան ձա նց 
մի  ջև, մի և նույն ա ռար կայի մա սին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով նույն 
ան ձա նց մի  ջև, նույն ա ռար կայի մա սին մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա-
րա նի` օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռի առ կայու թյան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե-
լու հիմ քին, ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի վա րույ թը,  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
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օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն, կա րող է կա րճ վել մի  այն այն դեպ-
քում, երբ նույնն են օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռով լուծ ված և տվյ ալ քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծե րի

1. կող մե  րը, այ սի նքն` քա ղա քա ցի ա կան վա րույ թում հա կա դիր շա հե րով օժտ ված 
ան ձի նք,

2. հայ ցի ա ռար կան, այ սի նքն` հայց վո րի կող մի ց պա տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու-
թաի րա վա կան պա հան ջը,

3. հայ ցի հիմ քը, այ սի նքն` այն հան գա մա նք նե րը, ո րո նց վրա հի մն  վում են հայ ցա-
պա հա նջ նե րը` բա ցա ռու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 110-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քի:

 Հետ ևա բար վե րը նշ ված պայ ման նե րից որ ևէ մե  կի բա ցա կայու թյան դեպ քում քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կա րճ վել չի կա րող (տե ՛ս, ՀՀ Սյու  նի քի մար զի Ներ քին Հա նդ 
հա մայնքն ընդ դեմ «Գ. Ար շա կյ ան» ՍՊԸ-ի թիվ ԵԿԴ/0407/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու և 
գոր ծի վա րույ թի կա րճ ման վկայա կոչ ված հիմ քի նույ նա բո վան դակ լի նե լը, գտել է, որ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նշ ված դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տի հիմ քով հայ ցա դի-
մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց նե լիս:

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱ ՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈ ՒՄ

24.03.2017թ.

5. Դո նա րա Գրի գո րյան v. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան և մյուս ներ, քաղ. գո րծ 
թիվ ԵԿԴ/2791/02/13

Խն դիր. Այս ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է հետ ևյալ հար ցադ-
րումն  ե րին.

1) վե րա քն նու թյան կար գով բո ղո քա րկ ման են թա կա դա տա կան ակ տը բո ղոք բե րած 
ան ձին ուշ հա սու լի նե լու դեպ քում բո ղոք բե րե լու բաց թո ղած ժամկ  ե տը են թա կա է վե-
րա կա նգն ման ի րա վուն քի ու ժո ՞վ (ex jure), թե՞ վե րա քն նիչ դա տա րա նի հայե ցո ղու թյա մբ.

2) արդյո ՞ք վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա սու է վե րա դա րձ նել վե րա քն նիչ բո ղո քն 
այն պայ ման նե րում, երբ ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում որ ևէ ան դրա դա րձ չի կա տա րել 
վե րա քն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի` « Վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման-
ված ժամկ  ե տի բաց թող ման պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու մա սին» մի ջ նոր դու թյա նը և 
որ ևէ եզ րա հան գում չի ա րել այն բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե լու վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 124-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ պար բե րու թյու նը, 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տը, 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա-
լով դա տա րա նի վճի ռն օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված ժամկ  ե տում ան ձին չհա նձ նե լու և 
բո ղո քա րկ ման ժամկ  ետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան հետ ևա նք նե րին, ար ձա նագ րել է, 
որ ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի՝ գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ-
տի դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված է մե  կամ սյա ժամկ  ետ: 
Այդ ժամկ  ե տում վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի լի ար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար օ րե նքն ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին պար տա վո րեց նում է 
վճի ռը հրա պա րակ վե լուց ան մի  ջա պես հե տո դրա օ րի նա կը հա նձ նել գոր ծին մաս նակ ցած 
ան ձա նց, իսկ նրան ցից որ ևէ մե  կի ներ կայա ցած չլի նե լու դեպ քում հրա պա րակ ման կամ 
առն վա զն հա ջո րդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կել նրան: Մի ա ժա մա նակ այն դեպ-
քում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգ րյալ ժամկ  ե տը, վեր ջի նս ի րա-
վունք ու նի ներ կայաց նել դրա բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և բաց 
թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյուն, ո րի քն նար կու մը վե րա քն նիչ դա-
տա րա նը պար տա վոր է ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե լով նաև ան ձի` սահ մա նադ րա կան 
նոր մով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան 
ար դյու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք նե րը (տե՛ս, «ՎՏԲ-Հայաս տան բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ 
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Դա նի ել Բար սե ղյ ա նի և այ լոց թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 21.12.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այ սի նքն` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ բո ղո քա րկ ման ի րա-
վուն քի ի րաց ման ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը պայ մա նա վոր ված է ստո րա դաս դա տա րա նի 
ան գոր ծու թյա մբ, բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու հար ցը քն-
նար կե լիս վե րա դաս դա տա րա նը պե տք է ա ռաջ նո րդ վի ան ձի` իր ի րա վունք նե րի պա շտ-
պա նու թյան հա մար դա տա րան դի մե  լու և դրա մատ չե լի ու թյան սկզ բունք նե րով: 

Ը նդ ո րում, այս կա պակ ցու թյա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նն իր 09.02.2016 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1254 ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ օ րե նսդ րո րեն պե տք է սահ ման-
վեն ան հրա ժե շտ ու բա վա րար ե րաշ խիք ներ դա տա կան ակ տը բո ղոք բե րո ղի կող մի ց 
ամ բող ջու թյա մբ ու ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ստա նա լու և դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ու 
ար դար դա տա քն նու թյան իր ի րա վունքն ար դյու նա վետ ի րաց նե լու հա մար: Վե րը նշ վա ծի 
հի ման վրա ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ չնայած այն հան գա ման քին, որ 
դա տա կան ակ տե րի բո ղո քա րկ ման ժամկ  ե տը, որ պես կա նոն, հաշ վա րկ վում է հրա պա-
րակ ման պա հից, այ նուա մե  նայ նիվ, ան հրա ժե շտ են օ րե նսդ րա կան բա վա րար ե րաշ խիք-
ներ, ո րո նք կա պա հո վեն ան ձի՝ դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը: 

Մի ա ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է 22.12.2015 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1249 ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 
երբ վճ ռա բեկ բո ղո քը վճ ռա բեկ դա տա րան բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ է հան դի սա նում հա մա պա տաս խան բո ղո քա րկ վող դա տա-
կան ակ տը բո ղո քա բե րից ան կախ պատ ճառ նե րով վեր ջի նիս ուշ հա սու լի նե լու հան գա-
ման քը, ա պա բո ղո քա բե րը պե տք է ներ կայաց նի բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու 
մա սին մի ջ նոր դու թյուն` կցե լով հա մա պա տաս խան հան գա ման քը հա վաս տող, վկայող 
ա պա ցույց նե րը, իսկ վճ ռա բեկ դա տա րա նը` տվյ ալ հան գա ման քի հաշ վառ մա մբ բա վա-
րա րի ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյու նը: Այդ դեպ քում բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կող մի ց վե րա կա նգն վում է ի րա վուն քի ու ժով (ex jure)՝ հա մա պա տաս խան 
դա տա կան ակ տում այդ մա սին փաս տե լով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կի րա ռե լի են նաև վե րա քն նու թյան կար գով բո ղո քա րկ ման 
ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի նկատ մա մբ:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նի դիր քո րոշ մա ն՝ բո ղո քա րկ ման ժամկ  ե տը բաց թող նե լու դեպ քում բո ղո-
քա բե րի կող մի ց ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն և հա մա պա տաս խան 
ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լը, իսկ վե րա դաս դա տա րա նի կող մի ց նշ ված մի ջ նոր դու թյան 
քն նար կու մը և ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լը, պար տա դիր է: Այն դեպ քում, երբ պատ շաճ 
ա պա ցուց ված է բո ղո քա րկ վող դա տա կան ակ տը բո ղոք բե րած ան ձի կող մի ց իր կամ քից 
ան կախ պատ ճառ նե րով ուշ ստա նա լու հան գա ման քը և բո ղո քը ներ կայաց վել է դա տա-
կան ակ տը ստա նա լու օր վա նից հաշ ված օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում, վե րա դաս 
դա տա րա նը բաց թո ղած ժամկ  ե տը պե տք է վե րա կա նգ նի ի րա վուն քի ու ժով (ex jure): 

Ե րկ րո րդ հար ցա դր ման կա պակ ցու թյա մբ վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
7-րդ են թա կե տը, 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տը, նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տը` ՎՃ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ վե րա քն նիչ բո ղո քի վե րա դա րձ ման հի մք է 
նաև վե րա քն նիչ բո ղո քն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո ներ կայաց ված 
լի նե լը և բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն չներ կայաց նե-
լը, կամ այդ մի ջ նոր դու թյու նը վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց մե ր ժե լը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ այն դեպ քե րում, երբ վե րա քն-
նիչ բո ղո քին կց ված է կամ բո ղո քում նե րառ ված է վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն, ա պա վե-
րա քն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ան դրա դառ նալ այդ մի ջ նոր դու թյա նը և դրա 
քն նա րկ ման ար դյուն քում ո րո շում կայաց նե լուց հե տո մի  այն ո րո շել վե րա քն նիչ 
բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու կամ վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը:



Իրավական դիրքորոշումն եր clv

17.05.2017թ.

6. Լևոն Ա ռա քե լյ ան v. «Մր քա ձոր» ՍՊԸ, քաղ. գո րծ թիվ ՍԴ3/0419/02/15

Խն դիր. Արդյո ՞ք վե րա քն նիչ բո ղո քում ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ վե րա քն նիչ դա տա րա նին 
վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան ամ բող ջա կան պա հա նջ չներ-
կայաց նե լը հի մք է վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու հա մար, ե թե բո ղոք բե րող ան ձը 
վե րա քն նիչ բո ղո քում նշել է մի  այն ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու 
պա հան ջը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
6-րդ են թա կե տը, 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 221-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 219-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ նշ ված նոր մը ոչ մի  այն նշա-
նա կում է, որ վե րա քն նիչ դա տա րա նը կաշ կա նդ ված է վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րով, այլ 
նաև նշա նա կում է, որ վե րա քն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է քն նու թյան ա ռար կա դա րձ-
նել վե րա քն նիչ բո ղո քում նշ ված բո լոր հիմ քե րը` իր դիր քո րո շումն  ու եզ րա հան գումն  ե րն 
ար տա հայ տե լով ներ կայաց ված յու րա քան չյուր հիմ քի վե րա բե րյալ: Հա կա ռակ դեպ քում 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույ թը 
կկ րի հռ չա կագ րային բնույթ, ե թե դա տա րան նե րը սահ մա նա փակ վեն զուտ այդ դրույ թին 
հա մա հունչ վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րը դա տա կան ակ տում շա րադ րե լով և չա նդ րա-
դառ նան այդ հիմ քե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյան հար ցին: Հետ ևա բար բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հիմ քե րը պար տա դիր քն նու թյան ա ռար կա պե տք է դառ նան վե րա դաս դա տա կան 
ա տյա նում, և դա տա րա նի կայաց րած ո րո շու մը պե տք է պա րու նա կի այդ հիմ քե րի վե րա-
բե րյալ եզ րա հան գումն  եր (տե´ս, Հա մայակ Ոս կա նյա նն ընդ դեմ Վո լո դյա Հա կո բյա նի թիվ 
Ե ԷԴ/1643/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի 
ո րո շու  մը)։

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 219-րդ և 221-րդ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ-
րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 221-րդ հոդ վա ծով թվա րկ-
ված վե րա քն նիչ դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րի կի րա ռու մը պե տք է պայ մա նա վոր ված 
լի նի բա ցա ռա պես վե րա քն նիչ բո ղո քում շա րա դր ված հիմ քե րի և հիմն  ա վո րումն  ե րի 
քն նա րկ ման և դրան ցից յու րա քան չյու րի վե րա բե րյալ կայաց ված եզ րա հան գումն  ե րով: 
Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ վե րա քն նիչ դա տա րա նը, կաշ-
կա նդ ված լի նե լով վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րով և հիմն  ա վո րումն  ե րով, կաշ կա նդ ված չէ 
բո ղո քում ներ կայաց ված պա հան ջով և իր լի ա զո րու թյուն նե րից օգտ վում է ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գո վ՝ ըստ դա տա կան պա շտ-
պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման, դա տա վա րա կան նպա տա կա հար մա րու թյան և 
ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան (տե´ս, «ԱՐ ՄԵՆ-ՕՍՍ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ « ՄԱ ՎԱ 
ԻՄ ՊՈ ՒԼՍ» ՍՊԸ-ի, եր րո րդ ան ձ Վար շամ Ղա րի բյա նի թիվ Ե Ա ԴԴ/1617/02/09 քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով վկայա կոչ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը չի բա ցա հայ տել վե րա քն նիչ բո ղո-
քի պա հան ջի բո վան դա կու թյու նը՝ դրա մե կ նա բա նու թյու նը թող նե լով ի րա վա կի րա ռո ղի 
հայե ցո ղու թյա նը: Հա մա կար գային վեր լու ծու թյան են թար կե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 210-րդ և 221-րդ հոդ ված նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 
որ, որ պես կա նոն, վե րա քն նիչ բո ղո քի պա հան ջը են թադ րում է հետ ևյալ եր կու տար րե-
րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյուն՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տի լրիվ կամ 
մաս նա կի բե կա նում և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 221-րդ հոդ-
վա ծով վե րա քն նիչ դա տա րա նին վե րա պահ ված որ ևէ լի ա զո րու թյան հայ ցում: Ընդ ո րում, 
վե րը նշ ված տար րե րից ա ռաջ նայի նը դա տա կան ակ տի լրիվ կամ մաս նա կի բե կան ման 
պա հա նջն է, իսկ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 221-րդ հոդ վա ծով 
վե րա քն նիչ դա տա րա նին վե րա պահ ված այս կամ այն լի ա զո րու թյան հայ ցու մը կրում է 
ֆա կուլ տա տիվ բնույթ՝ նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծե րով վե րա քն նիչ դա տա րա նը կաշ կա նդ ված է մի  այն վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րով և 
հիմն  ա վո րումն  ե րով: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րա քն-

Էջ 
725-730
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նիչ բո ղո քին ներ կայաց վո ղ՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 210-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված պայ մա նը պահ պան ված կա րող է 
հա մար վել նաև այն դեպ քում, երբ բո ղո քը բե րող ան ձը մի  այն ներ կայաց նի ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու պա հա նջ՝ ա ռա նց 
հայ ցե լու ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 221-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված լի ա զո րու թյուն նե րից որ ևէ մե  կը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ-
մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ վե րա քն նիչ բո ղո քում « բե կա նել» եզ րույ թի 
կի րա ռումն  ար դեն իսկ բա վա րար է հետ ևու թյուն ա նե լու այն մա սին, որ բո ղո քա բե րը հա-
մա ձայն չէ ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց կայաց ված դա տա կան ակ տով լու ծում ստա-
ցած քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի ել քի հետ և բո ղո քար կե լով դա տա կան ակ տը վե րա դաս 
դա տա կան ա տյա ն՝ ակն կա լում է բո ղո քա րկ վող դա տա կան ակ տի վե րա նայում: Մի ա ժա-
մա նակ, ներ կայաց նե լով վե րա քն նիչ բո ղոք և դրա նում նե րա ռե լով այն նյու թա կան և/ կամ 
դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե  րի խախ տումն  ե րը, ո րո նք ըստ բո ղո քա բե րի՝ ազ դել 
են գոր ծի ել քի վրա, բո ղո քա բե րը, պա հան ջե լով ուղ ղա կի բե կա նել ստո րա դաս դա տա-
րա նի դա տա կան ակ տը, պա հան ջի ի րա վա կան հետ ևան քի կան խո րո շու մը թող նում է 
վե րա քն նիչ դա տա րա նի հայե ցո ղու թյա նը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նն էլ, կաշ կա նդ ված լի-
նե լով բո ղո քի հիմ քե րով և հիմն  ա վո րումն  ե րով, քն նու թյան է առ նում դրա նից յու րա քան-
չյու րի հիմն  ա վոր վա ծու թյան հար ցը` հա մա պա տաս խա նա բար կի րա ռե լով օ րե նսդ րի կող-
մի ց ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րից որ ևէ մե  կը: Հետ ևա բար բո ղոք բե րած ան ձի 
կող մի ց վե րա քն նիչ բո ղո քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 221-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված որ ևէ լի ա զո րու թյուն կի րա ռե լու պա հա նջ չներ կայաց նե լը որ ևէ 
կե րպ չի կա րող խո չըն դո տել վե րա քն նու թյան բնա կա նոն ըն թաց քը` նկա տի ու նե նա լով 
այն հան գա ման քը, որ դա տա կան ակ տի վե րա նայու մը կո նկ րետ պա հան ջի շր ջա նակ-
նե րում ի րա կա նաց նե լու սահ մա նա փա կում գոր ծող օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված չէ:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵ Ր

31.07.2017թ.

7. Ժան նա Միր զոյան v. ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր հա մայն քի ղե կա վար, 
վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/0100/05/17

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է վար չա կան ակ-
տի վե րա բե րյալ տե ղե կաց ված չլի նե լու հիմ քով վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու հա մար 
բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րի ն։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Հրա չյա Գրի գո-
րյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և մյու ս նե րի թիվ ՎԴ/1963/05/14 վար չա-
կան գոր ծով 24.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ քն նար կե լով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ-
տի մա սին հայց վո րի տե ղյ ակ լի նե լու փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու կամ չհա մա րե լու 
հար ցը, նշել է. « մե կ այլ գոր ծով հայ ցա դի մու  մի  պա տաս խա նը, ո րու մ առ կա է հի շա տա-
կու մ թիվ ՎԴ/1963/05/14 վար չա կան գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տե րի վե րա բե-
րյալ, 2013 թվա կա նի ապ րի լին փոս տային կա պի ծա ռայու  թյան մի  ջո ցով ու  ղա րկ վել է թիվ 
ՎԴ/1963/05/14 վար չա կան գոր ծով հայց վո րին: Հետ ևա բար թիվ ՎԴ/1963/05/14 վար չա-
կան գոր ծով հայց վո րը վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տե րի մա սին մե կ այլ գոր ծի քն նու  թյան 
շր ջա նակ նե րու մ կա րող էր ող ջամ տո րեն տե ղյ ակ լի նել դե ռևս 2013 թվա կա նի ապ րիլ ամ-
սից»: Փաս տո րեն, վկայա կոչ ված ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վի ճա րկ-
վող վար չա կան ակ տի մա սին հայց վո րի տե ղյ ակ լի նե լու փաս տը կա րող է հաս տատ ված 
հա մար վել նաև այդ վար չա կան ակ տի օ րի նա կը մե կ այլ դա տա կան գոր ծի շր ջա նակ նե-
րում հայց վո րին ու ղա րկ ված լի նե լը հա վաս տող ա պա ցույ ցով:

 Հի մք ըն դու նե լով ի րա վուն քի զար գաց ման մի  ջո ցով օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու-
թյունն ա պա հո վե լու գոր ծա ռույ թը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել զար-
գաց նել վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը: Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 
որ մի  այն վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի օ րի նա կը հայց վո րին փոս տային կա պի ծա ռայու-
թյան մի  ջո ցով ու ղար կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույ ցը չի կա րող բա վա րար լի նել վի ճա րկ-
ման հայց ներ կայաց նե լու հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա-
նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյան մե  րժ ման կամ բա վա րար ման հար ցը լու ծե լիս հայց վո րի 
կող մի ց վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու փաս տը հաս տա տե-
լու հա մար: Նման դեպ քե րում վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին տե ղե կաց ված լի-
նե լու փաս տը հաս տա տե լու հա մար ան հրա ժե շտ է նաև վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի 
օ րի նա կը հայց վո րի կող մի ց ստա նա լու կամ այն հայց վո րին հա սա նե լի դառ նա լու վե րա-
բե րյալ հա մա պա տաս խան ա պա ցույ ցի առ կայու թյուն: Այլ կե րպ ա սած, հայց վո րի կող մի ց 
վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին տե ղյ ակ լի նե լու փաս տը պե տք է հաս տատ վի այն-
պի սի ա պա ցույց նե րի մի  ջո ցով, ո րո նք վկայում են վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի օ րի նա-
կը հայց վո րին ոչ մի  այն ու ղա րկ ված լի նե լու, այլ նաև որ ևէ ձևով հա սա նե լի դառ նա լու 
վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր նա խա դե պային ի րա վուն քի նման զար գա ցու մը պայ մա-
նա վո րել է այն հան գա ման քով, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հան դի պում են դեպ-
քեր, երբ ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը սահ մա նա փակ վում է մի  այն այն 
հիմ քով, որ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի օ րի նա կն ու ղա րկ վել է տվյ ալ ան ձի ն՝ ա ռա նց 
ճշ տե լու, թե արդյոք նա ստա ցել է այդ փաս տա թուղ թը, կամ արդյոք այն որ ևէ ձևով հա-
սա նե լի է դար ձել այդ ան ձին, թե՝ ոչ: Նկա րա գր ված ի րա վի ճակ նե րում դա տա րան նե-
րը, կի րա ռե լով հայց ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը 
բաց թող նե լու վե րա բե րյալ կա նոն նե րը, ցու ցա բե րում են ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող ա վե լո րդ ձևա կա նու թյուն (ֆոր մա լի զմ), ո րի ար դյուն քում 
խա թար վում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված նոր մե  րը դա դա րում են ծա ռայել 
ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման նպա-
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տակ նե րին և ան հի մն  կեր պով խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի 
կող մի ց իր գոր ծի ըստ է ու թյան քն նու թյա նը: 

24.02.2017թ.

8. Հա րու թյուն Մա րու թյան և այ լոք v. ՀՀ կա ռա վա րու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ 
ՎԴ/6284/05/14

Խն դիր. Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով վար չա կան 
դա տա րան դի մե  լու ժամկ  ետ նե րի հաշ վա րկ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ 
օ րե նս դի րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ան ձին վի ճար կե լու պե տա կան և տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի և դրա նց պաշ տո նա տար ան ձա նց նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րը՝ մի  ա ժա մա նակ տա րան ջա տե լով այդ պի սի հնա րա վո րու թյան ծագ ման հա մար 
հետ ևյալ հիմ քե րը.

 վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ան ձի նկատ մա մբ կի րառ վել է ան հա տա-
կան ի րա վա կան ակ տով կամ ռե ալ ակ տով, ին չի ար դյուն քում խա խտ վել են վեր ջի նի ս՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին 
վե րա բե րող մի  ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե  րով, ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րե նք նե րով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րը,

 նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ան ձի նկատ մա մբ չի կի րառ վել, սա կայն դրա նով կամ 
դրա դրույ թով կա րող են խա խտ վել վեր ջի նի ս՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ, մար դու և քա-
ղա քա ցու ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի  ջազ գային ի րա վուն քի 
նոր մե  րով, ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով ամ րա գր ված իր 
ի րա վունք նե րը: 

Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ «ան ձի նկատ-
մա մբ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի՝ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով կի րա ռում» և 
« նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ մա մբ ըն դուն ված ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ» 
հաս կա ցու թյուն նե րն ա ռեր ևույթ նման լի նե լով հան դե րձ ու նեն բո վան դա կային տար բե-
րու թյուն:

  Այս պես, ա ռա ջին ի րա վի ճա կն առ կա է այն դեպ քում, երբ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի գոր ծո ղու թյունն ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժե շտ է ըն դու նել ո րո շա կի ան հա տա-
կան ի րա վա կան ակտ, այ սի նքն՝ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը տվյ ալ դեպ քում հան-
դի սա նում է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ ման ա պա հով ման մի  ջո ցը: Այս դեպ քում 
ան ձի ի րա վունք նե րի խա խտ ման պա րա գայում քն նա րկ ման ա ռար կա է հան դի սա նում 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը: Մի նչ դեռ երկ րո րդ դեպ քում ան հա-
տա կան ի րա վա կան ակտն ըն դուն վում է որ ևէ հա րց կար գա վո րե լու նպա տա կով, ո րի 
հա մար կի րառ վում է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը: Այ սի նքն՝ այդ դեպ քում ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տը չի հան դի սա նում նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ ման մի  ջոց, այլ 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ մա մբ է պայ մա նա վոր վում այն հար ցի լու ծու մը, ո րի 
հա մար ըն դուն վում է ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը: Հետ ևա բար այս դեպ քում ան ձի 
ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախ տու մը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե կի րառ ված նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տի, այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ ման ի րա վա չա փու թյա մբ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա ան դրա դառ նա լով նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա-
վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա-
խա տես ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա-
խա տես ված դեպ քե րում ան ձը վար չա կան դա տա րան կա րող է դի մե լ վի ճա րկ վող նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա վի ճա րկ վող դրույ թի) կի րառ ման վե րա բե րյալ ան հա տա-
կան ի րա վա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լու կամ դրա կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված 
գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան օր վա նից հե տո` չոր սամ սյա ժամկ  ե տում, իսկ նույն 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քե րում, այն է՝ երբ նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակտն ան ձի նկատ մա մբ չի կի րառ վել, սա կայն դրա նով կամ դրա դրույ թով 
կա րող են խա խտ վել վեր ջի նիս ի րա վունք նե րը, վար չա կան դա տա րան դի մե  լու հա մար 
սահ ման վել է չոր սամ սյա ժամկ  ե տ՝ վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ու ժի մե ջ 
մտ նե լուց հե տո:

Նշ ված հա մա տե քս տում ան դրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
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նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի կար գա վոր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
դրա նով սահ ման ված չոր սամ սյա ժամկ  ե տը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ վի ճա րկ-
վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ան ձի նկատ մա մբ կի րառ վել է ան հա տա կան ի րա վա-
կան ակ տով կամ ռե ալ ակ տով, սա կայն ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի ի րա զեկ-
վել ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման կամ ու ժի մե ջ մտ նե լու մա սին, կամ չի 
ի մա ցել նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու-
թյան կամ ան գոր ծու թյան մա սին: Այս պի սի դեպ քե րի հա մար վար չա կան դա տա րան դի-
մե  լու չոր սամ սյա ժամկ  ե տը սկ սում է հո սել այն օր վա նից հե տո, երբ ան ձն ի մա ցել է կամ 
պար տա վոր էր ի մա նալ հա մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման 
կամ ու ժի մե ջ մտ նե լու կամ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու կամ ան գոր ծու թյուն ցու ցա բե րե լու 
մա սին: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ժամկ  ետ նե րը կի րա ռե-
լի են այն դեպ քե րի հա մար, երբ վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ան ձի նկատ-
մա մբ կի րառ վել է ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի կամ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան մի  ջո ցով, սա-
կայն վեր ջի նս ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի կամ գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան 
մա սին չի ի մա ցել կամ չի ի րա զեկ վել:

27.01.2017թ.

9. Զա րու հի Հով հան նի սյան և այ լոք v. ՀՀ ոս տի կա նու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ 
ՎԴ/3043/05/14

Խն դիր. Ի րա վա չա ՞փ է արդյոք վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու դեպ քում այն կր-
կին ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը հաշ վար կել ոչ թե 
բո ղոք բե րած ան ձա նց, այլ նրա նց ներ կայա ցուց չի կող մի ց վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա-
րձ նե լու մա սին ո րո շումն  ստա նա լու պա հից այն պա րա գայում, երբ առ կա չէ մի  այն ներ-
կայա ցուց չին ծա նու ցե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր ված են ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան և 
ար դար դա տա քն նու թյան հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը, ո րո նց կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե -
կը բո ղո քա րկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քա րկ ման ինս տի տուտն ի րա վա կան մի  ջոց է, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով գո րծ նա կա նում ա պա հո-
վե լու դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ուղ ղու մը` դրա նով իսկ նպաս տե լով ար-
դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի գո րծ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե ՛ս, նաև « Ֆա սթ 
Սփ լայ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի -
տե ի թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի 
ո րո շու  մը): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մի ց ձևա վոր ված նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա-
ձայն՝ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րի մի  մա սն էլ կազ մում է դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թա րկ վել սահ մա նա փա կում-
նե րի: Այ դու հան դե րձ, կի րառ ված սահ մա նա փա կումն  ե րը չպե տք է այն կե րպ կամ այն 
աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վն աս 
հա սց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չի 
հե տա պն դում, և ե թե կի րառ ված մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ վող նպա տա կի մի  ջև չկա հա-
մա չա փու թյան ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե ՛ս, օ րի նակ, Khalfaoui v. France գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 35-36-րդ կե տեր, Papon v. France 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.07.2002 թվա կա նի վճի ռը, 90-րդ կետ):

 Ժամկ  ե տային սահ մա նա փա կումն  ե րը, ո րո նք սահ ման վում են պե տու թյան կող մի ց, 
հե տա պն դում են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա-
կի ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պա շտ պա նու թյու նը ժամկ  ե-
տա նց հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար դա րու թյու նը, ո րը կա րող է 
ա ռա ջա նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հա նջ վի քն նել այն պի սի դեպ քեր, ո րո նք տե ղի են 
ու նե ցել հե ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րո նք կա րող են լի նել ոչ 
ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան` բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե-
լու պատ ճա ռով: Ժամկ  ե տային սահ մա նա փա կումն  ե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն-

Էջ 
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պես հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ինչ-
պես պե տք է սահ մա նա փակ վի (տե ՛ս, Stubbings and others v. The United Kingdom գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 51, 55): 

Ա վե լին, Եվ րո պա կան դա տա րա նն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում ար տա հայ տել 
է դիր քո րո շում այն մա սին, որ ե թե ներ պե տա կան օ րե նսդ րու թյա մբ հս տակ սահ ման ված 
է դա տա կան ո րո շու մը ծա նու ցե լու՝ ի րա վա սու մար մի ն նե րի պար տա կա նու թյու նը, ա պա 
դի մո ղի գան գա տա րկ ման ի րա վուն քը չի կա րող մե  րժ վել, ե թե ու շա ցումն  ե րի պատ ճա ռն 
իշ խա նու թյուն նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րումն  է ե ղել, նույ նի սկ ե թե տե սա կա-
նո րեն դի մո ղն ու նե ցել է դա տա րա նի ո րոշ ման մա սին այլ աղ բյուր նե րից տե ղե կա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն (տե ՛ս, Davran v. Turkey գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 03.11.2009 
թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 31-47):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան ար-
դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը հս տակ նա խա տե սել է 
այն դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը, ո րի ըն թաց քում վե րա քն նիչ բո ղոք բե րած ան ձը կա րող 
է վե րաց նել վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու ո րոշ ման մե ջ նշ ված թե րու թյուն նե րը և 
վե րա քն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կայաց նել վե րա քն նիչ դա տա րան. այդ ժամկ  ե տը գո րծն 
ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ բեր ված վե րա քն նիչ բո ղո քի դեպ քում տա-
սն հի նգ օր է, ո րը հաշ վա րկ վում է վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը 
բո ղոք բե րած ան ձի կող մի ց ստա նա լու պա հից: Մյուս կող մի ց օ րե նս դի րը սահ մա նել է 
վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու 
վե րա քն նիչ դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը: Ընդ ո րում, վե րը նշ ված դա տա վա րա կան 
ժամկ  ե տի խա խտ ման ի րա վա բա նա կան հետ ևան քը սահ ման ված է ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով և հան գում է գո րծն 
ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ բեր ված վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու 
մա սին ո րո շումն  ստա նա լուց հե տո տա սն հին գօ րյա ժամկ  ե տի խա խտ մա մբ բեր ված վե-
րա քն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լուն:

 Հի մք ըն դու նե լով ի րա վա կան ակ տում որ ևէ բա ռի՝ ե զա կի կամ հոգ նա կի թվով կի-
րա ռու թյան վե րա բե րյալ օ րե նսդ րա կան տեխ նի կայի՝ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սով սահ ման ված կա նո նի բո վան դա կու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սում նշ ված « բո ղոք բե րող ան ձին» ար տա հայ տու թյու նը պե տք է հա վա սա րա պես 
կի րա ռե լի լի նի նաև հոգ նա կի թվով, ե թե վե րա քն նիչ բո ղո քը բեր վել է մե  կից ա վե լի ան-
ձա նց կող մի ց: Այ սի նքն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա-
դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում սահ ման ված վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
պար տա կա նու թյան ու ժով վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը, որ պես 
ընդ հա նուր կա նոն, պե տք է ու ղա րկ վի բո ղոք բե րած բո լոր ան ձա նց:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 14-րդ, 130-րդ, 149-րդ հոդ ված նե րի 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա-
դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու ՀՀ վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
պար տա կա նու թյու նը են թադ րում է, որ այդ ո րո շու մը պե տք է ու ղա րկ վի դա տա վա րու-
թյան մաս նա կից նե րին, քա նի որ վեր ջին նե րս են օ րե նսդ րո րեն օժտ ված ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քով, իսկ դա-
տա վա րու թյան մաս նա կից նե րն են կող մե  րը՝ հայց վո րը, պա տաս խա նո ղը, և եր րո րդ ան-
ձի նք։ Հետ ևա բար, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին 
ո րո շու մը պե տք է ու ղա րկ վի դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ն։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել է 
այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ օ րե նս դի րը դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձի փո խա րեն այլ ան ձի, այդ թվում՝ վեր ջի նիս ներ կայա ցուց չին ու ղար կե լու հան գա ման քը 
չի նա խա տե սել որ պես դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին ու ղար կե լու դա տա-
րա նի պար տա կա նու թյան այ լը նտ րա նք: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա-
մբ դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի ներ կայա ցուց չին ու ղար կե լը դա տա րա նի 
հայե ցո ղու թյունն է, սա կայն այն չի կա րող դի տա րկ վել որ պես դա տա կան ակ տը գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձին ու ղար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տա րում, 
ե թե գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը նման մի ջ նոր դու թյա մբ չի դի մե լ դա տա րան (տե ՛ս, ՀՀ կր-
թու  թյան և գի տու  թյան նա խա րա րու  թյան լեզ վի պե տա կան տես չու  թյու նն ընդ դեմ Գայա նե 
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Սո ղո մո նյա նի թիվ ՎԴ/8923/05/11 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.01.2015 
թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րա քն նիչ բո ղո քում առ կա թե րու-
թյուն նե րը վե րաց նե լու և վե րա քն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կայաց նե լու՝ ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նա խա տես ված տա սն հին գօ րյա 
ժամկ  ե տը չի կա րող հաշ վա րկ վել բո ղոք բե րած ան ձա նց ներ կայա ցուց չի կող մի ց վե րա-
քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շումն  ստա նա լու պա հից, ե թե առ կա չէ մի  այն 
ներ կայա ցուց չին ծա նու ցե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն:

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈ ՒՄ

25.04.2017թ.

10. Է րիկ Վար դա նյան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու-
թյուն» ծա ռայու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/0528/05/16

Խն դիր. Վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին 
վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե-
լու դեպ քում օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթ տրա մադ րե լու 
վե րա բե րյալ հայ ցա պա հա նջն ընդ դա տյա է արդյո ՞ք վար չա կան դա տա րա նին, թե` ոչ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հի մք հան դի սա ցող ա ռան ձին հայ ցա տե-
սակ նե րից է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցը, ո րով հայց վո րը կա րող է վար չա կան մա րմն  ին ներ-
կայաց նել հետ ևյալ եր կու տե սա կի հայ ցա պա հա նջ նե րից որ ևէ մե  կը.

-  կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ձե ռն պահ մն ալ այն պի սի գոր ծո ղու-
թյուն նե րից, ո րո նք ուղղ ված չեն վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը, 

- օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով 
վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քում տրա մադ րել օ րեն քով նա խա տես-
ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը: 

Օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով վար-
չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու հետ կապ ված ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րում-
նե րն օ րե նս դի րը սահ մա նել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծով, ո րը նա խա տե սում է վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց 
չըն դուն ված վար չա կան ակ տի՝ օ րեն քի ու ժով ըն դուն ված հա մար վե լու ի րա վա կան հնա-
րա վո րու թյուն: Այ սի նքն՝ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց չըն դուն ված վար չա կան ակ տը նշ-
ված ի րա վադ րույ թի ու ժով ո րոշ դեպ քե րում կա րող է հա մար վել ըն դուն ված և ա ռա-
ջաց նել այդ վար չա կան ակ տին բնո րոշ բո լոր ի րա վա բա նա կան հետ ևա նք նե րը: Տվյ ալ 
դեպ քում դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում վար չա կան 
ակ տի ըն դուն ման օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը խա խտ վե լու և օ րեն քով նա խա տես-
ված ո րո շա կի պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ քում գոր ծում է այն ֆիկ ցի ան, որ պա հա-
նջ վող բա րեն պա ստ վար չա կան ակ տը հա մար վում է ըն դուն ված, և դի մո ղը կա րող է 
օգտ վել դի մում ներ կայաց նե լիս իր ակն կա լած ի րա վուն քից, ո րը տրա մա դր ման էր են թա-
կա ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ քն նա րկ վող ի րա-
վա կան կա ռու ցա կար գը բխում է յու րա քան չյու րի՝ վար չա կան մար մի ն նե րի կող մի ց ի րեն 
առնչ վող գոր ծե րի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վուն քի՝ որ պես 2015 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ամ րա գր ված մար դու պատ շաճ վար չա-
րա րու թյան հիմն  ա րար ի րա վուն քի բա ղադ րա տար րե րից մե  կի պա շտ պա նու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծել է, որ նշ ված ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի շր ջա նակ-
նե րում վար չա կան ակ տի ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քե րում այդ վար չա կան ակ տից 
բխող ի րա վունք նե րը դրա հաս ցե ա տի րոջ կող մի ց կա րող են ար դյու նա վետ կեր պով 
ի րաց վել, ե թե տվյ ալ ան ձին տրա մա դր վի հայց վող բա րեն պա ստ վար չա կան ակ տի ըն-
դուն ված լի նե լը հա վաս տող հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը: Նշ ված փաս տա թուղ-
թը, ըստ է ու թյան, հաս տա տում է ի րա վա կան հա մա կար գում « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի ու ժով ըն դուն ված 

Էջ 
760-768
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վար չա կան ակ տի ձևա կան-ի րա վա բա նա կան գոյու թյու նը և սպա ռիչ տե ղե կու թյուն ներ 
է պա րու նա կում այն կո նկ րետ ի րա վուն քի մա սին, ո րը հա մար վում է ան ձին տրա մա դր-
ված տվյ ալ վար չա կան ակ տով: Այդ իսկ պատ ճա ռով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ-
ցա տե սա կը նպա տա կաուղղ ված է նկա րա գր ված ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի շր ջա նակ-
նե րում վար չա կան ակ տի ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քե րում գո րծ նա կա նում պա շտ պա-
նել շա հա գր գիռ ան ձի (որ պես կա նո ն՝ վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րոջ) ի րա վունք նե րը 
և ա պա հո վել այդ վար չա կան ակ տից բխող ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ված ի րա ցու մը: 
Այդ հայ ցա տե սա կի բա վա րար ման ար դյուն քում շա հա գր գիռ ան ձին վե րոգ րյալ բո վան-
դա կու թյա մբ փաս տա թուղթ տրա մա դր վե լու դեպ քում վեր ջի նս կա րող է ձեռ նա մուխ լի-
նել « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ 
հոդ վա ծի ու ժով ըն դուն ված հա մար վող վար չա կան ակ տից բխող հա մա պա տաս խան 
ի րա վուն քի գո րծ նա կան ի րա կա նաց մա նը, ինչ պես նաև ա զատ վել այն պա տաս խա նատ-
վու թյու նից կամ պար տա կա նու թյուն նե րից, ո րո նք նա խա տես ված են այդ փաս տա թուղ թը 
չու նե նա լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյու նը մար դու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի շար քում ամ րագ րում է նաև 
վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը՝ այդ վն ա սի հա տուց-
ման պայ ման նե րը և կար գը սահ մա նե լու ի րա վա սու թյու նը վե րա պա հե լով օ րե նսդ րին: 
Վեր ջի նս վար չա րա րու թյա մբ հա սց ված վն ա սի հա տուց ման կա պակ ցու թյա մբ վար չա կան 
մար մի ն նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց մի  ջև ծա գող հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վո րել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րի 100-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րա գր ված է, որ վար չա րա րու-
թյա մբ հա սց ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը դի մու մի  մի  ջո ցով ներ կայաց վում է այն 
վար չա կան մա րմն  ին, ո րի վար չա րա րու թյան հետ ևան քով պատ ճառ վել է այդ վն ա սը: 

Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րի հա մա ձայն՝ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով վն ա սի հա տուց ման պա-
հան ջով ան ձը պար տա վոր է նախ դի մե լ վն ա սը պատ ճա ռած վար չա կան մար մի ն, ո րի 
կող մի ց հա տուց ման պա հա նջն ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն մե ր ժե լու կամ դի-
մու մը չքն նար կե լու դեպ քում կա րող է վար չա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու-
թյու նը բո ղո քար կել վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով (տե ՛ս, Ժո րա Սա րգ սյա նն 
ընդ դեմ Եր ևա նի Քա նա քեռ-Զեյ թու ն թա ղա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0277/05/09 վար չա կան 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ը նդ ո րում, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 100-րդ և 102-րդ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վն ա սի հա տուց-
ման պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մի  նկատ մա մբ կի րա ռե լի են օ րեն քով վար չա կան վա-
րույ թի հա րուց ման հա մար հի մք հան դի սա ցող դի մու մի  ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ-
կայաց վող ընդ հա նուր պա հա նջ նե րը, իսկ վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին ան ձի 
դի մու մը վար չա կան մար մի  նը քն նար կում և լու ծում է վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման 
հա մար հի մք հան դի սա ցող դի մումն  ե րի քն նա րկ ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված ընդ-
հա նուր կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Փաս տո րեն, վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված 
վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մը՝ ուղղ ված ի րա վա սու վար չա կան 
մա րմն  ին (այն վար չա կան մա րմն  ին, ո րի վար չա րա րու թյան հետ ևան քով պատ ճառ վել է 
այդ վն ա սը), « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քով սահ ման ված ընդ հա նուր կար գով վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու հի մք է:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից հետ ևում է, որ վար չա կան մա րմն  ի 
կող մի ց չըն դուն ված վար չա կան ակ տի՝ օ րեն քի ու ժով ըն դուն ված հա մար վե լու ի րա վա-
բա նա կան ֆիկ ցի ան հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված 
վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի նկատ մա մբ: Այ սի նքն՝ վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման 
պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն-
քում վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց չըն դուն ված բա րեն պա ստ վար չա կան ակ տը՝ վն ա սի 
հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին, ևս կա րող է հա մար վել ըն դուն ված, ե թե առ կա են դրա 
հա մար ան հրա ժե շտ՝ օ րեն քով սահ ման ված և սույն ո րոշ մա մբ նկա րա գր ված բո լոր պայ-
ման նե րը: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
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տա րա նը գտել է, որ վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի 
մա սին ան ձի դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում օ րեն-
քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար չա կան ակտ 
չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քում օ րեն-
քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ հայ-
ցա պա հան ջը բխում է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից և ընդ դա տյա է վար չա-
կան դա տա րա նի քն նու թյա նը: Այս պե ս՝ 

1. վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար-
չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե-
լու դեպ քում օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե-
լու պա հան ջի վե րա բե րյալ գոր ծով քն նու թյան են թա կա վե ճի կող մե  րից մե  կը հան րային 
իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյե կտ է՝ այն վար չա կան մար մի  նը, ո րի 
վար չա րա րու թյան հետ ևան քով են թադ րա բար պատ ճառ վել է այդ վն ա սը, և ո րը են թադ-
րա բար դրս ևո րել է ա պօ րի նի ան գոր ծու թյուն՝ վն ա սի հա տուց ման դի մու մի  կա պակ ցու-
թյա մբ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում են թադ րա բար չըն դու նե լով որ ևէ ո րո շում,

2.  վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար-
չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու 
դեպ քում օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լու 
պա հան ջի վե րա բե րյալ գոր ծով քն նու թյան են թա կա վե ճը ծա գում է այն պի սի ի րա վա հա-
րա բե րու թյու նից, ո րի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու-
թյա մբ օժտ ված սուբյեկ տի՝ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ-
ված վն ա սի հա տուց ման դի մու մի  կա պակ ցու թյա մբ օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տում 
վար չա կան ակտ ըն դու նե լու իր հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց-
ման պար տա կա նու թյա նը,

3.  վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար-
չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու 
դեպ քում օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լու 
պա հան ջի վե րա բե րյալ գոր ծով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գում է հան րային-
իշ խա նա կան գոր ծու նե ու թյան բնա գա վա ռում օ րեն քով սահ ման ված պատ շաճ ըն թա-
ցա կար գե րի պահ պան ման մի  ջո ցով մար դու՝ ի րեն առնչ վող գոր ծե րի ող ջա մի տ ժամ-
կե տում քն նու թյան և վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման հիմն  ա րար 
ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու հան րային շա հի՝ սո ցի ալ-ի րա վա կան 
պրակ տի կայում ի րաց ման և ա ռար կայաց ման կա պակ ցու թյա մբ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն  ե րից, հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վար չա րա րու թյա մբ 
պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու 
հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քում օ րեն քով նա խա-
տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հա-
նջ նե րն ընդ դա տյա են վար չա կան դա տա րա նին:

24.03.2017թ.

11. Ար թուր Ավ թան դի լյ ան և այ լոք v. ՀՀ ոս տի կա նու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ 
ՎԴ/1707/05/15

Խն դիր. Ի րա վա չա ՞փ է արդյոք դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա-
փա կումն  այն հիմ քով, որ ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջը հս տակ չէ, ե թե ներ կայաց ված 
հայ ցա դի մու մի  բո վան դա կու թյան ընդ հան րա կան ու սումն  ա սի րու թյու նը վկայում է այն 
մա սին, որ հայց վո րի պա հան ջը ձևա կե րպ ված է բա վա րար հս տա կու թյա մբ, և պա հան ջի 
այդ պի սի ձևա կեր պու մը գոր ծի քն նու թյան հա մար ար գե լք չի հան դի սա նում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 3-րդ և 65-րդ հոդ ված նե րի բո վան դա կու-
թյու նից հետ ևում է, որ վար չա կան դա տա րա նը ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց 
ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյա նը ձեռ նա մուխ է լի նում մի  այն այն դեպ քում, 
երբ շա հա գր գիռ ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գով հայց է ներ կայաց նում դա տա րան: 
Փաս տո րեն, հայցն ան ձա նց սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա-
նու թյան մի  ջոց է, ո րի է ու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. հայ ցը մի  ան ձի` վի ճե լի նյու թա-

Էջ 
769-777
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կան ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող և ո րո շա կի ի րա վա բա նա կան փաս տե րի վրա հի-
մն  ված նյու թաի րա վա կան պա հա նջն է` ուղղ ված պա տաս խա նո ղին և մի  ա ժա մա նակ վե ճը 
դա տա վա րու թյան օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի կար գով քն նե լու և լու ծե լու պա հա նջն 
է` ուղղ ված ի րա վա սու դա տա րա նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի մու մում պե տք է նշ վի հայց վո րի 
պա հան ջը, ո րը կազ մում է հայ ցի ա ռար կան և ո րի մե  րժ ման կամ բա վա րար ման վե րա-
բե րյալ դա տա րա նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ է կայաց նում: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մա մբ պա տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջը 
(հայ ցի ա ռար կան) հայ ցա դի մու մում պե տք է շա րա դր ված լի նի այն կե րպ, որ դա տա րա նի 
հա մար առն վա զն հաս կա նա լի լի նի, թե ինչ է ակն կա լում հայց վո րը` դա տա կան պա շտ-
պա նու թյուն հայ ցե լով: Այլ կե րպ ա սած` հայ ցա դի մու մը պե տք է բո վան դա կի հայ ցի ա ռար-
կան բա վա րար հս տա կու թյա մբ, որ պես զի դա տա րա նը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ներ-
կայաց ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջի կա պակ ցու թյա մբ ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան 
սկզ բուն քի պա հա նջ նե րին բա վա րա րող դա տա կան ակտ կայաց նե լու: 

Աս վա ծը հատ կա պես կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի վար չա կան դա տա վա րու թյու-
նում, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նս գիր քը հս տակ սահ մա նում է այն 
հայ ցա տե սակ նե րը, ո րո նց մի  ջո ցով ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք կա րող են 
վար չա կան դա տա րա նից հայ ցել ի րե նց խա խտ ված ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա-
կան պա շտ պա նու թյուն: Ընդ ո րում, նշ ված հայ ցա տե սակ նե րը մի  մյան ցից ա ռա ջին հեր-
թին տար բեր վում են հայ ցի ա ռար կայով, այ սի նքն` այն նյու թաի րա վա կան պա հան ջի 
բո վան դա կու թյա մբ, ո րը ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք ուղ ղում են այս կամ 
այն վար չա կան մա րմն  ին: Այս պես, օ րի նակ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի 69-րդ հոդ վա ծը, ո րը սահ մա նում է ճա նաչ ման հայ ցա տե սա կի բո վան դա կու թյու նը, 
այդ հայ ցա տե սա կի շր ջա նակ նե րում է նե րա ռում նաև վար չա կան մա րմն  ի` կա տար մա մբ 
կամ որ ևէ այլ կե րպ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ 
ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցը: Հետ ևա բար ճա նաչ ման հայ ցի` ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րա գր ված տվյ ալ տա րա տե սա կով 
դա տա կան գո րծ հա րու ցե լու հա մար ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը պե տք է բա վա րար 
հս տա կու թյա մբ նշում պա րու նա կի վար չա կան մա րմն  ի այն կո նկ րետ գոր ծո ղու թյան կամ 
ան գոր ծու թյան մա սին, ո րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճա րկ վում է հայց վո րի կող մի ց: Տվյ ալ 
դեպ քում վի ճա րկ վող գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ճա նաչ ման հայ ցի քն նա րկ-
վող տա րա տե սա կի նյու թա կան հի մքն է. այն տվյ ալ հայ ցի ա ռար կայի բաղ կա ցու ցիչ մա սն 
է և դա տա րա նի քն նու թյա նը հա նձն ված վե ճի նյու թա կան օբյեկ տը, ո րի հս տակ և ո րո շա-
կի ձևա կեր պու մը հայ ցա դի մու մում թույլ է տա լիս վար չա կան դա տա րա նին ըստ է ու թյան 
քն նու թյան առ նել տվյ ալ վե ճը և վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով լու ծել հայ ցը լրիվ կամ 
մաս նա կի ո րեն մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու հար ցը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի 
և 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ հայ ցա դի մու մում հայց վո րի պա-
հան ջը չբո վան դա կե լու ի րա վա բա նա կան հետ ևա նքն այն է, որ այդ դեպ քում վար չա կան 
դա տա րա նը վե րա դա րձ նում է ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի գնա հատ մա մբ վե րոգ րյալ օ րե նսդ րա կան կար գա վո րու մը պե տք է մե կ նա բան-
վի հետ ևյալ կե րպ. վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է վե րա դա րձ նել հայ ցա դի մումն  
ինչ պես այն դեպ քում, երբ հայ ցա դի մու մում հայց վո րի պա հա նջն իս պառ բա ցա կայում է, 
այն պես էլ այն դեպ քում, երբ հայց վո րի պա հան ջը բա վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա-
կի չէ: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` հայց վո րի պա հան ջը կա րող է դի տա րկ վել որ պես բա-
վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա կի չձ ևա կե րպ ված, մաս նա վո րա պես, այն դեպ քե րում, 
երբ այն հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս պար զե լու հայ ցի կո նկ րետ նյու թա կան օբյեկ տը, 
կամ հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց վող նյու թաի րա վա կան պա հան ջի բո վան դա կու թյան 
կա պակ ցու թյա մբ տա րա կե րպ մե կ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս և ող ջամ տո րեն 
ան հաս կա նա լի է դա րձ նում այն` դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն չտա լով ըստ է ու թյան 
քն նու թյան առ նել տվյ ալ վե ճը և վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով լու ծել հայ ցը լրիվ կամ 
մաս նա կի ո րեն մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու հար ցը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի և 80-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի ի րա վադ րույթ նե րը դի տար կե լով քն նա րկ վող հար ցի հա-
մա տե քս տում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ, մի  կող մի ց, օ րե նս դի րը հնա-
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րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել հայց վո րին հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը 
ստա նա լուց հե տո տա սն հին գօ րյա ժամկ  ե տում վե րաց նե լու հայ ցա դի մու մում պա հան ջի 
ձևա կե րպ ման հետ կապ ված սխա լը և կր կին ներ կայաց նե լու այն վար չա կան դա տա րան, 
ո րի դեպ քում հայ ցա դի մու մը հա մար վում է վա րույթ ըն դուն ված սկզբ նա կան ներ կայաց-
ման օ րը: Մյուս կող մի ց, ե թե նշ ված ժամկ  ե տում հայց վո րը չի վե րաց նում հայ ցա դի մու-
մում պա հան ջի ձևա կե րպ ման հետ կապ ված սխա լը և հայ ցա դի մու մը` նշ ված թե րու թյու նը 
շտկ ված վի ճա կում, կր կին չի ներ կայաց նում դա տա րան, ա պա վար չա կան դա տա րա նը 
ո րո շում է կայաց նում հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին, ե թե հայ ցա դի մու մի  
տվյ ալ սխա լը չվե րաց նե լն ար գե լք է գոր ծի քն նու թյան հա մար:

20.07.2017թ.

12. Լու սի նե Ա վա գյան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու-
թյուն» ծա ռայու թյուն, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ/2191/05/16

Խն դիր. Վի ճա րկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե  լիս կամ վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման 
վրա հա րուց ված գոր ծով վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կայաց նե լիս ան հրա ժե շտ 
է արդյո ՞ք վճա րել պե տա կան տուրք նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կայաց ված մի -
ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հան ջի հա մար, ե թե այդ պա հա նջն ի րա վուն-
քի ու ժով նե րառ ված է վի ճա րկ ման հայ ցում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան շր ջա նակ նե րում հայ ցա դի մում ներ կայաց նե լու, ինչ պես 
նաև վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք ներ բե րե լու հա մար, որ պես կա նոն, ան հրա ժե շտ է 
վճա րել պե տա կան տուրք, ո րի վճար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա-
վոր ված են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Նշ ված օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի բո-
վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս դի րը դա տա րան ներ կայաց վող հայ ցա դի մումն  ե-
րի, ինչ պես նաև վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար գա նձ վող պե տա կան տուր քի 
դրույ քա չա փը ո րո շե լիս ե լա կե տային է հա մա րել հայ ցա պա հա նջ նե րի բնույ թը, այ սի նքն` 
պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե արդյոք 
ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջը գույ քային բնույ թի է, թե` ոչ գույ քային: Այս պես, ոչ գույ-
քային բնույ թի պա հա նջ նե րի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րով դա տա րան ներ կայաց-
վող հայ ցա դի մումն  ե րի, ինչ պես նաև վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար գա նձ-
վող պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փը սահ ման ված է կայուն դրա մա կան մի  ա վոր նե րի 
տես քով, ո րո նք հաշ վա րկ վում են բա զային տուր քի (1.000 ՀՀ դրամ) հի ման վրա և գա նձ-
վում են յու րա քան չյուր ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար ա ռան ձին: Օ րի նա կ՝ եր կու ոչ գույ-
քային պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծով դա տա րա նի վճի ռը վե րա-
քն նու թյան կար գով ամ բող ջու թյա մբ բո ղո քար կե լու հա մար, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, 
ան հրա ժե շտ է վճա րել 20.000 ՀՀ դրամ, այ սի նքն՝ յու րա քան չյուր ոչ գույ քային պա հան ջի 
հա մար 10.000-ա կան ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ար տա հայ տել է այն ի րա-
վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 7-րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի մու մում պե տք է նշ վի հայց վո րի պա հան ջը, ո րը 
կազ մում է հայ ցի ա ռար կան և ո րի մե  րժ ման կամ բա վա րար ման վե րա բե րյալ դա տա րա նը 
գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ է կայաց նում (տե ՛ս, Ար թու ր Ավ թան դի լյ ա նն 
ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու  թյան թիվ ՎԴ/1707/05/15 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի 24.03.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ վար չա կան գոր ծի հա-
րուց ման հի մք հան դի սա ցող հայ ցի ա ռար կան եր բե մն  կա րող է ի րա վուն քի ու ժով իր մե ջ 
նե րա ռել այն պի սի հայ ցա պա հա նջ, ո րը հայց վո րի կող մի ց չի ներ կայաց վել դա տա րան: 
Այս պես, մե կ այլ ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի 66-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձի նք, վի ճա րկ ման հայ ցով դի մե  լով վար չա կան դա տա րան, հայ ցում 
են ի րե նց ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վե րա-
ցում: Ընդ ո րում, ե թե նախ քան տվյ ալ վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման հայ ցով վար չա կան 
դա տա րան դի մե  լն այն բո ղո քա րկ վել է նաև վար չա կան կար գով, ա պա ներ կայաց ված 
հայցն օ րեն քի ու ժով նե րա ռում է նաև այդ վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո-
քա րկ ման ար դյուն քում կայաց ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հա նջ 

Էջ 
778-783
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(տե ՛ս, Ա լեք սա նդր Կա րա լո վն  ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4315/05/14 
վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Փաս տո րեն, մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում կայաց ված 
մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հա նջն ի րա վուն քի ու ժով նե րառ վում է 
սկզբ նա կան վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման հայ ցում՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
արդյոք մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա հան ջով դա տա րան դի մած հայց-
վո րի կող մի ց այդ վար չա կան ակ տի բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում կայաց ված մի  ջամ տող 
վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հա նջ ներ կայաց ված է, թե՝ ոչ: Հետ ևա բար, բո լոր այն 
դեպ քե րում, երբ մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը բո ղո քա րկ վել է վար չա կան կար գով և այդ 
բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում ևս կայաց վել է մի  ջամ տող վար չա կան ակտ, ա պա սկզբ նա-
կան մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծով 
դա տա րա նը պար տա վոր է սկզբ նա կան վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցի հետ 
մե կ տեղ քն նել և լու ծել նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար-
չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցը: 

Վե րոգ րյալ ի րա վա կան կար գա վո րու մը հա մադ րե լով Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ի րա վա կան հա մա կար գում ոչ գույ քային բնույ թի պա հա նջ նե րով դա տա րան դի մե  լու, 
ինչ պես նաև այդ պի սի պա հա նջ նե րով հա րուց ված գոր ծե րի շր ջա նակ նե րում կայաց ված 
դա տա կան ակ տե րը վե րա քն նու թյան և վճ ռա բե կու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հա մար 
սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճար ման կա ռու ցա կար գի հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ վի ճա րկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե  լիս կամ վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա 
հա րուց ված գոր ծով վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կայաց նե լիս վար չա կան բո ղո քի 
վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հան ջի՝ որ պես ոչ 
գույ քային պա հան ջի, հա մար պե տա կան տուրք վճա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա-
կայում է, քա նի որ այդ պա հա նջն ի րա վուն քի ու ժով նե րառ ված է վի ճա րկ ման հայ ցում՝ 
ան կախ հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քից:

14.03.2017թ.

13. Վա րու ժան Ա վե տի քյան v. ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա-
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն  ա պա հո վող ծա ռայու թյուն, վա րչ. գո րծ 
թիվ ՎԴ/3804/05/15

Խն դիր. Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա-
րու ցե լու մա սին ո րոշ մա ն՝ դա տա կան կար գով բո ղո քա րկ ման ի րա վա կան կա ռու ցա կար-
գի հա մա տե քս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե դա տա վա-
րու թյան ո՞ր փու լում և ինչ պե ՞ս կա րող է կա տար վել ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ 
հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու (պատ շաճ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) վե րա բե րյալ 
հայց վո րին ա ռա ջա րկ ա նե լու վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վե րա հաս տա տե լով Հայկ Ա լու մյա նն ընդ դեմ 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն  
ա պա հո վող ծա ռայու թյուն թիվ ՎԴ/3540/05/14 վար չա կան գոր ծով 25.05.2016 թվա կա-
նին կայաց ված ո րոշ ման մե ջ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը փաս տել է, որ վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու-
ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րոշ մա ն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
ան մի  ջա կան բո ղո քա րկ ման մի  ջո ցով շա հա գր գիռ ան ձն ըստ է ու թյան ձգ տում է հաս նել 
հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի ընդ հատ մա նը, վե րաց մա նը կամ այդ վա րույ թով 
պայ մա նա վոր վա ծ՝ մի  ջամ տող գոր ծո ղու թյուն նե րի դա դա րեց մա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի գնա հատ մա մբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-14-րդ կե տե րում ամ րա գր ված հիմ քե րից որ ևէ մե  կով կա տա րո-
ղա կան վա րույ թը կար ճե լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գը ևս կա րող է կի րա ռա կան լի նել 
շա հա գր գիռ ան ձի նշ ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Մաս նա վո րա պե ս՝ քն նա րկ վող 
պա րա գայում շա հա գր գիռ ան ձի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը տե ղի 
է ու նե նում ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան բուն վա րույ թի 
շր ջա նակ նե րում, և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու հար ցը լուծ վում է վար չա կան մա-
րմն  ի կող մի  ց՝ ա ռա նց դա տա կան մի  ջամ տու թյան: Նշ ված հան գա մա նքն է ա պես ազ դում 
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է շա հա գր գիռ ան ձի խա խտ ված ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
բա րձ րաց ման վրա, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է վե րա-
նալ (կա րճ վել) սե ղմ ժամկ  ետ նե րում, ա ռա նց դա տա կան քն նու թյան և դա տա վա րա կան 
օ րե նսդ րու թյու նից բխող լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյան: 
Բա ցի այդ, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 11-14-րդ կե տե րում ամ րա գր ված հիմ քե րից որ ևէ մե  կով կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը կար ճե լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի պատ շաճ ի րաց ման մի  ջո ցով շա հա գր-
գիռ ան ձն ի վեր ջո հաս նում է այն նույն ի րա վա կան դրու թյա նը (վի ճա կին), ո րը կա րող էր 
վրա հաս նել վար չա կան դա տա րա նի կող մի ց ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա-
խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման ի րա-
վա հա րա բե րու թյան բա ցա կայու թյու նը ճա նա չե լու մա սին վճիռ կայաց նե լու ար դյուն քում:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել նշել, որ վար-
չա կան ար դա րա դա տու թյա նը բնո րոշ կար ևո րա գույն ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից մե -
կը դա տա րա նի կող մի ց գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե („ex offi  cio“) 
պար զե լու սկզ բունքն է, ո րը նպա տա կաուղղ ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան 
առջև դր ված ա ռա նձ նա հա տուկ խն դիր նե րի լուծ մա նը և հան րային ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քն նու թյան ու լուծ ման մի  ջո ցով ֆի զի կա-
կան, ի րա վա բա նա կան ան ձա նց ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյան մի  ջո-
ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա պա հով մա նը: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
5-րդ հոդ վա ծով ամ րա գր ված ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ո րո շա-
կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին 
օ ժան դա կե լու վար չա կան դա տա րա նի՝ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո-
նե (“ex offi  cio”) պար զե լու սկզ բուն քի է ու թյու նից բխող պար տա կա նու թյու նը վար չա կան 
դա տա վա րու թյու նում կա րող է ի րա կա նաց վել թե՛ գոր ծի հա րուց ման, թե՛ գոր ծը դա տա-
քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու, թե՛ դա տա քն նու թյան փու լե րի ըն թաց քում: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյան վե րոգ րյալ փու լե րի ըն թաց քում ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դա տա վա րա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյան և բա վա րար հիմ քե րի առ կայու-
թյան պա րա գայում վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ձեռ նա մուխ լի նել այդ գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կա տար մա նը: Այլ կե րպ ա սած, ե թե գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն 
ի պաշ տո նե (“ex offi  cio”) պար զե լու սկզ բուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող այս կամ այն 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը գոր ծի քն նու թյան սկզբ նա կան (գոր ծի հա րուց ման կամ 
հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան) փու լում կա տա րե լու հա մար առ կա են բա վա րար ի րա-
վա կան և փաս տա կան հիմ քեր, ա պա վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է տվյ ալ դա-
տա վա րա կան պար տա կա նու թյու նը կա տա րել հե նց այդ փու լում՝ ել նե լով գոր ծի հե տա գա 
քն նու թյան ար դյու նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու նկա տա ռումն  ե րից:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ վար չա կան դա տա րա նի կող մի ց ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե-
սա կով փո խա րի նե լու (պատ շաճ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) վե րա բե րյալ հայց վո րին 
ա ռա ջա րկ ա նե լու պար տա կա նու թյու նը կա րող է կա տար վել նաև գոր ծի հա րուց ման փու-
լում: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան (գոր ծի հա րուց ման) 
փու լում նշ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը պե տք է կա տար վի հայ ցա դի մու մը վե-
րա դա րձ նե լու մա սին ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում: 

Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի մու մում պե տք է նշ վի 
հայց վո րի պա հան ջը, ո րը կազ մում է հայ ցի ա ռար կան և ո րի մե  րժ ման կամ բա վա րար-
ման վե րա բե րյալ դա տա րա նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ է կայաց նում: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ պա տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու թաի րա վա կան 
պա հան ջը (հայ ցի ա ռար կան) հայ ցա դի մու մում պե տք է շա րա դր ված լի նի այն կե րպ, 
որ դա տա րա նի հա մար առն վա զն պա րզ լի նի, թե ինչ է ակն կա լում հայց վո րը՝ դա տա-
կան պա շտ պա նու թյուն հայ ցե լո վ։ Այլ կե րպ ա սա ծ՝ հայ ցա դի մու մը պե տք է բո վան դա կի 
հայ ցի ա ռար կան բա վա րար հս տա կու թյա մբ, որ պես զի դա տա րա նը հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նա ներ կայաց ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջի կա պակ ցու թյա մբ ի րա վա կան ո րո-
շա կի ու թյան սկզ բուն քի պա հա նջ նե րին բա վա րա րող դա տա կան ակտ կայաց նել: Աս վա-
ծը հատ կա պես կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի վար չա կան դա տա վա րու թյու նում, քա նի 
որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նս գիր քը հս տակ սահ մա նում է այն հայ ցա տե-
սակ նե րը, ո րո նց մի  ջո ցով ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք կա րող են վար-
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չա կան դա տա րա նից հայ ցել ի րե նց խա խտ ված ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան 
պա շտ պա նու թյուն: Ընդ ո րում, նշ ված հայ ցա տե սակ նե րը մի  մյան ցից ա ռա ջին հեր թին 
տար բեր վում են հայ ցի ա ռար կայով, այ սի նքն՝ այն նյու թաի րա վա կան պա հան ջի բո վան-
դա կու թյա մբ, ո րը ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք ուղ ղում են այս կամ այն 
վար չա կան մա րմն  ին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի 
և 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ հայ ցա դի մու մում հայց վո րի պա-
հան ջը չբո վան դա կե լու ի րա վա բա նա կան հետ ևա նքն այն է, որ այդ դեպ քում վար չա կան 
դա տա րա նը վե րա դա րձ նում է ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի գնա հատ մա մբ վե րոգ րյալ օ րե նսդ րա կան կար գա վո րու մը պե տք է մե կ նա բան-
վի հետ ևյալ կե րպ. վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է վե րա դա րձ նել հայ ցա դի մումն  
ինչ պես այն դեպ քում, երբ հայ ցա դի մու մում հայց վո րի պա հա նջն իս պառ բա ցա կայում է, 
այն պես էլ այն դեպ քում, երբ հայց վո րի պա հան ջը բա վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա-
կի չէ: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ հայց վո րի պա հան ջը կա րող է դի տա րկ վել որ պես բա-
վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա կի չձ ևա կե րպ ված, մաս նա վո րա պես այն դեպ քե րում, 
երբ այն հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս պար զե լու հայ ցի կո նկ րետ նյու թա կան օբյեկ տը, 
կամ հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց վող նյու թաի րա վա կան պա հան ջի բո վան դա կու թյան 
կա պակ ցու թյա մբ տա րա կե րպ մե կ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս և ող ջամ տո րեն 
ան հաս կա նա լի է դա րձ նում այն՝ դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն չտա լով ըստ է ու թյան 
քն նու թյան առ նել տվյ ալ վե ճը և վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով լու ծել հայ ցը լրիվ կամ 
մաս նա կի ո րեն մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու հար ցը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ ան ձը, 
իր խա խտ ված ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով դի մում է վար չա կան դա-
տա րան, ա պա վեր ջի նիս ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյու նը պե տք 
է ի րա կա նաց վի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված պատ շաճ 
հայ ցա տե սա կի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի ըստ է ու թյան քն նու թյան և 
լուծ ման մի  ջո ցով: Այ սի նքն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում հայց վո րի պա հան ջը պե տք 
է հա մա պա տաս խա նի օ րեն քով սահ ման ված այն հայ ցա տե սա կին բնո րոշ հայ ցի ա ռար-
կային, ո րի մի  ջո ցով տվյ ալ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր 
է գո րծ նա կա նում հաս նել ան ձի ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ա պա հով մա նը: Հետ ևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան 
փու լում առ կա են բա վա րար ի րա վա կան հիմ քեր առ այն, որ հայց վո րը դա տա րան է դի մե լ 
ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կով, ա պա վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի քն նու թյան 
հե նց այդ սկզբ նա կան փու լում կա տա րել ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա-
կով փո խա րի նե լու (պատ շաճ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) վե րա բե րյալ իր դա տա վա-
րա կան պար տա կա նու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վար չա կան դա տա րան ներ կայաց ված հայ-
ցա դի մու մում հայց վո րի պա հան ջը տվյ ալ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող և ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված ճի շտ հայ ցա տե սա կին չհա-
մա պա տաս խա նող կեր պով ձևա կե րպ ված լի նե լը հի մք է հան դի սա նում տվյ ալ հայ ցա-
դի մու մը վե րա դա րձ նե լու հա մա ր՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի խա խտ ման հիմ քով: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ այն դեպ քում, երբ 
հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան փու լում առ կա են բա վա րար հիմ քեր հան գե լու այն եզ-
րա կա ցու թյան, որ ան ձի կող մի ց վար չա կան դա տա րան ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջը 
ձևա կե րպ ված չէ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված պատ շաճ 
հայ ցա տե սա կի հայ ցի ա ռար կային հա մա հունչ, ա պա տվյ ալ հայ ցա դի մու մը են թա կա է 
վե րա դա րձ մա ն՝ որ պես բա վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա կի չձ ևա կե րպ ված պա հա նջ 
պա րու նա կող հայ ցա դի մում: 

Այս պես, օ րի նակ, դա տա կան պրակ տի կայում կա րող են հան դի պել այն պի սի ի րա-
վի ճակ ներ, երբ ան ձը, դի մե  լով վար չա կան դա տա րան, ցան կա նում է հաս նել վար չա կան 
ակտ չհան դի սա ցող ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի վե րաց մա նը և իր ի րա վունք նե րի և 
շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան հա մար ընտ րել է ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կ՝ իր պա-
հան ջը ձևա կեր պե լով տվյ ալ պա րա գայում ոչ կի րա ռե լի` վի ճա րկ ման հայ ցա տե սա կի հայ-
ցի ա ռար կային հա մա պա տաս խա ն՝ պա հան ջե լով վե րաց նել ոչ թե վար չա կան ակտ, այլ 
վար չա կան ակտ չհան դի սա ցող ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ: Նման պայ ման նե րում 
հայց վո րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան հա մար 
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պատ շաճ հայ ցա տե սա կի ընտ րու թյան ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան առ կայու թյան դեպ-
քում վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րոշ-
ման մի  ջո ցով մատ նան շել հայց վո րին այդ ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը և ա ռա ջար կել 
վեր ջի նիս ներ կայաց նե լու տվյ ալ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող և օ րեն քով նա-
խա տես ված պատ շաճ հայ ցա տե սա կի հայ ցի ա ռար կային բնո րոշ հայ ցա պա հա նջ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ հան րային ի րա-
վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա-
հան ջը չի կա րող քնն վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված վի ճա րկ ման հայ ցի շր ջա նակ նե րում, քա նի որ հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը վար չա կան ակտ չէ: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի՝ նշ ված ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի վե րաց մա նն 
ուղղ ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և այդ հայ ցա պա հան ջը քն նու թյան առ նե լու 
նկատ մա մբ պե տք է կի րառ վեն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցի կա նոն նե րը: Հետ ևա բար հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա-
րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա-
պա հան ջը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
վի ճա րկ ման հայ ցա տե սա կին հա մա պա տաս խան ներ կայաց ված լի նե լը հի մք է հան դի-
սա նում տվյ ալ հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու հա մա ր՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի խա խտ ման հիմ քով: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ 
այն դեպ քում, երբ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման 
հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը 
վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա հան ջը ձևա կե րպ ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վի ճա րկ ման հայ ցի ա ռար կային հա մա հունչ, 
ա պա տվյ ալ հայ ցա դի մու մը են թա կա է վե րա դա րձ մա ն՝ որ պես բա վա րար չա փով հս տակ 
կամ ո րո շա կի չձ ևա կե րպ ված պա հա նջ պա րու նա կող հայ ցա դի մում: 

 ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԴՐԱ ՄԱ ԿԱՆ ՊԱ ՀԱՆ ՋԻ 
ՀԱՐ ԿԱ ԴԻՐ ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ 

19.06.2017թ.

14. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյուն v. 
Կա րեն Պետ րո սյան, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ3/0196/05/16

Խն դիր. (1) Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված գու մա րի բռ նա գա-
նձ ման վե րա բե րյալ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ պա րու նա կող հայ ցե րը 
են թա կա են արդյո ՞ք դա տա րա նում քն նու թյան, (2) ի՞նչ նյու թաի րա վա կան պայ ման նե րի 
առ կայու թյան դեպ քում է գոր ծում ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման 
ե ղա նա կը, (3) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված գու մա րի բռ նա գա-
նձ ման վե րա բե րյալ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ներ կայաց ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հա նջ պա րու նա կող հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան փու լում ի՞նչ ո րո շում 
պե տք է կայաց նի վար չա կան դա տա րա նը, ե թե հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հան ջը դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տա րե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված նյու թաի րա-
վա կան պայ ման նե րը բա ցա կայում են, (4) հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի 
հար կա դիր կա տա րու մը կա րող է արդյո ՞ք տե ղի ու նե նալ դա տա կան ե ղա նա կով, ե թե այդ 
պա հան ջի հիմ քում ըն կած ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ֆի զի կա կան ան ձից բռ-
նա գա նձ ման են թա կա գու մա րի չա փը չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը, սա կայն այդ 
գու մա րի և դրա նկատ մա մբ ի րա վուն քի ու ժով ինք նա բե րա բար ա վե լա ցած մա սի հան-
րա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը, իսկ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «բ» և «գ» կե տե րով 
նա խա տես ված պայ ման նե րը բա ցա կայում են:

Էջ 
804-816
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ հոդ-
վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան 
հա մա կար գում « հան րային ի րա վա կան» է կոչ վում պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե 
դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու այն պա հան ջը, ո րին բնո րոշ են հետ ևյալ հատ կա նիշ-
նե րը. 

1) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լու կար գը սահ ման ված է օ րեն քով, 
2) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լը պար տա դիր է, 
3) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լու պար տա դի րու թյու նը ծա գում է և հաս-

տատ վում է վար չա կան ակ տի հի ման վրա: 
Օ րե նս դի րը հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար ման 

հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րել է « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, « Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ինչ պես նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան ի րա վա կան նոր մե  րի մի  ջո ցով: Այս-
պես, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ 
հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ գոյու թյուն ու նեն հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման եր կու տար բեր ե ղա նակ նե ր՝ դա տա կան և 
ար տա դա տա կան: Ընդ ո րում, հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ ար տա դա-
տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը նա խա տես ված է որ պես ընդ հա նուր 
կա նոն, իսկ դա տա կան կար գով կա տար ման ե ղա նա կը՝ որ պես բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր 
կա նո նից: 

Այդ ընդ հա նուր կա նո նը սահ ման ված է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ո րի հա մա ձայն՝ հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման ան մի  ջա կա-
նո րեն այդ պա հան ջի պար տա դի րու թյու նը հաս տա տող ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տի հի ման վրա` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով: Քն նա րկ վող օ րե նք նե րը սահ մա նում են, որ ան մի  ջա կա նո րեն ան-
բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար ման, այ սի նքն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա-
կա նաց նե լու հա մար հի մք է հան դի սա նում օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա զմ ված և 
հար կա դիր կա տա րո ղին ու ղա րկ ված դի մու մը (գ րու թյու նը), ո րին կից հա մա պա տաս խան 
վար չա կան մար մի  նը ներ կայաց նում է նաև հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ 
պա րու նա կող վար չա կան ակ տը, ինչ պես նաև այդ վար չա կան ակ տի մա սին հաս ցե ա տի-
րո ջը պատ շաճ ծա նու ցե լը, տվյ ալ վար չա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լը և ան բո ղո քար կե լի 
դառ նա լը հա վաս տող ա պա ցույց նե րը:

 Հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր 
կա տար ման ե ղա նա կը կի րառ վում է մի  այն այն դեպ քում, երբ առ կա է հան րային ի րա-
վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով 
բռ նա գան ձե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փա կում. այդ սահ մա նա փա կում-
նե րը, ի րե նց հեր թին, հան դի սա նում են այն պայ ման նե րը, ո րո նց առ կայու թյունն ան հրա-
ժե շտ է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր 
կա տար ման ե ղա նա կի գոր ծո ղու թյան հա մար: Վե րոն շյալ պայ ման նե րը (սահ մա նա փա-
կումն  ե րը) նա խա տես ված են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սում և հան գում են հետ ևյա լին. 

ա) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման 
են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հա րյուր հա զար դրա մը,

բ) ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա-
տա րու մը հնա րա վոր չէ ա ռա նց նրան սե փա կա նու թյան (այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա-
կա նու թյան) ի րա վուն քով պատ կա նող մի  ակ բնա կա րա նի բռ նա գա նձ ման,

գ) ի րա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գա նձ ման են թա կա 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա-
տի րոջ գույ քի ար ժե քը: 

Այս պի սով, նշ ված ի րա վա բա նա կան փաս տե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու-
նը կան խո րո շում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար-
ման ե ղա նա կը. այդ պայ ման նե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան դեպ քում հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի՝ ար տա դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը 
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չի գոր ծում, և գոր ծում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար-
գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը: 

Օ րե նս դի րը հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով հար-
կա դիր կա տար ման ե ղա նա կի հետ կապ ված դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քո վ՝ ամ րագ րե լով, որ վար-
չա կան մար մի ն նե րը կամ պաշ տո նա տար ան ձի նք կա րող են դի մե լ վար չա կան դա տա-
րան` ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձից հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րի բռ-
նա գա նձ ման պա հան ջով. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը 
հա րուց վում են այդ ակտն ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մի  հի ման վրա: 
Հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ 
գոր ծե րը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում քնն վում են հա տուկ վա րույ թի կար գով, ո րի 
ա ռան ձա հատ կու թյուն նե րը սահ ման ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի՝ 
«Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թը» վեր տա ռու թյա մբ 
29.1-ին գլ խում:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի վե րոգ րյալ գլ խում ամ րա գր ված ի րա-
վա նոր մե  րը նույն օ րե նսգր քի հա մա կար գում վեր լու ծու թյան են թար կե լու ար դյուն քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ-
նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը են թա կա են դա տա րա նի քն նու թյա նը և ընդ դա տյա 
են վար չա կան դա տա րա նին: Հետ ևա բար ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման 
վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա-
բե րյալ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը չի կա րող մե  րժ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քով, քա նի որ այդ 
ի րա վա նոր մում « դա տա րա նու մ» եզ րույ թի ներ քո օ րե նս դի րը նկա տի է ու նե ցել Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված բո լոր 
դա տա րան նե րին: Այ սի նքն՝ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը կա րող է մե  րժ վել ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ-
քով այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի մող սուբյեկ տը հայց հա րու ցե լու ի րա վունք առ հա-
սա րակ չու նի, իսկ դա տա րա նն ի րա վա սու չէ լու ծել իր առջև բա րձ րաց ված տվյ ալ վե ճը: 
Մի նչ դեռ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր 
կա տար ման ե ղա նա կը գոր ծում է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա-
կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մի  հի ման վրա հա րուց վա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ դա տա կան գոր ծի քն նու թյան 
և լուծ ման մի  ջո ցով, ին չի ի րա վա սու թյու նը վե րա պահ ված է վար չա կան դա տա րա նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծը վար չա կան դա տա րա նում 
հա րուց վում է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ-
ցա դի մու մի  հի ման վրա, ո րը պե տք է նե րա ռի տե ղե կու թյուն ներ հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով բռ նա-
գան ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փակ ման առ կայու թյան մա-
սին: Այդ սահ մա նա փա կումն  ե րի առ կայու թյու նը հի մք է հան դի սա նում հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ վար չա կան գոր ծի 
հա րուց ման, այ սի նքն՝ հայ ցա դի մու մը դա տա րա նի վա րույթ ըն դու նե լու հա մար: 

Օ րե նս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սում սպա ռիչ կեր պով թվար կե լով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հիմ քե րը, հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ 
դա տա կան գոր ծի հա րուց մա ն՝ օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րի բա ցա կայու թյու նը 
չի դի տար կել որ պես հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հի մք: Փո խա րե նը, օ րե նս դի րը 
հա տուկ ի րա վա կար գա վո րում է սահ մա նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
216.3-րդ հոդ վա ծում, ո րի հա մա ձայն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով 
գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ դա տա կան գոր ծի հա րուց մա ն՝ օ րեն քով նա խա-
տես ված պայ ման նե րի բա ցա կայու թյու նը հի մք է հան դի սա նում հայ ցա դի մու մը վե րա դա-
րձ նե լու հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տվյ ալ դեպ քում ՀՀ վար չա կան դա-
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տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նա խա տես ված ընդ հա նուր և 
նույն օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հա տուկ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի 
կի րառ ման հար ցում նա խա պատ վու թյու նը պե տք է տր վի հա տուկ նոր մի ն, ո րը վե րա բե-
րում է մի  այն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թին: Ըստ 
այդմ, ե թե « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա տես ված և սույն ո րոշ մա մբ նկա րա գր ված ի րա վա-
բա նա կան փաս տե րից որ ևէ մե  կն առ կա չէ, ա պա ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի ու ժով վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է վե րա դա րձ նել 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մը:

 Փաս տո րեն, հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը դա տա կան կար գով հար-
կա դիր կա տա րե լու օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի բա ցա կայու թյան դա տա վա րա կան 
հետ ևան քը հան գում է ոչ թե ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լուն, 
այլ նույն օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լուն: Այլ կե-
րպ ա սա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը դա տա կան կար գով հար կա դիր 
կա տա րե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման ված հիմ քե րի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում 
վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ո րո շում կայաց նել վար չա կան մա րմն  ի՝ ֆի զի կա-
կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձից գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ հայ ցա դի մու մը 
վե րա դա րձ նե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հա ճախ հան դի-
պում են դեպ քեր, երբ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման հայ ցով դա տա րան դի մած վար չա կան 
մա րմն  ի հայ ցա դի մու մով պա հա նջ վող դրա մա կան գու մա րի չա փը չի հա մա պա տաս խա-
նում այդ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով վճար ման են թա կա գու մա րի չա փին: Ո րոշ 
դեպ քե րում այդ ի րա վի ճա կն ա ռա ջա նում է օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի ար դյուն-
քում: Այս պես, օ րի նա կ՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 
305-րդ հոդ վա ծի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու-
թյա մբ օ րե նս դի րը սահ մա նել էր, որ ո րո շա կի վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար 
նշա նակ ված տու գան քը 30 օր վա ըն թաց քում չվ ճա րե լու դեպ քում փաս տա ցի չվ ճար ված 
տու գան քի չա փն ա վե լա նում է 25 տո կո սով, իսկ 60 օր վա ըն թաց քում չվ ճա րե լու դեպ-
քում՝ 50 տո կո սով: Այդ պի սի վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րից են, inter alia, Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ, 124.1-րդ, 124.2-րդ, 124.3-րդ, 
124.4-րդ, 124.6-րդ, 126-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված և ճա նա պար հային երթ ևե կու-
թյան ան վտան գու թյան ա պա հով մա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րին 
ոտնձ գող զան ցա նք նե րը, ո րո նց վե րա բե րյալ գոր ծե րի քն նու թյան և լուծ ման լի ա զո րու-
թյու նը վե րա պահ ված է ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի՝ մի  նչև 26.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի սահ-
մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
13.11.2012 թվա կա նին կայաց րած թիվ ՍԴՈ-1056 ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե-
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված կա նոն նե րի մե կ նա բան ման հար ցում: 
Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նել այն ի րո ղու թյու-
նը, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ 
մի  նչև 26.07.2014 թվա կա նը և 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյուն նե րի մի  ջև է ա կան տար բե րու թյուն ներ առ կա չեն: Այս պես, ե թե ո րո շա կի 
վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար նշա նակ ված տու գան քը սահ ման ված ժամկ  ե-
տում չվ ճա րե լու դեպ քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 
305-րդ հոդ վա ծի՝ մի  նչև 26.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ նա խա տես վում 
էր տու գան քի չա փի ե ռա պա տկ ման կամ հն գա պա տկ ման հնա րա վո րու թյուն, ա պա նշ ված 
հոդ վա ծի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
այդ նույն դեպ քի հա մար նա խա տես վում էր տու գան քի չա փի (դ րա չվ ճար ված մա սի)՝ 
25 կամ 50 տո կո սով ա վե լաց ման հնա րա վո րու թյուն: Ընդ ո րում, Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ թե՛ մի  նչև 26.07.2014 թվա-
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կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ նա խա տես ված տու գան քի չա փի բազ մա պատ կու մը, թե՛ 
26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ նա խա տես-
ված տու գան քի չա փի՝ ո րո շա կի տո կո սով ա վե լա ցու մը կա տար վում է ին օ րեն քի ու ժո վ՝ 
ա ռա նց հա տուկ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու ան հրա ժեշ տու թյան:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի վկայա կոչ ված ո րո շու մը, հիմն  ա վոր է հա մա րել այն մո տե ցու մը, որ Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ 26.07.2014 թվա կա-
նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վա կար գա վո-
րումն  ե րի հա մա տե քս տում օ րեն քով նա խա տես ված զան ցա նք նե րի հա մար նշա նակ ված 
տու գան քի չա փի ա վե լա ցու մը կա տար վում է ինք նա բե րա բար, ի րա վուն քի ու ժով. տու-
գան քի չա փի այդ պի սի ա վե լա ցու մը չի հաս տատ վում տվյ ալ զան ցան քի հա մար ան ձին ի 
սկզ բա նե վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կած ի րա վա սու վար չա կան մա րմ-
նի կող մի ց ըն դուն ված ա ռան ձին վար չա կան ակ տով:

 Փաս տո րեն, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 
26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րու մը հան գում է հետ ևյա լին. 

- ան ձը են թա րկ վում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, և նրա նկատ մա մբ 
վար չա կան ակ տով նշա նակ վում է տու գա նք,

-  տու գան քը ո րո շա կի ժամկ  ե տում չվ ճա րե լու դեպ քում դրա փաս տա ցի չվ ճար ված 
մա սն ա վե լա նում է 25 կամ 50 տո կո սով (տո կո սային տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է տու գան քը չվ ճա րե լու ժամկ  ե տով),

-  տու գան քի փաս տա ցի չվ ճար ված մա սի ա վե լա ցու մը կա տար վում է օ րեն քի ու ժո վ՝ 
ա ռա նց որ ևէ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու ան հրա ժեշ տու թյան, 

- ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան ակ-
տը բո վան դա կում է մի  այն վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ի սկզ բա նե նշա նակ ված տու գան-
քի չա փը,

-  տու գան քի փաս տա ցի չվ ճար ված մա սի՝ 25 կամ 50 տո կոս ա վե լաց ման փաս տը, 
ինչ պես նաև ա վե լաց ված գու մա րի չա փը չի հաս տատ վում որ ևէ վար չա կան ակ տով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել քն նա րկ ման ա ռար կա դա րձ նել այն 
ի րա վի ճա կը, երբ վար չա կան մար մի  նը, հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով 
նա խա տես ված գու մա րի բռ նա գա նձ ման հայ ցով դի մում է դա տա րա ն՝ այդ պա հան-
ջի հիմ քում ու նե նա լով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու և նրա 
նկատ մա մբ, որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց, տու գա նք նշա նա կե լու 
մա սին ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտ, ո րով ա ռա ջա դր ված տու գան քի չա փը չի գե րա-
զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը, սա կայն Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
305-րդ հոդ վա ծի ու ժով տու գան քի չա փն ինք նա բե րա բար ա վե լա նա լու պայ ման նե րում 
վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված տու գան քի ու դրա ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը 
գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը: Տվյ ալ դեպ քում դա տա րա նի առջև բա րձ րա նում է այն 
հար ցը, թե կա րող է արդյոք հան րային ի րա վա կան դրա մա կան այդ պա հան ջի հար կա դիր 
կա տա րումն  ի րա կա նաց վել դա տա կան կար գով, թե՝ ոչ:

Նշ ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե լա կետ է ըն դու նել 
այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա-
տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման հա մար հի մք է հան դի սա նում տվյ ալ հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով 
բռ նա գան ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փակ ման առ կայու-
թյու նը: Այ սի նքն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա-
նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծը վար չա կան դա տա րա նում կա րող է հա րուց վել մի  այն օ րեն քով 
սպա ռիչ թվա րկ ված հիմ քե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան պայ ման նե րում, հա կա ռակ դեպ-
քում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի ու ժով վար չա կան 
դա տա րա նը պար տա վոր է վե րա դա րձ նել վար չա կան մա րմն  ի հա մա պա տաս խան հայ-
ցա դի մու մը: 

Մաս նա վո րա պես, ան դրա դառ նա լով հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա-
նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կի գոր ծո ղու թյան հա մար 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ-
վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված պայ մա նի բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ-
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մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այդ ի րա վա կան նոր մը պե տք է մե կ նա բան վի 
«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 
կա նո նով, այ սի նքն՝ դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի 
նշա նա կու թյա մբ՝ ա ռա նց փո փո խե լու դրա նց ի մաս տը: Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված ի րա վա նոր մի  բո վան դա կու-
թյունն ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում պե տք է ըն կալ վի հետ ևյալ կե րպ. ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձին ուղղ ված դրա մա կան պա հան ջի հար-
կա դիր կա տա րու մը տե ղի է ու նե նում դա տա կան կար գով, ե թե տվյ ալ վար չա կան ակ տով 
ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը հա վաս տող վար չա կան ակ տով ֆի զի կա կան 
ան ձի նկատ մա մբ ա ռա ջա դր ված դրա մա կան գու մա րը, այ սի նքն՝ բուն վար չա կան ակ-
տով նա խա տես ված դրա մա կան գու մա րը, չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը, ա պա 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ-
վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով նա խա տես վա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հան ջով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու սահ մա նա-
փա կու մը բա ցա կայում է: Այլ կե րպ, ե թե հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի 
հիմ քում ըն կած է ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու մա սին ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտ, ո րով 
ա ռա ջա դր ված տու գան քի չա փը չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը, ա պա տվյ ալ դեպ-
քում « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-
րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման վա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րը դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու հիմ քը բա ցա-
կայում է՝ ան կախ այն հան գա ման քից, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջա-
դր ված տու գան քի և դրա՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր-
քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ 
հոդ վա ծի ու ժով ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը: 
Քն նա րկ վող պա րա գայում « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման վա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու 
մյուս սահ մա նա փա կումն  ե րի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում վար չա կան դա տա րա նը 
չի կա րող վա րույթ ըն դու նել գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ վար չա կան մա րմն  ի 
հայ ցա դի մու մը և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
պար տա վոր է ո րո շում կայաց նել այն վե րա դա րձ նե լու մա սին, քա նի որ բա ցա կայում են 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ 
գոր ծի հա րուց ման օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա-
դիր կա տա րու մը չի կա րող տե ղի ու նե նալ դա տա կան կար գով հետ ևյալ պայ ման նե րի 
մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

1)  ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե-
րյալ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա նակ ված տու գան քի չա փը չի գե րա զան ցում 
200.000 ՀՀ դրա մը, 

2) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված տու գան քի և դրա՝ Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 
30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով ա վե լա ցած մա սի 
հան րա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը,

3)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րն ար տա-
դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «բ» և «գ» կե տե րով նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կումն  ե րը բա ցա կայում են:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոգ րյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ-
կայու թյան դեպ քում ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
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ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա-
րու մը պե տք է տե ղի ու նե նա ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն, այ սի նքն՝ ար տա դա տա-
կան կար գով: Այլ կե րպ ա սած, վե րը նկա րա գր ված դեպ քում հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա րու մը տե ղի է ու նե նում « Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ար տա դա տա կան ե ղա նա-
կո վ՝ ան մի  ջա կա նո րեն այդ պա հան ջի պար տա դի րու թյու նը հաս տա տող ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տի հի ման վրա: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծել է, որ ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո-
քար կե լի վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի 
ար տա դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տա րու մը պե տք է ուղղ ված լի նի ոչ մի  այն 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա նակ ված և 200.000 ՀՀ դրա մը չգե րա զան ցող 
տու գան քի գու մա րի, այլ նաև Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե-
նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
305-րդ հոդ վա ծի ու ժով այդ տու գան քին ա վե լա ցած գու մա րի բռ նա գա նձ մա նը: Այ սի նքն՝ 
տվյ ալ դեպ քում ար տա դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տար ման են թա կա հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը նե րա ռում է ոչ մի  այն ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տով նշա նակ ված և 200.000 ՀՀ դրա մը չգե րա զան ցող տու գան քի բուն գու մա-
րը, այլ նաև Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 
թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
այդ տու գան քին ա վե լա ցած գու մա րը՝ ան կախ այն հան գա ման քից, որ ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված տու գան քի և դրա ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը 
գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը: Փաս տո րեն, ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի՝ ար տա դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տար ման դեպ քում ֆի զի կա կան 
ան ձից բռ նա գա նձ ման են թա կա է ոչ մի  այն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա նակ-
ված տու գան քի գու մա րը, ո րը չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը, այլ նաև այդ տու գան-
քի՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից 
մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով ա վե լա ցած 
մա սը՝ ան կախ այն հան գա ման քից, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր-
ված տու գան քի և դրա ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ 
դրա մը:

15.11.2017թ.

15. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյուն v. 
Շա վա րշ Նալ բան դյան, վա րչ. գո րծ թիվ ՎԴ3/0224/05/16

Խն դիր. Հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հիմ քում ըն կած ան բո ղո քար-
կե լի վար չա կան ակ տով ֆի զի կա կան ան ձի նկատ մա մբ նշա նակ ված տու գան քի գու մա րի 
նկատ մա մբ ի րա վուն քի ու ժով ինք նա բե րա բար ա վե լա ցած և որ ևէ վար չա կան ակ տով 
չամ րա գր ված մա սի հար կա դիր կա տա րու մը կա րող է արդյո ՞ք տե ղի ու նե նալ դա տա կան 
ե ղա նա կով, ե թե վար չա կան ակ տով ֆի զի կա կան ան ձից բռ նա գա նձ ման են թա կա գու մա-
րի չա փը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու  մը. Վե րա հաս տա տե լով ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար-
կա դիր կա տար ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
« Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյունն ընդ դեմ Կա րեն Պետ րո սյա նի թիվ 
ՎԴ3/0196/05/16 վար չա կան գոր ծով 19.06.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել քն նա րկ-
ման ա ռար կա դա րձ նել այն ի րա վի ճա կը, երբ վար չա կան մար մի  նը հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես ված գու մա րի բռ նա գա նձ ման հայ ցով դի մում է դա-
տա րա ն՝ այդ պա հան ջի հիմ քում ու նե նա լով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ, որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց, տու-
գա նք նշա նա կե լու մա սին ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտ, ո րով ա ռա ջա դր ված տու-
գան քի չա փը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը, և Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող 
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խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով տու գան քի չա փն ինք նա բե րա բար ա վե լա նա լու 
պայ ման նե րում վար չա կան մար մի  նը պա հան ջում է ֆի զի կա կան ան ձից բռ նա գան ձել ոչ 
մի  այն բուն վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված 200.000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող տու գան-
քի գու մա րը, այլ նաև այդ գու մա րի՝ ի րա վուն քի ու ժով ա վե լա ցած մա սը: Տվյ ալ դեպ քում 
է ա կան նշա նա կու թյուն է ստա նում այն հար ցը, թե կա րող է արդյոք հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան այդ պա հա նջն ամ բող ջու թյա մբ (և՛ բուն վար չա կան ակ տով ա ռա ջա-
դր ված տու գան քի գու մա րը, և՛ դրա՝ ի րա վուն քի ու ժով ա վե լա ցած մա սը) բռ նա գա նձ վել 
դա տա կան կար գով, թե՝ ոչ:

Նշ ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե լա կետ է ըն դու նել 
իր կող մի ց ձևա վոր ված այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման հա մար հի մք է հան դի-
սա նում տվյ ալ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րն 
ար տա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման ված որ ևէ սահ-
մա նա փակ ման առ կայու թյու նը: Մաս նա վո րա պես` ան դրա դառ նա լով հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կի 
գոր ծո ղու թյան հա մար « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված պայ մա նի բո վան դա կու-
թյան բա ցա հայտ մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այդ ի րա վա կան նոր մը պե տք 
է մե կ նա բան վի «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
նա խա տես ված կա նո նով, այ սի նքն՝ դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու-
թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյա մբ՝ ա ռա նց փո փո խե լու դրա նց ի մաս տը: Ըստ այդմ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված 
ի րա վա նոր մի  բո վան դա կու թյունն ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում պե տք է ըն կալ վի հետ-
ևյալ կե րպ. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձին ուղղ ված 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա րու մը տե ղի է ու նե նում դա տա կան կար գով, 
ե թե տվյ ալ վար չա կան ակ տով ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա գու մա րը գե րա-
զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո-
քար կե լի վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ 
դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տա րու մը պե տք է ուղղ ված լի նի ոչ մի  այն ան բո-
ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա նակ ված և 200.000 Հ Հ դրա մը գե րա զան ցող տու-
գան քի գու մա րի, այլ նաև Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր-
քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ 
հոդ վա ծի ու ժով այդ տու գան քին ա վե լա ցած գու մա րի բռ նա գա նձ մա նը: Այ սի նքն՝ տվյ ալ 
դեպ քում դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տար ման են թա կա հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջը նե րա ռում է ոչ մի  այն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա-
նակ ված և 200.000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող տու գան քի բուն գու մա րը, այլ նաև Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 
30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով այդ տու գան քին 
ա վե լա ցած գու մա րը: Փաս տո րեն, ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա-
կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տար ման դեպ քում ֆի զի կա կան ան ձից բռ նա գա նձ ման 
են թա կա է ոչ մի  այն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա նակ ված տու գան քի գու մա-
րը, ո րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը, այլ նաև այդ տու գան քի՝ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա-
կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով ա վե լա ցած մա սը, ո րո նք մի  ա սին 
դի տա րկ վում են որ պես ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ա ռա ջա դր ված 
մե կ ամ բող ջա կան հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ:
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ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵՄԴ/3367/02/15                                                                                                                                   
դա տա րա նի ո րո շում      2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵՄԴ/3367/02/15 
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Հու նա նյա ն
 Դա տա վոր նե ր՝ Կ. Հա կո բյա ն
 Ա. Սմ բա տյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կա ն
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ա նի-96» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) 

ներ կայա ցու ցիչ Գուր գեն Թո րո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 08.06.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ ցի «Ար ֆար մա ցի ա» ՓԲԸ-ի (այ-
սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն) ընդ դեմ Ըն կե րու թյան` գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի 
մա սին,  

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

ձել 6.768.383 ՀՀ դրամ` որ պես պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րից բխող պա-
րտ քի գու մար, ինչ պես նաև հայ ցա դի մու մը դա տա րան մուտք լի նե լու օր վա նից մի  նչև 
պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված բան կային տո կոս նե րը: 
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Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի  (դա տա վո ր՝ Լ. Կատ վա լյ ան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 01.04.2016 թվա կա նի վճ-
ռով հաս տատ վել է կող մե  րի մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, որ պի սի 
հիմ քով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կա րճ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
08.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձա նց՝ Ըն կե րու թյան 
մաս նա կից ներ Հաս մի կ Գրի գո րյա նի, Հաս մի կ Գյուր ջյա նի, Ան նա Սա հա կյ ա նի, Հաս մի կ 
Խա չի կյ ա նի, Մագ դա Հա կո բյա նի, Վար դու հի Ֆա քի րյա նի, Ա մա լի ա Բա բայա նի, Ե րա զիկ 
Ա շո տյա նի, Ա նուշ Գա լս տյա նի, Ա նա հիտ Սա րգ սյա նի, Քրիս տի նե Բաղ դա սա րյա նի և Լա-
րի սա Սա րու խա նո վայի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 01.04.2016 թվա-
կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գո րծն ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցի չը ։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 60-րդ և 95-րդ 

հոդ ված նե րը, « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու  թյա մբ ըն կե րու  թյու ն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 3-րդ, 5-րդ, 12-րդ, 13-րդ հոդ ված նե րը, ո րո նք պե տք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 33-րդ, 53-րդ հոդ ված նե րը ։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի կա տա րել ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-

տիվ հե տա զո տու թյուն: Մաս նա վո րա պես` Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ 
Ըն կե րու թյան 12.03.2016 թվա կա նին կայա ցած ընդ հա նուր ժո ղո վը ո րո շում է կայաց րել  
հա վա նու թյուն տալ Կազ մա կեր պու թյան հետ կնք վե լիք գոր ծար քի ն՝ հաշ տու թյան հա-
մա ձայ նու թյա նը: Ընդ ո րում՝ ո րո շու մը հա մար վել է ըն դուն ված, քա նի որ ա պա հով վել է 
Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան 7.2 կե տի 16-րդ են թա կե տով սահ ման ված` Ըն կե րու թյան 
գույ քի օ տար ման հետ կապ ված հար ցի ըն դուն ման հա մար նույն կա նո նադ րու թյան 7.3 
կե տի 3-րդ պար բե րու թյա մբ սահ ման ված ժո ղո վին մաս նակ ցող նե րի ձայ նե րի 3/4-ը, ո րի 
հա մար ան հրա ժե շտ է ե ղել 72 տո կոս ձայն (սույն դեպ քում առ կա է ե ղել 77 տո կոս կո ղմ 
ձայն):

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով եր կու ի րա վա բա նա կան ան ձա-
նց մի  ջև պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վե րա բե րյալ կայաց ված 
վճի ռը որ ևէ կե րպ չի վե րա բե րում ըն կե րու թյան մաս նակ ցի՝ « Սահ մա նա փակ պա տաս-
խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ և 13-րդ հոդ ված նե րով 
սահ ման ված ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին, հետ ևա բար Ըն կե րու թյան 
մաս նա կից նե րին գոր ծին մաս նա կից դա րձ նե լու դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն 
Դա տա րա նը չու ներ:

 Բա ցի այդ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն 
կն քե լու հա մար առ կա է ե ղել Ըն կե րու թյան ընդ հա նուր ժո ղո վի ո րո շու մը, ո րին մաս նակ ցել 
են նաև վե րա քն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի նք, ա վե լին` 12.03.2016 թվա կա նին կայա ցած ընդ-
հա նուր ժո ղո վի ո րո շու մը որ ևէ ձևով չի վի ճա րկ վել և ան վա վեր չի ճա նաչ վել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 08.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 01.04.2016 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը ՝
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1) Ըն կե րու թյա ն՝ 12.03.2016 թվա կա նին` ժա մը 12:00-ին, կայա ցած ընդ հա նուր ժո ղո վի 
թիվ 22 ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն` ընդ հա նուր ժո ղո վին ներ կայա ցել են 
96 տո կոս բաժ նե մաս ու նե ցող մաս նա կից նե րը, ուս տի Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան 
7.3 կե տի ու ժով ընդ հա նուր ժո ղո վը հա մար վել է ի րա վա զոր` « մե կ բաժ նե մաս-մե կ ձայն 
սկզ բուն քով»: Ի թի վս այլ հար ցե րի՝ ընդ հա նուր ժո ղո վի օ րա կար գում նե րառ ված է ե ղել 
Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Օ հա նո վի փո ղո ցի 
թիվ 1 հաս ցե ում գտն վող, 52,82քմ մա կե րե սով հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան ան շա րժ 
գույ քը Կազ մա կեր պու թյան հան դեպ գոյա ցած պա րտ քը մա րե լու նպա տա կով օ տա րե լու 
հար ցի քն նար կու մը: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու-
թյան 7.2 կե տի 16-րդ են թա կե տով Ըն կե րու թյան գույ քի օ տար ման հետ կապ ված հար ցին 
հա վա նու թյուն տա լու հա մար, կա նո նադ րու թյան 7.3 կե տի 3-րդ պար բե րու թյան հա մա-
ձայն, ան հրա ժե շտ է ընդ հա նուր ժո ղո վին մաս նակ ցող նե րի ձայ նե րի 3/4-ը, ո րի հա մար 
ան հրա ժե շտ է 72 տո կոս ձայն, հար ցը դր վել է քվե ար կու թյան: Ժո ղո վին մաս նակ ցել են 
Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներ Համ լետ Պետ րո սյա նը, Հաս մի կ Գրի գո րյա նը, Հաս մի կ Գյուր-
ջյա նը, Ան նա Սա հա կյ ա նը, Հաս մի կ Խա չի կյ ա նը, Մագ դա Հա կո բյա նը, Վար դու հի Ֆա քի-
րյա նը, Ա մա լի ա Բա բայա նը, Ե րա զիկ Ա շո տյա նը, Ա նուշ Գա լս տյա նը, Ա նա հիտ Սա րգ սյա-
նը, Քրիս տի նե Բաղ դա սա րյա նը: Քվե ար կու թյան ար դյունք նե րով կո ղմ է քվե ար կել Համ-
լետ Պետ րո սյա նը` ի դե մս լի ա զոր ված ան ձ Գուր գեն Թո րո սյա նի (74 տո կոս բաժ նե մա սով` 
ժո ղո վին մաս նակ ցող ձայ նե րի 77 տո կոս), դեմ` Հաս մի կ Գրի գո րյա նը, Հաս մի կ Գյուր ջյա-
նը, Ան նա Սա հա կյ ա նը, Հաս մի կ Խա չի կյ ա նը, Մագ դա Հա կո բյա նը, Վար դու հի Ֆա քի րյա-
նը, Ա մա լի ա Բա բայա նը, Ե րա զիկ Ա շո տյա նը, Ա նուշ Գա լս տյա նը, Ա նա հիտ Սա րգ սյա նը, 
Քրիս տի նե Բաղ դա սա րյա նը` ի դե մս լի ա զոր ված ան ձ Գա գիկ Խա չատ րյա նի (22 տո կոս 
բաժ նե մա սով` ժո ղո վին մաս նակ ցող ձայ նե րի 23 տո կոս), ձե ռն պահ չկա (հա տոր 3-րդ, 
գ.թ. 35-36)։ 

2) Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան 7.1 կե տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան կա ռա վար-
ման բա րձ րա գույն մար մի  նը մաս նա կից նե րի (կամ նրա նց լի ա զոր ներ կայա ցու ցիչ նե րի) 
ընդ հա նուր ժո ղո վն  է, որն ու նի Ըն կե րու թյան կա ռա վար ման և գոր ծու նե ու թյան ցան կա-
ցած հար ցի վե րջ նա կան լուծ ման ի րա վունք, իսկ նույն կա նո նադ րու թյան 7.2 կե տի 16-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան ընդ հա նուր ժո ղո վի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա նն են 
պատ կա նում Ըն կե րու թյան գույ քի օ տար ման և ձե ռք բեր ման հետ կապ ված գոր ծա րք նե-
րին (այդ թվում՝ այլ տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րին և ըն կե րու թյուն նե րին մաս նակ-
ցե լը)  հա վա նու թյուն տա լը, ո րո նց ար ժե քը գե րա զան ցում է կա նո նադ րա կան կա պի տա լի 
1/4-ը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 29-30): 

3) Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան 7.3 կե տի 2-րդ և 3-րդ պար բե րու թյուն նե րի հա-
մա ձայն` ժո ղո վը հա մար վում է ի րա վա սու, ե թե ներ կա են ընդ հա նուր ժո ղո վի ձայ նե րի 
60% ու նե ցող մաս նա կից նե րը (ն րա նց  ներ կայա ցու ցիչ նե րը): Նույն կա նո նադ րու թյան 7.2 
կե տի 1-ին, 8-րդ, 11-րդ և 16-րդ են թա կե տե րով սահ ման ված հար ցե րի շուրջ ո րո շումն  ե րն 
ըն դուն վում են ժո ղո վին մաս նակ ցող նե րի ձայ նե րի ե րեք քա ռոր դով (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 
29-30)։

4) Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան 6.1-րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան կա նո նադ-
րա կան կա պի տա լը կազ մում է 4.550.310 ՀՀ դրամ (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 28):

5) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև 14.03.2016 թվա կա նին կնք ված հաշ տու-
թյան հա մա ձայ նու թյան 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյունն ըն դու նում է Կազ մա կեր-
պու թյան նկատ մա մբ ու նե ցած 7.411.000 ՀՀ դրամ պար տա վո րու թյան առ կայու թյու նը, 
ո րի դի մաց Կազ մա կեր պու թյա նը, որ պես սե փա կա նու թյուն, հա նձ նում է Ըն կե րու թյա նը 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա հա մայն քի 
Օ գա նո վի փո ղո ցի թիվ 1 հաս ցե ի 52,82քմ ընդ հա նուր մա կե րե սով հա սա րա կա կան նշա-
նա կու թյան ան շա րժ գույ քը: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան-
շա րժ գույ քի ար ժե քը կազ մում է 16.176.000 ՀՀ դրամ: Կազ մա կեր պու թյու նը, որ պես սե փա-
կա նու թյուն, ըն դու նում է Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա հա մայն քի Օ գա նո վի փո ղո ցի 
թիվ 1 հաս ցե ի 52,82քմ ընդ հա նուր մա կե րե սով հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան ան շա րժ 
գույ քը 7.411.000 ՀՀ դրա մի  պար տա վո րու թյան դի մաց և պար տա վոր վում է մի  նչև 2016 
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թվա կա նի հու լի սի 15-ը վճա րել Ըն կե րու թյա նն ան շա րժ գույ քի ար ժե քի մն ա ցած տար բե-
րու թյու նը՝ 8.765.000 ՀՀ դրամ: Նշ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տատ վել է  
Դա տա րա նի վճ ռով (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 21-22, 46-49)։ 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 60-րդ և 95-րդ հոդ ված նե րի, 
« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ, 
5-րդ, 12-րդ և 13-րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 33-
րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող 
էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա-
մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո±ք ի րա վա բա նա կան 
ան ձի կող մի ց կնք ված և դա տա րա նի վճ ռով հաս տատ ված հաշ տու  թյան հա մա ձայ նու  թյու -
նը, որն ու ղղ ված է ի րա վա բա նա կան ան ձի պար տա վո րու  թյու ն նե րի կա տար մա նը, կա րող 
է խախ տել այդ ի րա վա բա նա կան ան ձի մաս նակ ցի (մաս նա կից նե րի) ի րա վու նք նե րն ու  
օ րի նա կան շա հե րն այն դեպ քու մ, երբ առ կա է տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի (ըն կե րու -
թյան) ընդ հա նու ր ժո ղո վի ո րո շու մ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` կող-
մե  րը դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու լում կա րող են գո րծն ա վար տել հաշ տու թյան հա-
մա ձայ նու թյա մբ: Կող մե  րի մի  ջև կայաց ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը ձևա կե րպ-
վում է գրա վոր: Դա տա րա նը, նախ քան հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լը, 
կող մե  րին պար զա բա նում է դրա դա տա վա րա կան հետ ևա նք նե րը: Դա տա րա նը չի հաս-
տա տում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, ե թե այն հա կա սում է օ րեն քին և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րին կամ խախ տում է այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան 
շա հե րը: Այդ դեպ քե րում դա տա րա նը վե ճը քն նում է ըստ է ու թյան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի դեմ, բա-
ցա ռու թյա մբ այն ակ տե րի, ո րո նց հա մար վե րա քն նու թյուն o րեն քով նա խա տեu ված չէ, 
վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձի նք, ո րո-
նց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կայաց վել է գո րծն ըստ է ու-
թյան լու ծող դա տա կան ակտ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նա կից 
չդա րձ ված այն ան ձի նք, ո րո նց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
կայաց վել է գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ, վե րա քն նիչ դա տա րա նում օգտ-
վում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց ի րա վունք նե րից և կրում են նրա նց հա մար սահ-
ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է կող մե -
րի մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյա նը: Մաս նա վո րա պե ս՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նն ար ձա նագ րել է, որ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կող մե  րի մի  ջև փոխ զիջ ման 
ար դյուն քում ձե ռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է, ո րը հաս տատ վում է դա տա րա նի 
կող մի ց: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քե լը տնօ րին չա կան դա տա վա րա կան գոր-
ծո ղու թյուն է, ո րի մի  ջո ցով կող մե  րը տնօ րի նում են ինչ պես ի րե նց նյու թա կան, այն պես 
էլ դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը: Մաս նա վո րա պես` կն քե լով նման հա մա ձայ նու թյուն` 
կող մե  րը փո խա դա րձ պայ մա նա վոր վա ծու թյա մբ ո րո շա կի փո փո խու թյան են են թար կում 
վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը` այդ ի րա վա հա րա բե րու թյան շր ջա նակ նե րում ստա նձ-
նե լով նոր պար տա վո րու թյուն ներ կամ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը փո խա րի նե լով 
մե կ այլ ի րա վա հա րա բե րու թյա մբ կամ ուղ ղա կի ո րեն դա դա րեց նե լով այն: Վե րը նշ վա-
ծում դրս ևոր վում է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան նյու թաի րա վա կան (քա ղա քա ցի աի-
րա վա կան) կող մը: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյա մբ կող մե  րը մի  ա ժա մա նակ տնօ րի նում 
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են ի րե նց դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը, ին չի ար դյուն քում դա տա վա րու թյան հե տա գա 
ըն թաց քը գոր ծի վա րույ թի կա րճ մա մբ դա դա րում է: Նշ վա ծում էլ դրս ևոր վում է հաշ տու-
թյան հա մա ձայ նու թյան դա տա վա րա կան կող մը: Ընդ ո րում, հաշ տու թյան հա մա ձայ նու-
թյու նը հաս տա տող դա տա րա նի վճի ռն իր դա տա վա րա կան նշա նա կու թյա մբ և հետ ևա նք-
նե րով հա վա սա րեց ված է գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող վճ ռին, ո րի կա մա վոր չկա տա րու մը 
հան գեց նում է դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման (տե ՛ս, «Յու  նի բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ-
դեմ «Հ րա շք Ա պա գա» ՍՊԸ-ի թիվ ԼԴ/0039/04/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-
րկ է հա մա րում հա վե լել, որ օ րե նս դի րը, ի րա վունք վե րա պա հե լով կող մե  րին դա տա-
վա րու թյան ցան կա ցած փու լում կն քե լու հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն, մի  ա ժա մա նակ 
սահ մա նել է այն պայ ման նե րը, ո րո նց առ կայու թյան դեպ քում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու-
թյու նը են թա կա չէ հաս տատ ման: Դրա նք են, մաս նա վո րա պես, ե թե հաշ տու թյան հա մա-
ձայ նու թյու նը հա կա սում է օ րեն քին և այլ ի րա վա կան ակ տե րին կամ խախ տում է այլ ան-
ձա նց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը: Հետ ևա բար յու րա քան չյուր դեպ քում կող մե  րի 
մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է 
պար զել այդ պի սի հաս տա տու մը բա ցա ռո ղ՝ վե րը նշ ված պայ ման նե րի բա ցա կայու թյու նը: 
Այլ կե րպ ա սա ծ՝ օ րե նսդ րո րեն ամ րա գր վել է կող մե  րի մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա-
մա ձայ նու թյու նը դա տա րա նի կող մի ց հաս տա տե լը բա ցա ռե լու եր կու հի մք՝ օ րեն քին (այլ 
ի րա վա կան ակ տե րին) հա կա սե լը կամ այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը 
խախ տե լը, և կախ ված այն հան գա ման քից, թե որ հիմ քով է բո ղո քա րկ վում տվյ ալ դա տա-
կան ակ տը, տար բեր վում է նաև բո ղոք բե րած ան ձա նց շր ջա նա կը: Այս պես, օ րի նակ, այն 
դեպ քում, երբ կող մե  րի մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը խախ տում է այն 
ան ձա նց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, ով քեր գոր ծին մաս նա կից չեն դա րձ վել, 
վեր ջին նե րս կա րող են ի րե նց ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց-
նել` որ պես գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա-
տող դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ այն դեպ քում, երբ դա տա կան ակ-
տը, ո րով հաս տատ վել է կող մե  րի մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, բո ղո-
քա րկ վել է գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձա նց կող մի ց, ա պա վե րա դաս դա տա կան 
ա տյան նե րը պե տք է հաշ վի առ նեն, թե որ քա նով է այդ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյունն 
առնչ վում բո ղոք բե րած ան ձի (ան ձա նց) ի րա վունք նե րին և շո շա փում նրա նց օ րի նա կան 
շա հե րը, այ սի նքն՝ որ քա նով են այդ ան ձի նք շա հա գր գիռ` կող մե  րի մի  ջև կնք ված և դա-
տա րա նի կող մի ց հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը վի ճար կե լու ա ռու մով:  

Ը նդ ո րում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դար-
ձել է գոր ծին մաս նա կից չդար ձած ան ձա նց ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին 
և նշել է, որ օ րե նս դի րը գոր ծին մաu նա կից չդա րձ ված ան ձա նց վե րա պա հում է գոր ծին 
մաu նակ ցող ան ձա նց ի րա վունք ներ և նրա նց հա մար uահ մա նում պար տա կա նու թյուն ներ 
մի  այն այն դեպ քում, երբ գո րծն ըuտ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը կայաց վել է նրա նց 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ (տե ՛ս, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի 
Քու  չա կի գյու  ղա պե տա րա նն ընդ դեմ Լա րի սա Ե ղի ա զա րյա նի, Գա գիկ Մալ խա սյա նի թիվ 
Ա ՐԱԴ/0242/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա-
նի ո րո շու  մը)։

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ գոր ծին մաս նա կից չդար-
ձած ան ձա նց դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րն ուղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված են 
նրա նց դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կով և ուղղ ված են վի ճե լի նյու թա կան ի րա վա հա-
րա բե րու թյան կար գա վոր ման կա պակ ցու թյա մբ թույլ տր ված այն պի սի սխա լի վե րաց մա-
նը, որն ի րա վա հա րա բե րու թյան ոչ բո լոր մաս նա կից նե րին գոր ծին մաս նա կից դա րձ նե-
լու ար դյունք է: Հետ ևա բար գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձը, ո րի ի րա վունք նե րի և 
օ րի նա կան շա հե րի վե րա բե րյալ կայաց վել է դա տա կան ակտ, պե տք է իր խա խտ ված 
ի րա վունք նե րն ար դյու նա վետ մի  ջոց նե րով վե րա կա նգ նե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա 
(տե ՛ս, « Հայր և որ դի Ա դա մյան ներ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ « Հին գե րո րդ Աստղ» ՍՊԸ-ի թիվ Ե Ա-
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ԴԴ/0199/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

 Վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով և ան դրա դառ նա լով սույն ո րոշ մա մբ բա րձ րաց ված 
ի րա վա կան հար ցա դր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել 
հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 50-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ի րա վա բա-
նա կան ան ձ է հա մար վում այն կազ մա կեր պու թյու նը, ո րը որ պես սե փա կա նու թյուն ու-
նի ա ռա նձ նաց ված գույք և իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է այդ 
գույ քով, կա րող է իր ա նու նից ձե ռք բե րել ու ի րա կա նաց նել գույ քային և ան ձնա կան ոչ 
գույ քային ի րա վունք ներ, կրել պար տա կա նու թյուն ներ, դա տա րա նում հան դես գալ որ-
պես հայց վոր կամ պա տաս խա նող:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն` 
ի րա վա բա նա կան ան ձն իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է ի րեն 
պատ կա նող ամ բո ղջ գույ քով, բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րե նսգր քով նա խա տես ված դեպ-
քե րի: Ի րա վա բա նա կան ան ձի հիմն  ա դի րը (մաս նա կի ցը) պա տաս խա նա տու չէ ի րա վա-
բա նա կան ան ձի, իսկ ի րա վա բա նա կան ան ձը` իր հիմն  ադ րի (մաս նակ ցի) պար տա վո-
րու թյուն նե րի հա մար, բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րե նսգր քով կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի 
կա նո նադ րու թյա մբ նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 95-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` սահ մա նա-
փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն է հա մար վում մե կ կամ մի  քա նի ան ձա նց 
հիմն  ադ րած ըն կե րու թյու նը, ո րի կա նո նադ րա կան կա պի տա լը բա ժան ված է կա նո նադ-
րու թյա մբ սահ ման ված չա փե րով բաժ նե մա սե րի: Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու-
թյա մբ ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րը պա տաս խա նա տու չեն նրա պար տա վո րու թյուն նե րի 
հա մար և ի րե նց նե րդ րած ա վա նդ նե րի ար ժե քի սահ ման նե րում կրում են ըն կե րու թյան 
գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված վն աս նե րի ռիս կը:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն-
կե րու թյու նը որ պեu uե փա կա նու թյուն ու նի ա ռա նձ նաց ված գույք և իր պար տա վո րու-
թյուն նե րի հա մար պա տաu խա նա տու է այդ գույ քով, կա րող է իր ա նու նից ձե ռք բե րել և 
ի րա կա նաց նել գույ քային և ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք ներ, կրել պար տա կա նու-
թյուն ներ, դա տա րա նում հան դեu գալ որ պեu հայց վոր կամ պա տաu խա նո ղ։

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյունն իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար 
պա տաu խա նա տու է ի րեն պատ կա նող ամ բո ղջ գույ քով, իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ 
կե տե րի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյու նը պա տաu խա նա տու չէ իր մաu նա կից նե րի պար տա վո-
րու թյուն նե րի հա մար, իսկ ըն կե րու թյան մաu նա կից նե րը պա տաu խա նա տու չեն ըն կե րու-
թյան պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար և ի րե նց նե րդ րած ա վա նդ նե րի ար ժե քի uահ ման-
նե րում կրում են ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված վն աu նե րի ռիu կը: 

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րն ի րա վունք ու նեն` 

ա) նույն օ րեն քով կամ ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով մաս-
նակ ցել ըն կե րու թյան կա ռա վար մա նը.

բ) ստա նալ տե ղե կու թյուն ներ ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ.
գ) ստա նալ ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյու նից ստաց վող` օ րեն քով սահ ման ված շա-

հույ թի մա սը.
դ) օ րեն քով սահ ման ված կար գով իր բաժ նե մա սը (դ րա մա սը) օ տա րել ըն կե րու թյան 

մե կ կամ մի  քա նի մաս նա կից նե րի կամ եր րո րդ ան ձա նց. 
ե) ան կախ մյուս մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյու նից, ցան կա ցած պա հի դուրս գալ 

ըն կե րու թյու նից.
զ) ըն կե րու թյան լու ծար ման դեպ քում բա ժին ստա նալ ըն կե րու թյան մն ա ցած գույ քից: 
Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րն ու նեն նաև o րեն քով, ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյա մբ 

կամ ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի մի  ա ձայն ո րոշ մա մբ սահ ման ված այլ ի րա վունք ներ:
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« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րը պար տա վոր են` 

ա) նե րդ րումն  եր կա տա րել ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում ըն կե րու-
թյան հիմն  ա դր ման մա սին պայ մա նագ րով կամ ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի մի  ա ձայն 
ո րոշ մա մբ սահ ման ված կար գով.

բ) չհ րա պա րա կել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ գա ղտ նիք պա րու նա-
կող տե ղե կու թյուն ներ, բա ցի օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րից: 

Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րը կրում են նաև օ րեն քով և ըն կե րու թյան կա նո նադ րու-
թյա մբ սահ ման ված այլ պար տա կա նու թյուն ներ: 

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
35-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան բա րձ րա գույն մար մի ն է հան դի սա-
նում ընդ հա նուր ժո ղո վը: Ընդ հա նուր ժո ղո վը կա րող է լի նել հեր թա կան կամ ար տա հե-
րթ: Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րն ի րա վունք ու նեն ներ կա գտն վել ընդ հա նուր ժո ղո վին, 
մաս նակ ցել օ րա կար գի հար ցե րի քն նա րկ մա նը և քվե ար կել ո րո շումն  եր ըն դու նե լիս:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
36-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Ընդ հա նուր ժո ղո վի բա ցա ռիկ լի ա զո րու թյուն նե-
րից են նաև` ժբ) նույն օ րեն քով և (կամ) ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյա մբ նա խա տես ված 
այլ հար ցե րի լու ծու մը:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
40-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Ընդ հա նուր ժո ղո վն  ան ցկաց վում է նույն օ րեն-
քով, ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյա մբ և ներ քին փաս տա թղ թե րով սահ ման ված կար գով: 
Նույն օ րեն քով, ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյա մբ և ներ քին փաս տա թղ թե րով չկա նո նա-
կա րգ ված մա սով ընդ հա նուր ժո ղո վի ան ցկաց ման կար գը սահ ման վում է ընդ հա նուր 
ժո ղո վի ո րոշ մա մբ:

« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
45-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` նույն օ րեն քի, այլ ի րա վա կան ակ տե րի, ինչ պես 
նաև ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան պա հա նջ նե րի խա խտ մա մբ ըն դուն ված կամ ըն կե-
րու թյան մաս նակ ցի ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը խախ տող ընդ հա նուր ժո ղո վի 
ո րո շու մը կա րող է դա տա կան կար գով ան վա վեր ճա նաչ վել ըն կե րու թյան մաս նակ ցի դի-
մու մի  հի ման վրա: Նման դի մում կա րող է տր վել եր կու ամս վա ըն թաց քում` սկ սած այն 
օր վա նից, երբ ըն կե րու թյան մաս նա կի ցն ի մա ցել կամ պար տա վոր էր ի մա նալ այդ պի սի 
ո րոշ ման ըն դուն ման մա սին:

 Վե րոն շյալ օ րե նսդ րա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ի րա վա բա նա-
կան ան ձին (տ վյ ալ պա րա գայում՝ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու-
թյա նը)` որ պես քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի սուբյեկ տի, բնո րոշ են հետ ևյալ հատ կա-
նիշ նե րը՝ կազ մա կեր պա կան մի  աս նու թյու նը, գույ քային ա ռա նձ նաց վա ծու թյու նը, քա-
ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նում իր ա նու նից հան դես գա լու ի րա վուն քը և ինք նու րույն 
գույ քային պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ընդ ո րում, գույ քային ա ռա նձ նաց վա ծու թյու նը 
և ինք նու րույն գույ քային պա տաս խա նատ վու թյունն ան մի  ջա կա նո րեն փոխ կա պա կց ված 
են և ի րե նց բո վան դա կու թյա մբ հան գում են հետ ևյա լին. ի րա վա բա նա կան ան ձի գույքն 
ա ռա նձ նաց ված է իր հիմն  ա դիր նե րի կամ մաս նա կից նե րի գույ քից և ի րա վա բա նա կան 
ան ձն իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է մի  այն այդ գույ քով: Այլ 
կե րպ ա սա ծ՝ ի րա վա բա նա կան ան ձը պա տաu խա նա տու չէ իր մաu նա կից նե րի պար տա-
վո րու թյուն նե րի հա մար, իսկ ի րա վա բա նա կան ան ձի մաu նա կից նե րը պա տաu խա նա տու 
չեն վեր ջի նիս պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար և ի րե նց նե րդ րած ա վան դի ար ժե քի uահ-
ման նե րում կրում են ի րա վա բա նա կան ան ձի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված վն աu նե րի 
ռիu կը: Բա ցա ռու թյուն կա րող են կազ մե լ մի  այն այն դեպ քե րը, երբ հա մա պա տաս խան 
պա տաս խա նատ վու թյու նը նա խա տես ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով կամ ի րա-
վա բա նա կան ան ձի կա նո նադ րու թյա մբ: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նն Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լիս և վճիռ կայաց նե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ կող մե  րի 
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը չի հա կա սում օ րեն քին և ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ-
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նե րին և չի խախ տում այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րն ու օ րի նա կան շա հե րը, ուս տի այն 
են թա կա է հաս տատ ման, իսկ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տի հիմ քով են թա կա է կա րճ ման: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լով և գոր ծը նոր քն նու թյան ու-
ղար կե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ վե րա քն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի նք 12.03.2016 թվա կա-
նին տե ղի ու նե ցած Ըն կե րու թյան ընդ հա նուր ժո ղո վի ժա մա նակ ա ռար կել են Ըն կե րու-
թյան գույ քը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով Կազ մա կեր պու թյա նը օ տա րե լու հար ցի դեմ, 
որ պի սի պայ ման նե րում կող մե  րի մի  ջև 14.03.2016 թվա կա նին կնք ված և 01.04.2016 թվա-
կա նին Դա տա րա նի կող մի ց հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նագ րով խա խտ վել են 
այլ ան ձա նց, տվյ ալ դեպ քում՝ բո ղո քա բեր նե րի ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի վե րը 
նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյան հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել 
հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծում առ կա՝ Ըն կե րու թյան 12.03.2016 թվա կա նի ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 22 
ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան ընդ հա նուր ժո ղո վին ներ կայա-
ցել են 96 տո կոս բաժ նե մաս ու նե ցող մաս նա կից նե րը, ուս տի Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու-
թյան 7.3 կե տի ու ժով ընդ հա նուր ժո ղո վը հա մար վել է ի րա վա զոր` « մե կ բաժ նե մաս-մե կ 
ձայն սկզ բուն քով»: Ի թի վս այլ հար ցե րի՝ ընդ հա նուր ժո ղո վի օ րա կար գում նե րառ ված 
է ե ղել Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող, Եր ևա նի Օ հա նո վի 
փո ղո ցի թիվ 1 հաս ցե ում գտն վող, 52,82քմ մա կե րե սով հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան 
ան շա րժ գույ քը Կազ մա կեր պու թյան հան դեպ գոյա ցած պա րտ քը մա րե լու նպա տա կով 
օ տա րե լու հար ցի քն նար կու մը: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան կա-
նո նադ րու թյան 7.2 կե տի 16-րդ են թա կե տով Ըն կե րու թյան գույ քի օ տար ման հետ կապ-
ված հար ցին հա վա նու թյուն տա լու հա մար, կա նո նադ րու թյան 7.3 կե տի 3-րդ պար բե-
րու թյան հա մա ձայն, ան հրա ժե շտ է ընդ հա նուր ժո ղո վին մաս նակ ցող նե րի ձայ նե րի 3/4-
ը, ո րի հա մար ան հրա ժե շտ է 72 տո կոս ձայն, հար ցը դր վել է քվե ար կու թյան: Ժո ղո վին 
մաս նակ ցել են Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներ Համ լետ Պետ րո սյա նը, Հաս մի կ Գրի գո րյա նը, 
Հաս մի կ Գյուր ջյա նը, Ան նա Սա հա կյ ա նը, Հաս մի կ Խա չի կյ ա նը, Մագ դա Հա կո բյա նը, Վար-
դու հի Ֆա քի րյա նը, Ա մա լի ա Բա բայա նը, Ե րա զիկ Ա շո տյա նը, Ա նուշ Գա լս տյա նը, Ա նա-
հիտ Սա րգ սյա նը, Քրիս տի նե Բաղ դա սա րյա նը: Քվե ար կու թյան ար դյունք նե րով կո ղմ է 
քվե ար կել Համ լետ Պետ րո սյա նը` ի դե մս լի ա զոր ված ան ձ Գուր գեն Թո րո սյա նի (74 տո-
կոս բաժ նե մա սով` ժո ղո վին մաս նակ ցող ձայ նե րի 77 տո կոս), դեմ` Հաս մի կ Գրի գո րյա նը, 
Հաս մի կ Գյուր ջյա նը, Ան նա Սա հա կյ ա նը, Հաս մի կ Խա չի կյ ա նը, Մագ դա Հա կո բյա նը, Վար-
դու հի Ֆա քի րյա նը, Ա մա լի ա Բա բայա նը, Ե րա զիկ Ա շո տյա նը, Ա նուշ Գա լս տյա նը, Ա նա հիտ 
Սա րգ սյա նը, Քրիս տի նե Բաղ դա սա րյա նը` ի դե մս լի ա զոր ված ան ձ Գա գիկ Խա չատ րյա նի 
(22 տո կոս բաժ նե մա սով` ժո ղո վին մաս նակ ցող ձայ նե րի 23 տո կոս), ձե ռն պահ չկա: 

Վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով և դրա նք հա մադ րե լով սույն ո րոշ ման ի րա վա կան 
վեր լու ծու թյուն նե րի հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վե ճը 
վե րա բե րում է եր կու ի րա վա բա նա կան ան ձա նց մի  ջև ծա գած պայ մա նագ րային պար տա-
վո րու թյուն նե րին: Հետ ևա բար Ըն կե րու թյունն այդ պար տա վո րու թյուն նե րով ծա գած հա-
րա բե րու թյու նե րում հան դես է ե կել որ պես ինք նու րույն սուբյե կտ՝ իր գույ քով պա տաս-
խա նատ վու թյուն կրե լով իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար: 

Բա ցի այդ, բո ղոք բե րած ան ձի նք (բա ցա ռու թյա մբ Լա րի սա Սա րու խա նո վայի)` որ պես 
Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներ, ի րաց րել են օ րեն քով և Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյա մբ 
ամ րա գր ված ի րե նց ի րա վունք նե րը: Մաս նա վո րա պես` ներ կա են գտն վել Ըն կե րու թյան 
մաս նա կից նե րի 12.03.2016 թվա կա նի ընդ հա նուր ժո ղո վին, մաս նակ ցել քվե ար կու թյա նը 
և դեմ քվե ար կել Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Մա-
լա թի ա-Սե բաս տի ա հա մայն քի Օ գա նո վի փո ղո ցի թիվ 1 հաս ցե ի 52,82քմ ընդ հա նուր մա-
կե րե սով հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան ան շա րժ գույ քի տնօ րին ման գոր ծար քին: Ընդ 
ո րում, այդ գոր ծար քին հա վա նու թյուն է տր վել Ըն կե րու թյան այն մա րմն  ի կող մի ց, ո րի 
բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյա նն է պատ կա նել Ըն կե րու թյան գույ քի տնօ րին ման գոր ծար քի 
կն քու մը: Ա վե լի ն՝ Ըն կե րու թյան ըն դա նուր ժո ղո վն  ե ղել է ի րա վա սու, քա նի որ ժո ղո վին 
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մաս նակ ցել են 96% բաժ նե մաս ու նե ցող մաս նա կից նե րը, իսկ վե րը նշ ված հար ցի վե րա-
բե րյալ ո րո շումն  ըն դուն վել է ժո ղո վին մաս նակ ցող նե րի ձայ նե րի ե րեք քա ռոր դով: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո ղոք բե րած ան ձա-
նց կող մի ց վե րը նշ ված օ տար ման գոր ծար քին դեմ քվե ար կե լու հան գա մա նքն ինք նին 
չի խախ տում « Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով կամ Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյա մբ սահ ման ված Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե-
րի որ ևէ ի րա վունք կամ օ րի նա կան շահ: Ա վե լի ն՝ Ըն կե րու թյան 12.03.2016 թվա կա նի ընդ-
հա նուր ժո ղո վի ո րո շու մը վեր ջի նիս կա նո նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան ըն դուն ված 
լի նե լու և Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի կող մի ց դա տա կան կար գով վի ճա րկ ված չլի նե լու 
պայ ման նե րում, առ կա չէ որ ևէ հի մք` Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներ Հաս մի կ Գրի գո րյա նի, 
Հաս մի կ Գյուր ջյա նի, Ան նա Սա հա կյ ա նի, Հաս մի կ Խա չի կյ ա նի, Մագ դա Հա կո բյա նի, Վար-
դու հի Ֆա քի րյա նի, Ա մա լի ա Բա բայա նի, Ե րա զիկ Ա շո տյա նի, Ա նուշ Գա լս տյա նի, Ա նա հիտ 
Սա րգ սյա նի, Քրիս տի նե Բաղ դա սա րյա նի և Լա րի սա Սա րու խա նո վայի ի րա վունք նե րը և 
օ րի նա կան շա հե րը խա խտ ված հա մա րե լու հա մար:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը 
հաս տա տող Դա տա րա նի վճի ռը որ ևէ կե րպ չի առնչ վում Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի՝ 
« Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-13-
րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին, ուս տի և 
Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներ Հաս մի կ Գրի գո րյա նին, Հաս մի կ Գյուր ջյա նին, Ան նա Սա հա-
կյ ա նին, Հաս մի կ Խա չի կյ ա նին, Մագ դա Հա կո բյա նին, Վար դու հի Ֆա քի րյա նին, Ա մա լի ա 
Բա բայա նին, Ե րա զիկ Ա շո տյա նին, Ա նուշ Գա լս տյա նին, Ա նա հիտ Սա րգ սյա նին, Քրիս տի-
նե Բաղ դա սա րյա նին և Լա րի սա Սա րու խա նո վային գոր ծին մաս նա կից դա րձ նե լու դա-
տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն Դա տա րա նը չու ներ:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձա նց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն-
նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված` ան ձի ար դար դա տա-
քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա-
րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նից: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով 
ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր։ Հետ ևա բար գոր ծի ան-
հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան-
կյ ու նի ց։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ Դա տա րա նի վճի ռը վե րա քն նու թյան կար գով 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց կող մի ց չի բո ղո քա րկ վել, իսկ գոր ծին մաս նա կից չդա րձ-
ված ան ձա նց կող մի ց բեր ված բո ղո քն էլ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով են-
թա կա էր մե  րժ ման, հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ուժ 
տա լիս հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի 
նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը՝ ա ռա նց ան դրա դառ նա լու Դա տա-
րա նի վճ ռի ի րա վա չա փու թյա նը և հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ այլ հիմ քով բո ղո քար կում ի րա-
կա նաց ված չլի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյա մբ:
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և    7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի «ա» կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գա-
նձ վում է գու քային պա հան ջի գոր ծե րո վ՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս 
բա զային տուր քի տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային տուր քի հա զա րա պա տի կից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար ված հայ-
ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կայաց նում 
դրան հա մա պա տաս խան: Վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-
նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված այն ան ձի նք, ո րո նց ի րա վունք նե րի և պար տա-
կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կայաց վել է գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ, 
վե րա քն նիչ դա տա րա նում օգտ վում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց ի րա վունք նե րից և 
կրում են նրա նց հա մար սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձա նց ի րա-
վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ե րաշ խիք է հան դի սա նում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման վա ծ՝  վե րա քն նիչ ա տյա նում 
դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման վա րույ թում գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձա նց այն-
պի սի ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի ըն ձե ռու մը, ո րո նք սահ ման ված են գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ, որ պես 
գոր ծին մաս նա կից չդա րձ ված ան ձա նց ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ե րաշ խիք, վեր-
ջին նե րս գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց ի րա վունք նե րից օգտ վում և վեր ջին նե րիս հա մար 
սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը կրում են ոչ մի  այն վե րա քն նիչ, այլ նաև վճ ռա բեկ 
ա տյա նում:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծին մաս-
նա կից չդա րձ ված ան ձի նք, օգտ վե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց բո լոր ի րա վունք նե-
րից և կրե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար սահ ման ված նույն պա րտ կա նու թյուն-
նե րը, մի  կող մի ց` ի րա վունք ու նեն պա հան ջե լու դա տա կան ծախ սե րի հա տու ցում, մյուս 
կող մի ց` կա րող են նաև կրել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց դա տա կան ծախ սե րի հա տուց-
ման պար տա կա նու թյուն՝ դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման ընդ հա նուր կա նո նի հա մա պա-
տաս խան: 

Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են-
թա կա է բա վա րար ման, գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով Հաս մի կ Գրի գո րյա նից, Հաս մի կ Գյուր ջյա նից, Ան նա Սա հա կյ ա-
նից, Հաս մի կ Խա չի կյ ա նից, Մագ դա Հա կո բյա նից, Վար դու հի Ֆա քի րյա նից, Ա մա լի ա Բա-
բայա նից, Ե րա զիկ Ա շո տյա նից, Ա նուշ Գա լս տյա նից, Ա նա հիտ Սա րգ սյա նից, Քրիս տի նե 
Բաղ դա սա րյա նից և Լա րի սա Սա րու խա նո վայից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե տա-
կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 203.051 ՀՀ դրամ (6.768.383 *3%)՝ որ պես վճ ռա բեկ 
բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տի 14.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 
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Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

Ո ՐՈ ՇԵ Ց

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 08.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս-
տի ա վար չա կան շր ջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.04.2016 թվա կա նի 
վճ ռին:

2. Հաս մի կ Գրի գո րյա նից, Հաս մի կ Գյուր ջյա նից, Ան նա Սա հա կյ ա նից, Հաս մի կ Խա-
չի կյ ա նից, Մագ դա Հա կո բյա նից, Վար դու հի Ֆա քի րյա նից, Ա մա լի ա Բա բայա նից, Ե րա զիկ 
Ա շո տյա նից, Ա նուշ Գա լս տյա նից, Ա նա հիտ Սա րգ սյա նից, Քրիս տի նե Բաղ դա սա րյա նից և 
Լա րի սա Սա րու խա նո վայից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան-
ձել 203.051 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 14.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա-
ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 
  ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/2005/02/12 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/2005/02/12    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Տ. Նա զա րյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Պետ րո սյա ն
 Կ. Չի լին գա րյան 

 Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ   Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ար մե  նալ Սեր վիս» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե-

րու թյուն) սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյու նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 
ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 02.06.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ 
հայ ցի Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյու նյա նի, եր րո րդ 
ան ձի նք Ա րայիկ Միր զոյա նի, Լու սյա Ստե փա նյա նի, Վազ գեն Հա կո բյա նի, Էդ գար Բան-
դու րյա նի ընդ դեմ « Ռու սալ Ար մե  նալ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն), եր րո րդ 
ան ձ Կա րի նե Հա րու թյու նյա նի` Ըն կե րու թյա նը հա սց ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի 
մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա-

րու թյու նյա նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյու նից բռ նա գան ձել 22.900.000 ՀՀ դրամ` որ-
պես Ըն կե րու թյա նը հա սց ված վն ա սի գու մար: 

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Հու նա նյան) 25.12.2013 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը` 
22.888.292 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով, բա վա րար վել է, իսկ մն ա ցած մա-
սով` մե  րժ վել:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ` Ա. Մկրտ չյան, Ն. Տա-
վա րա ցյան, Ն. Բար սե ղյ ան) 11.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Կազ մա կեր պու թյան վե րա քն-
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նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան-
նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.12.2013 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և 
գո րծն ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 11.06.2014 թվա-
կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյու նյա-
նի վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է: 

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Հով սե փյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 25.01.2016 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
02.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ-
րան Հա րու թյու նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 25.01.2016 թվա կա նի 
վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյու նյա նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան են ներ կայաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կայա ցու-
ցիչ ներ Նա րի նե Ճա ղա րյա նը և Մե րի Գևոր գյա նը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու  թյու ն նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 10-րդ հոդ վա ծը, ո րը պե տք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու -
թյան օ րե նսգր քի 51-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի կա տա րել ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-

տիվ հե տա զո տում, այ լա պես կպար զեր, որ գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հիմն  ա վոր-
վում է Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց ղե կա վար ցու ցումն  եր տա լու փաս տը, ին չը պայ մա-
նա վոր ված է ոչ թե կա նո նադ րա կան կա պի տա լում գե րա կշ ռող մաս նակ ցու թյա մբ կամ 
հի մն  ված է պայ մա նագ րի վրա, այլ Ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը կան խո րո շե լու, այ սի նքն` 
վեր ջի նիս հիմն  ա դիր նե րի՝ ցան կա ցած ո րո շում կայաց նե լու հնա րա վո րու թյա մբ: Հետ ևա-
բար այդ ա պա ցույց նե րի առ կայու թյան պայ ման նե րում ձևա վոր վում է այն ներ քին հա-
մոզ մուն քը, որ Ըն կե րու թյան ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, այդ թվում` ան գոր ծու թյուն, ե թե 
դրա նք  Կազ մա կեր պու թյան ցու ցումն  ե րը չկա տա րե լու ար դյունք չեն (ո րի վե րա բե րյալ 
դա տա րա նին ա պա ցույց չի ներ կայաց վել), ի րա կա նաց վել են որ պես Կազ մա կեր պու թյան 
կամ քով ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն ներ: 

Ա վե լին, սույն գոր ծով հաս տատ ված փաս տե րով, կամ որ նույնն է` եր կու ի րա վա-
բա նա կան ան ձա նց տա րի նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց րած գոր ծո ղու թյուն նե րով (նաև 
ան գոր ծու թյա մբ) հիմն  ա վոր վում  է Ըն կե րու թյան ան վե րա պահ կախ վա ծու թյու նը Կազ-
մա կեր պու թյու նի ց՝ ան կախ Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում վեր ջի նիս մաս-
նակ ցու թյան փաս տից: Ընդ ո րում, նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում ծա գող քա-
ղա քա ցի աի րա վա կան հետ ևա նք նե րի ա ռու մով որ ևէ նշա նա կու թյուն չի կա րող ու նե նալ, 
թե ի սկզ բա նե որ տե ղից կամ որ ըն կե րու թյուն նե րից են գա լիս հա նձ նա րա րու թյուն նե րն 
ու ղե կա վար ցու ցումն  ե րը, քա նի որ Ըն կե րու թյա նը ղե կա վար ցու ցումն  եր տր վել են ու 
նրա ո րո շումն  ե րը կան խո րոշ վել են ան մի  ջա կա նո րեն Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց, որ պի-
սի հան գա մա նքն էլ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն՝ 
այդ եր կու ըն կե րու թյուն նե րին բնո րո շում է որ պես դուստր և հիմն  ա կան ըն կե րու թյուն ներ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 02.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը, և փո փո խել այն` հայ ցը բա վա րա րել:
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2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը 
Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյու նյա նի կող մի ց 

ներ կայաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քն ան հի մն  է և են թա կա մե  րժ ման, քա նի որ վեր ջի նիս կող-
մի ց ներ կայաց ված ա պա ցույց նե րով հաս տատ վում է, որ հան դի սա նա լով ա ռան ձին ի րա-
վա բա նա կան ան ձ` Ըն կե րու թյունն իր ա նու նից կն քել է պայ մա նագ րեր, ստա ցել շա հույթ, 
կայաց րել ո րո շումն  եր` աշ խա տա վար ձե րի դրույ քա չա փե րի փո փոխ ման վե րա բե րյալ, 
ձեռ նար կել է հա մա պա տաս խան մի  ջոց ներ` իր գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վե լու հա մար, 
որ պի սի պա րա գայում ան հի մն  են դառ նում այն փաս տա րկ նե րը, որ Կազ մա կեր պու թյունն 
Ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը կան խո րո շե լու, ինչ պես նաև պար տա դիր կա տար ման են թա-
կա ցու ցումն  եր տա լու լի ա զո րու թյուն է ու նե ցել: Ա վե լին` Ըն կե րու թյան կող մի ց չեն ներ-
կայաց վել ա պա ցույց ներ այն մա սին, որ ա) Ըն կե րու թյու նը հան դի սա նում է Կազ մա կեր-
պու թյան դուստր ըն կե րու թյու նը, բ) Կազ մա կեր պու թյունն ու ներ պար տա դիր ցու ցումն  եր 
տա լու ի րա վունք, գ) այդ ցու ցումն  ե րն ե ղել են պար տա դիր կա տար ման ցու ցումն  եր, դ) 
աշ խա տա վար ձի չվ ճար ման ար դյուն քում սնան կու թյան հիմ քե րի ա ռա ջաց ման հա մար 
պա տաս խա նա տու է Կազ մա կեր պու թյու նը, և աշ խա տա վա րձ չի վճար վել Կազ մա կեր պու-
թյան ցու ցումն  ե րի ար դյուն քում, ե) Կազ մա կեր պու թյու նը գի տեր կամ կա րող էր ի մա նալ 
հա մա պա տաս խան հետ ևա նք նե րի ա ռա ջաց ման մա սին: Ա վե լին, չի հիմն  ա վոր վել նաև 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը Կազ մա կեր պու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի և Ըն կե րու թյան 
վն ա սի մի  ջև: 

3.Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1. Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում բաժ նե մա սե րի նկատ մա մբ սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քի թիվ 020812 և թիվ 020813 վկայագ րե րի, Ըն կե րու թյան մաս նա կից-
նե րի 24.05.2011 թվա կա նի ար տա հե րթ ընդ հա նուր ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյան, ինչ պես 
նաև Կազ մա կեր պու թյան գրա նց ված սե փա կա նա տե րե րի ցու ցա կի հա մա ձայն` Ըն կե րու-
թյու նում և Կազ մա կեր պու թյու նում մի և նույն հա մա մաս նու թյա մբ մաս նա կից ներ են հան-
դի սա նում «ՌՖԼ-ՖՈՅԼ ԼԻ ՄԻ ԹԵԴ» ըն կե րու թյու նը` 99 տո կոս, և « ՌՈՒ ՍԱԼ ԼԻ ՄԻ ԹԵԴ» 
ըն կե րու թյու նը` 1 տո կոս (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13, 40, 67).

2. Կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր տնօ րեն Գ. Ա վե տի քյա նի 21.02.2005 թվա կա նի թիվ 
18 հրա մա նի հա մա ձայն` Ա րայիկ Միր զոյա նը, հան դի սա նա լով նույն Կազ մա կեր պու թյան 
կոր պո րա տիվ հաշ վա րկ նե րի գծով ֆի նան սա կան տնօ րե նի տե ղա կալ, 28.02.2005 թվա-
կա նից ա զատ վել է զբա ղեց րած պաշ տո նից` տե ղա փոխ վե լով Ըն կե րու թյան գլ խա վոր 
տնօ րե նի պաշ տո նին` հա մա ձայն ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սի (հա տոր    1-ին, գ.թ. 65). 

3. « ՊԵ ՊՍ» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Դ. Սա րգ սյա նը 06.06.2005 թվա կա նի թիվ 001 գրու թյա մբ 
Կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր տնօ րեն Գ. Ա վե տի քյա նին խնդ րել է ցու ցում տալ հա մա-
պա տաս խան ծա ռայու թյուն նե րին` վեր ջի նիս վս տահ ված կազ մա կեր պու թյու նում առ կա 
ո րոշ ապ րա նք նե րի վա ճառ քի գնե րը սահ մա նե լու և կան խիկ հաշ վար կով դի մո ղին հատ-
կաց նե լու վե րա բե րյալ, քա նի որ ու նե ցել է տե ղե կու թյուն Գ. Ա վե տի քյա նին վս տահ ված 
ձեռ նար կու թյու նում այդ պի սի ապ րա նք նե րի առ կայու թյան մա սին: Գրու թյան վրա առ կա 
է Գ. Ա վե տի քյա նի ձե ռա գիր մա կագ րու թյունն Ա. Գևոր գյա նին և Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ա. 
Միր զոյա նին` «քն նար կել հար ցը և զե կու ցել» նշու մով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 76).  

4. « Ռու սալ Սայա նս կայա Ֆոլ գա» ըն կե րու թյան գլ խա վոր տնօ րեն Ի. Տի խո մի  րո վը 
14.04.2005 թվա կա նի թիվ ՈւԴ/03-45/1 գրու թյա մբ խնդ րել է Կազ մա կեր պու թյան գլ խա-
վոր տնօ րեն Գ. Ա վե տի քյա նին պա հուս տա վո րել և նա խա պատ րաս տել ո րոշ ապ րա նք-
նե րի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րը: Գրու թյան վրա առ կա է Գ. Ա վե տի քյա նի ձե ռա գիր 
մա կագ րու թյունն Ա. Գևոր գյա նին և Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ա. Միր զոյա նին` «խնդ րում եմ 
ձևա կեր պել» նշու մով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 75).

5. «Ար-Ալ» ՀՁ ՓԲԸ-ի տնօ րեն Բ. Փա հլ ևա նյա նը 28.07.2006 թվա կա նի թիվ 01-34 գրու-
թյա մբ  խնդ րել է Կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր տնօ րեն Գ. Ա վե տի քյա նին տալ ցու ցում 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 15

70 հատ 200 կգ տա րո ղու թյա մբ պող պա տյա տա կառ ներ բաց թող նե լու հա մար: Գրու թյան 
վրա առ կա է Գ. Ա վե տի քյա նի ձե ռա գիր մա կագ րու թյունն Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ա. Միր-
զոյա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 74).

6. Ռու սա կան « Ռու սալ» ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցի չը ««Ար մե  նալ-Սեր վիս» ՍՊԸ-ի 
մաս նա կից նե րի փո խա րի նում» թե մայով 07.07.2006 թվա կա նին գրու թյուն է ու ղար կել 
Կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր տնօ րեն Գ. Ա վե տի քյա նին` հայտ նե լով, որ «Ըն թա ցիկ տար-
վա ապ րի լին սկս վել է « Ռու սալ-Ար մե  նալ» ԲԲԸ-ի և «Ար մե  նալ-Սեր վիս» ՍՊԸ-ի մաս-
նա կից նե րի փո խա րի նու մը: « Ռու սալ-Ար մե  նալ» ԲԲԸ-ի մաս նա կից նե րի փո խա րի նումն  
ա վա րտ վել է ըն թա ցիկ տար վա մայի սին, «Ար մե  նալ-Սեր վիս» ՍՊԸ-ի մաս նա կից նե րի փո-
խա րի նու մը մի  նչ այդ պա հը չի ա վա րտ վել: 

« Ռու սալ» ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցի չը խնդ րել է Կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր 
տնօ րեն Գ. Ա վե տի քյա նին ցու ցում տալ հա մա պա տաս խան ծա ռայու թյուն նե րին` «Ար մե -
նալ-Սեր վիս» ՍՊԸ մաս նա կից նե րի փո խա րին ման ըն թա ցա կա րգն ա րագ ա վար տե լու և 
հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թե րի պատ ճեն նե րը ԴՖ Վի ՌՊ « Ռու սալ-ՈՒկ» ՍՊԸ-ի հաս-
ցե ով ներ կայաց նե լու վե րա բե րյալ: Գրու թյան վրա առ կա է Գ. Ա վե տի քյա նի ձե ռա գիր մա-
կագ րու թյունն Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ա. Միր զոյա նին` «Ո րն է պատ ճա ռը» նշու մով (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 78).

7. Ռու սա կան « Ռու սալ» ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցի չը ««Ար մե  նալ-Սեր վիս» ՍՊԸ-ի 
հիմն  ա դիր փաս տա թղ թեր» թե մայով 11.09.2006 թվա կա նի է լե կտ րո նային գրու թյա մբ 
Կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր տնօ րեն Գ. Ա վե տի քյա նին հայտ նել է, որ « կա ռա վա րիչ ըն-
կե րու թյու նում ո րո շում է ըն դուն վել տեխ նի կա կան մաս նակ ցին Ըն կե րու թյու նից հա նե լու 
վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև խնդ րել է շտապ կար գով ներ կայաց նել Ըն կե րու թյան հիմն  ա-
դիր փաս տա թղ թե րի վեր ջին խմ բագ րու թյուն նե րը և 2005 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյուն-
նե րը: Գրու թյան վրա առ կա է Գ. Ա վե տի քյա նի ձե ռա գիր մա կագ րու թյունն Ըն կե րու թյան 
տնօ րեն Ա. Միր զոյա նին`«Ի կա տա րումն » նշու մով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 77).

8. Հա մա ձայ նեց նե լով Կազ մա կեր պու թյան ան ձնա կազ մի  գծով տնօ րեն Կ. Գյո զա լյ ա-
նի հետ` ա րա րո ղա կար գի և կա տար ման վե րա հս կո ղու թյան բաժ նի պետ Ա. Սե րո բյա նը 
ծա ռայո ղա կան գրու թյա մբ (ընդ հա նուր բա ժին մուտ քա գր վել է 14.07.2009 թվա կա նին) 
դի մե լ է Կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր տնօ րեն Ս. Բո րո վի կին` Ըն կե րու թյան աշ խա տա կից 
հան դի սա ցող, այ գե պան Կո մի  սար Հայ րա պե տյա նի դրույ քի 50 տո կո սա նոց հա վե լավ ճա-
րը վե րա կա նգ նե լու խնդ րան քով: Գրու թյան վրա նշա գր վել է « հա մա ձայն եմ» մա կագ րու-
թյու նը, և Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ա. Միր զոյա նի 13.07.2009 թվա կա նի թիվ 14 հրա մա նով 
Կո մի  սար Հայ րա պե տյա նի հա մար սահ ման վել է ամ սա կան լրավ ճար` 50 տո կոս հա վե-
լավ ճա րով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 79-81).

9. Ռու սա կան « Ռու սալ» ըն կե րու թյան ֆի նան սա կան տնօ րեն Դ. Տրուբ նի կո վը 
08.12.2009 թվա կա նի թիվ 0274-03-18/4Դ գրու թյա մբ Կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր տնօ-
րեն Ս. Բո րո վի կին հայտ նել է, որ « Կա ռա վար ման հա մա կար գի պար զեց ման և հար կային 
ռիս կե րի բա ցառ ման նպա տա կով ան հրա ժե շտ է հա մա րում «Ար մե  նալ-Սեր վիս» ՍՊԸ-ի 
ան ձնա կազ մի ն 01.01.2010 թվա կա նից մտց նել ձեռ նար կու թյան կա ռուց վա ծք` աշ խա տա-
վար ձի ֆոն դի փո խան ցու մով»: 

Գ րու թյան մե ջ նշ ված է նաև « Ձեռ նար կու թյան լու ծար ման ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը 
հա նձ նել մշակ ման ՌԳՄ ՈւԴ ի րա վա բա նա կան բաժ նի վա րիչ Ե. Յու. Ստար չի կո վային» 
(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 35). 

10. Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ա. Միր զոյա նը 24.12.2009 թվա կա նի թիվ 41/c գրու թյա մբ 
« Ռու սալ» մի  ա վոր ման փա թե թա վոր ման բիզ նե սի տնօ րեն Ա. Բուր դի նին ա ռա ջար կել է 
Ըն կե րու թյան լու ծար ման օպ տի մալ տար բե րակ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 44).

11. Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի 24.05.2011 թվա կա նի ար տա հե րթ ընդ հա նուր ժո ղո-
վի ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան լու ծար ման հա նձ նա ժո ղո վի ան դամն  եր 
են նշա նակ վել Ե. Ստար չի կո վան և Կա րի նե Հա րու թյու նյա նը, ով 22.06.2006 թվա կա նից 
աշ խա տել է Կազ մա կեր պու թյու նում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 40, 72).

12. Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի 11.05.2012 թվա կա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/0143/04/11 օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
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մտած վճ ռի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյունն Ըն կե րու թյան լու ծար ման հա նձ նա ժո ղո վի ան-
դամն  եր Կա րի նե Հա րու թյու նյա նի և  Ե. Ստար չի կո վայի դի մու մի  հի ման վրա ճա նաչ վել է 
սնա նկ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 14-20).

13. Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի 15.05.2013 թվա կա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/0143/04/11 ո րոշ մա մբ հաս տատ-
վել է Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ ներ կայաց ված պա հա նջ նե րի վե րջ նա կան ցու ցա կը՝ ընդ-
հա նուր 20.807.538 ՀՀ դրա մի  չա փով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 25-34):

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր-
քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և 
կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար.

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
53-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա-
րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց-
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հիմն  ա կան ըն կե րու  թյան (ըն կե րակ ցու  թյան) մե ղ քով դու ստր ըն կե րու  թյան 
սնան կու  թյան դեպ քու մ նրա պա րտ քե րի հա մար հիմն  ա կան ըն կե րու  թյան (ըն կե րակ ցու -
թյան)՝ սու բ սի դի ար պա տաս խա նատ վու  թյու ն կրե լու  խնդ րին այն դեպ քու մ, երբ եր կու  ըն-
կե րու  թյու  նե րն էլ, ըստ է ու  թյան, ղե կա վար վու մ են նու յն սե փա կա նա տի րոջ ցու  ցու մն  ե րով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյու նը կա զմ ված է նույն օ րե նսգր քից 
և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր մե ր պա րու նա կող այլ օ րե նք նե րից: Այլ օ րե նք նե րում 
պա րու նակ վող քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր մե  րը պե տք է հա մա պա տաս խա նեն 
նույն օ րե նսգր քին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե րու թյան 
8-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ (...) քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն-
նե րը ծա գում են` քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետ ևան քով (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ առևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան ան ձի նք կա րող են ստե ղծ վել տն տե-
սա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րի և ըն կե րու թյուն նե րի ձևով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ տն տե սա-
կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րը կա րող են ստե ղծ վել լի ա կա տար ըն կե րակ ցու թյան կամ վս-
տա հու թյան վրա հի մն  ված ըն կե րակ ցու թյան (կո ման դի տային ըն կե րակ ցու թյան) ձևով: 
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ տն տե սա կան ըն կե րու թյուն նե րը կա րող են ստե-
ղծ վել սահ մա նա փակ կամ լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյան կամ բաժ-
նե տի րա կան ըն կե րու թյան ձևով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 75-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` տն տե-
սա կան ըն կե րու թյու նը հա մար վում է դուստր, ե թե այլ (հիմն  ա կան) տն տե սա կան ըն-
կե րակ ցու թյուն կամ ըն կե րու թյուն, նրա կա նո նադ րա կան կա պի տա լում իր գե րա կշ ռող 
մաս նակ ցու թյան ու ժով կամ նրա նց մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան` 
հնա րա վո րու թյուն ու նի կան խո րո շել նման ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը: Նույն հոդ վա ծի 
2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դուստր ըն կե րու թյու նը պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում հիմն  ա-
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կան ըն կե րակ ցու թյան կամ ըն կե րու թյան պա րտ քե րի հա մար: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` (...) Հիմն  ա կան ըն կե րակ ցու թյու նը կամ ըն կե րու թյու նը դուստր ըն կե րու թյա-
նը պար տա դիր ցու ցումն  եր տա լու ի րա վունք ու նե ցող է հա մար վում, ե թե այդ ի րա վուն-
քը նա խա տես ված է դուստր ըն կե րու թյան հետ կնք ված պայ մա նագ րում: Նույն հոդ վա ծի 
5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հիմն  ա կան ըն կե րակ ցու թյան կամ ըն կե րու թյան մե ղ քով դուստր 
ըն կե րու թյան սնան կու թյան դեպ քում հիմն  ա կան ըն կե րակ ցու թյու նը կամ ըն կե րու թյու նը 
սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում նրա պա րտ քե րի հա մար: Դուստր ըն կե-
րու թյան սնան կու թյու նը հիմն  ա կան ըն կե րակ ցու թյան կամ ըն կե րու թյան մե ղ քով ա ռա-
ջա ցած է հա մար վում, ե թե այն վրա է հա սել դուստր ըն կե րու թյան կող մի ց հիմն  ա կան 
ըն կե րակ ցու թյան կամ ըն կե րու թյան պար տա դիր ցու ցումն  ե րը կա տա րե լու հետ ևան քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 106-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի 1-ին պար բե րու թյան հա-
մա ձայն` բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան ի րա վա կան վի ճա կը և բաժ նե տե րե րի ի րա վունք-
նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը սահ ման վում են նույն օ րե նսգր քով և « Բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով:

« Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` ըն կե րու թյու նը հա մար վում է դուստր, ե թե այլ (հիմն  ա կան) ըն կե րու թյուն կամ 
ըն կե րակ ցու թյուն նրա կա նո նադ րա կան կա պի տա լում իր գե րա կշ ռող մաս նակ ցու թյան 
ու ժով կամ նրա նց մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան կամ այլ` օ րեն քով 
չար գել ված ձևով հնա րա վո րու թյուն ու նի կան խո րո շել այդ ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը:

« Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի 
հա մա ձայն` դուստր ըն կե րու թյու նը պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում հիմն  ա կան ըն կե-
րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան) պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար: 

(...)
 Հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը (ըն կե րակ ցու թյու նը) դուստր ըն կե րու թյա նը պար տա դիր 

ցու ցումն  եր տա լու ի րա վունք ու նե ցող է հա մար վում, ե թե այդ ի րա վունքն ամ րա գր ված է 
նրա նց մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րու մ կամ ծա գու մ է օ րեն քով չար գել ված այլ ձևով: 

Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հիմն  ա կան ըն կե րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան) 
մե ղ քով դուստր ըն կե րու թյան սնան կու թյան դեպ քում հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը (ըն կե-
րակ ցու թյու նը) սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում նրա պա րտ քե րի հա մար: 
Դուստր ըն կե րու թյան սնան կու թյու նը հա մար վում է ա ռա ջա ցած հիմն  ա կան ըն կե րու թյան 
(ըն կե րակ ցու թյան) մե ղ քով, ե թե այն վրա է հա սել դուստր ըն կե րու թյան կող մի ց հիմն  ա-
կան ըն կե րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան) պար տա դիր ցու ցումն  ե րը կա տա րե լու հետ ևան քով: 

Նույն հոդ վա ծի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 4-6-րդ կե տե րով նա խա տես-
ված դեպ քե րում հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը (ըն կե րակ ցու թյու նը) են թա կա է պա տաս խա-
նատ վու թյան, ե թե նա գի տեր կամ կա րող էր ի մա նալ հա մա պա տաս խան հետ ևա նք նե րի 
ա ռա ջաց ման մա սին:

 Վե րոն շյալ նոր մե  րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դուստր ըն կե-
րու թյունն ի րա վա բա նա կան ան ձի ինք նու րույն կազ մա կեր պաի րա վա կան ձև չէ, այլ այդ 
հաս կա ցու թյա մբ օ րե նս դի րը նպա տակ է հե տա պն դել պա շտ պա նե լու այլ ըն կե րու թյան 
կամ ըն կե րակ ցու թյան ցու ցումն  ե րով կաշ կա նդ ված ըն կե րու թյան, դրա պար տա տե րե րի և 
մաս նա կից նե րի շա հե րը: Դուստր ըն կե րու թյան ինք նա վար կա մք դրս ևո րե լու հնա րա վո-
րու թյու նը սահ մա նա փակ ված է մե կ այլ՝ հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նից (ըն կե րակ ցու թյու նից) 
ու նե ցած տն տե սա կան կախ վա ծու թյան պատ ճա ռով: Դուստր ըն կե րու թյուն կա րող է լի նել 
ինչ պես բաժ նե տի րա կան, այն պես էլ սահ մա նա փակ կամ լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու-
թյա մբ ըն կե րու թյու նը: Ընդ ո րում, դուստր ըն կե րու թյան հան դեպ հիմն  ա կան կա րող է լի-
նել ինչ պես այլ տն տե սա կան ըն կե րու թյուն, այն պես էլ ըն կե րակ ցու թյուն: Ա վե լին, հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ օ րե նս դի րը չի հս տա կեց րել, թե որ տե սա կի ըն կե րու թյուն-
նե րն ու ըն կե րակ ցու թյուն նե րը կա րող են լի նել հիմն  ա կան, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ դուստր ըն կե րու թյան հան դեպ որ պես հիմն  ա կան կա րող են հան դես գալ ինչ-
պես բո լոր տե սա կի տն տե սա կան ըն կե րու թյուն նե րը, այն պես էլ ըն կե րակ ցու թյուն նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ըն կե րու թյան` դուստր հա մար վե լու վե-
րա բե րյալ ի րա վա կար գա վո րումն  եր առ կա են ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում, 
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այն պես էլ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում: Ընդ ո րում, ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի վկայա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րի կա ռուց ված քային վեր լու ծու-
թյու նից բխում է, որ ըն կե րու թյու նը կա րող է հա մար վել դուստր հետ ևյալ դեպ քե րում. 

1. այլ (հիմն  ա կան) տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյուն կամ ըն կե րու թյուն, նրա կա նո-
նադ րա կան կա պի տա լում իր գե րա կշ ռող մաս նակ ցու թյան ու ժով հնա րա վո րու թյուն ու նի 
կան խո րո շե լու նման ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը, 

2. այլ (հիմն  ա կան) տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյուն կամ ըն կե րու թյուն, նրա նց մի -
ջև կնք ված պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան` հնա րա վո րու թյուն ու նի կան խո րո շե լու 
նման ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում ար տա ցոլ-
ված է այն տրա մա բա նու թյու նը, ըստ ո րի՝ ըն կե րու թյան դուստր լի նե լու հա մար է ա կան 
է, որ մե կ այլ ըն կե րու թյուն (ըն կե րակ ցու թյուն) հնա րա վո րու թյուն ու նե նա կան խո րո շե լու 
տվյ ալ ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը, և դրա նով պայ մա նա վոր վա ծ՝ օ րե նս դի րը նա խա տե սել 
է հիմն  ա կան ըն կե րու թյա ն՝ դուստր ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյու նից բխող հետ ևա նք նե-
րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու ո րո շա կի դեպ քեր: Այ սի նքն՝ դուստր ըն կե րու-
թյան ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ա ռա նձ նա հա տուկ կար գա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու-
նը թե լա դր ված է վեր ջի նիս ո րո շումն  ե րը մե կ այլ ըն կե րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան) կող-
մի ց կան խո րո շե լու հնա րա վո րու թյա մբ՝ պայ մա նա վոր ված տվյ ալ ըն կե րու թյուն նե րի մի  ջև 
ձևա վոր ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թով և դրա նից բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: Ընդ ո րում, օ րե նս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քում նա խա տե սել է նաև, թե ինչ ձևե րով պե տք է հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը մե կ այլ 
ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը կան խո րո շե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա, որ պես զի վեր ջի նս 
հա մար վի դուստր: Մաս նա վո րա պես` այդ ձևե րն են դուստր ըն կե րու թյան կա նո նադ րա-
կան կա պի տա լում գե րա կշ ռող մաս նակ ցու թյան առ կայու թյու նը կամ ըն կե րու թյուն նե րի 
մի  ջև կնք ված պայ մա նա գի րը:

 Շա րու նա կե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի տրա մա բա նու թյունն առ այն, որ ըն-
կե րու թյու նը դուստր ճա նա չե լու հա մար հատ կա պես կար ևոր է վեր ջի նիս ո րո շումն  ե րն այլ 
ըն կե րու թյան կող մի ց կան խո րոշ վե լու հնա րա վո րու թյան առ կայու թյու նը, « Բաժ նե տի րա-
կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ի հա վե լումն  վե րոն շյալ եր կու ձևե րի, սահ մա-
նում է, որ ըն կե րու թյու նը կա րող է հա մար վել դուստր նաև, ե թե մե կ այլ ըն կե րու  թյու ն 
օ րեն քով չար գել ված որ ևէ այլ ձևով հնա րա վո րու  թյու ն ու  նի կան խո րո շե լու  տվյ ալ 
ըն կե րու  թյան ո րո շու մն  ե րը: Ընդ ո րում, հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը դուստր ըն կե րու թյան 
ո րո շումն  ե րի վրա կա րող է ազ դել, օ րի նակ, դուստր ըն կե րու թյան գույ քը գրավ վե րց նե-
լու, փո խա ռու թյուն տրա մադ րե լու, իր ներ կայա ցու ցիչ նե րին դուստր ըն կե րու թյան կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րում ընդ գր կե լու և այլ ե ղա նակ նե րո վ։ Հետ ևա բար վե րոն շյալ ի րա-
վա նոր մե  րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում, հաշ վի առ նե լով նաև « Բաժ-
նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ըն կե րու թյու նը դուստր ճա նա չե լու հա մար բա վա րար է 
մի  այն հետ ևյալ փաս տե րի հաս տա տու մը. 

ա) որ ևէ ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը կան խո րո շե լու հնա րա վո րու թյուն ու նի մե կ այլ՝ 
հիմն  ա կան ըն կե րու թյուն (ըն կե րակ ցու թյուն),

բ) հիմն  ա կան ըն կե րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան)՝ դուստր ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը 
կան խո րո շե լու հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է օ րեն քով չար գել ված որ ևէ կա ռու-
ցա կար գի առ կայու թյա մբ: 

Ա նդ րա դառ նա լով դուստր ըն կե րու թյան սնան կու թյան դեպ քում հիմն  ա կան ըն կե-
րու թյան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րում է, որ ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով, այն պես էլ « Բաժ նե տի-
րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով այդ կա պակ ցու թյա մբ սահ ման ված են 
նույ նաբ նույթ ի րա վա կար գա վո րումն  եր: Մաս նա վո րա պե ս՝ եր կու ի րա վա կան ակ տե րով 
էլ նա խա տես ված է, որ հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը դուստր ըն կե րու թյան սնան կու թյան 
դեպ քում կրում է սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն վեր ջի նիս պա րտ քե րի հա մար, 
և պա տաս խա նատ վու թյունն ա ռա ջա նում է մի  այն այն դեպ քում, երբ դուստր ըն կե րու-
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թյան սնան կու թյունն ա ռա ջա ցել է հիմն  ա կան ըն կե րու թյան մե ղ քով: Այ սի նքն՝ հիմն  ա կան 
և դուստր ըն կե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը դե ռևս բա վա րար չէ՝ վեր ջի նիս սնան կու-
թյան դեպ քում հիմն  ա կան ըն կե րու թյան սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց-
ման հա մար, այլ պա տաս խա նատ վու թյունն ա ռա ջա նում է մի  այն հիմն  ա կան ըն կե րու թյան 
մե  ղա վո րու թյան փաս տը հաս տատ վե լու դեպ քում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ թե՛ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի և թե՛ 
« Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն՝ դուստր ըն կե րու-
թյան սնան կու թյու նը հա մար վում է հիմն  ա կան ըն կե րու թյան մե ղ քով ա ռա ջա ցած, ե թե դա 
տե ղի է ու նե ցել հիմն  ա կան ըն կե րու թյան` պար տա դիր կա տար ման են թա կա ցու ցումն  ե-
րին հետ ևե լու ար դյուն քում: Հետ ևա բար նախ պե տք է պար զել, թե արդյոք հիմն  ա կան ըն-
կե րու թյու նը դուստր ըն կե րու թյա նը պար տա դիր կա տար ման են թա կա ցու ցումն  եր տա լու 
ի րա վունք ու նե ցել է, թե՝ ոչ, այ նու հե տև պար զել դուստր ըն կե րու թյան սնան կու թյան և 
հիմն  ա կան ըն կե րու թյան ցու ցումն  ե րի մի  ջև առ կա պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով հիմն  ա կան ըն կե րու թյա ն՝ վե րոն շյալ ի րա-
վա նոր մե  րով ամ րա գր վա ծ՝ դուստր ըն կե րու թյա նը պար տա դիր կա տար ման են թա կա 
ցու ցումն  եր տա լու ի րա վուն քին, ար ձա նագ րում է, որ այդ ի րա վունքն ինք նին չի են թա-
դր վում, և մի  այն հիմն  ա կան ու դուստր ըն կե րու թյան առ կայու թյու նը դե ռևս բա վա րար չէ 
հիմն  ա կան ըն կե րու թյան` պար տա դիր կա տար ման են թա կա ցու ցումն  եր տա լու ի րա վուն-
քի վե րա բե րյալ եզ րա հան գում կա տա րե լու հա մար: « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի    7-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի բո վան դա կու թյան ու սումն  ա սի րու թյու նից 
պա րզ է դառ նում, որ դուստր ըն կե րու թյա նը պար տա դիր ցու ցումն  եր տա լու հիմն  ա կան 
ըն կե րու թյան ի րա վուն քը կա րող է ծա գել ոչ մի  այն ըն կե րու թյուն նե րի մի  ջև կնք ված պայ-
մա նագ րից, այլև օ րեն քով չար գել ված որ ևէ այլ ձևով: Ա վե լին, « Բաժ նե տի րա կան ըն կե-
րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը նաև հա վե լում է, որ  հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը (ըն-
կե րակ ցու թյու նը) են թա կա է սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյան, ե թե նա գի տեր կամ 
կա րող էր ի մա նալ հա մա պա տաս խան հետ ևա նք նե րի (տ վյ ալ դեպ քում դուստր ըն կե րու-
թյան սնան կու թյան) ա ռա ջաց ման մա սին: 

Ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտ նում է, որ հիմն  ա կան ըն կե րու թյան (ըն կե րակ ցու թյան) մե ղ քով դուստր ըն կե րու-
թյան սնան կու թյան դեպ քում նրա պա րտ քե րի հա մար հիմն  ա կան ըն կե րու թյան (ըն կե-
րակ ցու թյան) սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հետ-
ևյալ փաս տե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյու նը. 

ա) հիմն  ա կան ըն կե րու թյան առ կայու թյու նը, 
բ) դուստր ըն կե րու թյան առ կայու թյու նը, 
գ) հիմն  ա կան ըն կե րու թյա ն՝ դուստր ըն կե րու թյա նը պար տա դիր կա տար ման են թա-

կա ցու ցումն  եր տա լու ի րա վուն քի առ կայու թյու նը,
դ) դուստր ըն կե րու թյան սնա նկ լի նե լը, 
ե) հիմն  ա կան ըն կե րու թյան մե ղ քի առ կայու թյու նը դուստր ըն կե րու թյան սնան կու-

թյան հար ցում, ո րը պե տք է պայ մա նա վոր ված լի նի պար տա դիր ցու ցումն  ե րի կա տար-
ման հետ ևան քով սնան կու թյան ա ռա ջաց մա մբ,

զ) այն հան գա ման քի առ կայու թյու նը, որ հիմն  ա կան ըն կե րու թյու նը գի տեր կամ կա-
րող էր ի մա նալ սնան կու թյան ա ռա ջաց ման մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րե նսգր քով և այլ օ րե նք նե րով նա խա տես ված 
կար գով ձե ռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րո նց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու-
նը կամ բա ցա կայու թյու նը: Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են գրա վոր և ի րե ղեն 
ա պա ցույց նե րով, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով, վկա նե րի ցուց մունք նե րով, 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց ցուց մունք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ հա-
մա ձայն՝ գոր ծի հան գա մա նք նե րը, ո րո նք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա-
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ձայն, պե տք է հաս տատ վեն մի  այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել 
այլ ա պա ցույց նե րով: Այն ա պա ցույց նե րը, ո րո նք ան հրա ժե շտ չեն գոր ծի լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը պար զե լու հա մար, վե րա բե րե լի չեն, և դա տա-
րա նը հա նում է ա պա ցույց նե րի կազ մի ց: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս դի րը, սահ մա նե լով 
ա պա ցույ ցի հաս կա ցու թյու նը, սպա ռիչ սահ մա նել է դրա նց տե սակ նե րը, այն է՝ գրա վոր և 
ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը, վկա նե րի ցուց մունք նե-
րը և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց ցուց մունք նե րը: Ընդ ո րում, գոր ծի հան գա մա նք նե րը, 
ո րո նք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն, պե տք է հաս տատ վեն մի  այն 
ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ա պա ցույց նե րով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց 
բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պե տք է հաշ վի առ նի, թե որ-
քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյ ալ փաս տա կան հան գա ման-
քը հաս տա տե լու կամ մե ր ժե լու հա մար (տե´ս, Սվետ լա նա Ժու  լի կյ ա նն ընդ դեմ Ա նա հիտ 
Խա չատ րյա նի թիվ ԵՄԴ/0232/02/08  քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 51-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա պա ցույց նե րի թույ լատ-
րե լի ու թյա նը, գտել է, որ դա տա րա նը պե տք է վե րոն շյալ հոդ վա ծը կի րա ռե լիս ցույց տա, 
թե որ հոդ վա ծով է ար գել ված ա պա ցույ ցի նման տե սա կով նման փաս տի հաս տա տու մը 
(տե´ս, Վար դի թեր Հով հան նի սյա նն ընդ դեմ ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Ար տա շա տի քա ղա քա-
պե տա րա նի և այ լոց թիվ ԱՎԴ/0235/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):  

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը մե ր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ հայց վո րը չի 
ա պա ցու ցել, որ Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը կան խո րո շե լու, ինչ պես 
նաև պար տա դիր կա տար ման են թա կա ցու ցումն  եր տա լու լի ա զո րու թյուն է ու նե ցել, մի -
նչ դեռ այդ հան գա մա նք նե րի ա պա ցուց ման բե ռը կրել է հայց վոր կող մը: Ա վե լին, Դա տա-
րա նը հաս տատ ված է հա մա րել, որ սնան կու թյան հիմ քե րն ա ռա ջա ցել են Ըն կե րու թյա ն՝ 
սահ ման ված ժամկ  ե տում աշ խա տա վա րձ չվ ճա րե լու ար դյուն քում, սա կայն հայց վո րը և 
եր րո րդ ան ձի նք Դա տա րա նին չեն ներ կայաց րել որ ևէ ա պա ցույց, որն ու սումն  ա սի րե լու 
ար դյուն քում կպա րզ վեր, որ պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա դիր կա տար-
ման են թա կա ցու ցում է տվել Ըն կե րու թյան տնօ րե նի ն՝ աշ խա տա կից նե րին աշ խա տա վա-
րձ չվ ճա րե լու վե րա բե րյալ: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ «(...) 
Դա տա րա նի կող մի ց սույն գոր ծով կա տար վել է պատ շաճ քն նու թյուն, ներ կայաց ված բո-
լոր ա պա ցույց նե րն ու սումն  ա սիր վել և գնա հատ վել են ի րե նց հա մակ ցու թյան մե ջ, ին չի 
ար դյուն քում կա տար վել են ի րա վա չափ եզ րա հան գումն  եր: (...) տվյ ալ դեպ քում հայց վո-
րը չի հիմն  ա վո րել, որ իր կող մի ց վկայա կոչ ված նա մա կագ րու թյուն նե րը և կա տար ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են տվել պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու թյա նը 
կան խո րո շե լու սնա նկ ճա նաչ ված ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը»: Մի ա ժա մա նակ Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նը նշել է, որ «(...)տ վյ ալ դեպ քում, ան գամ ե թե հիմն  ա վոր են բո ղո քա բե րի 
պն դումն  ե րը, ըստ ո րի` «Ար մե  նալ Սեր վիս» ՍՊԸ-ն հան դի սա նում է դուստր ըն կե րու թյուն, 
ա պա վեր ջի նս պե տք է հիմն  ա վո րեր, որ ըն կե րու թյան սնան կու թյու նը ա ռա ջա ցել է հե նց 
« Ռու սալ Ար մե  նալ» ՓԲԸ-ի մե ղ քով` վեր ջի նիս պար տա դիր ցու ցումն  ե րը կա տա րե լու հետ-
ևան քով: Մի նչ դեռ սույն գոր ծով նշ ված հան գա ման քը որ ևէ կե րպ չի հիմն  ա վոր վել (...): 
Ա վե լին, սույն գոր ծով հայց վո րը կրել է նաև այն հան գա ման քի ա պա ցուց ման բե ռը, ըստ 
ո րի` « Ռու սալ Ար մե  նալ» ՓԲԸ-ն ի մա ցել է կամ կա րող էր ի մա նալ իր ցու ցումն  ե րը կա տա-
րե լու ար դյուն քում հա մա պա տաս խան հետ ևա նք նե րի ա ռա ջաց ման մա սին»: 
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Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում առ կա ա պա-
ցույց նե րով, մաս նա վոր պես` « ՊԵ ՊՍ» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Դ. Սա րգ սյա նի 06.06.2005 թվա կա-
նի թիվ 001 գրու թյա մբ, « Ռու սալ Սայա նս կայա Ֆոլ գա» ըն կե րու թյան գլ խա վոր տնօ րեն 
Ի. Տի խո մի  րո վի 14.04.2005 թվա կա նի թիվ ՈւԴ/03-45/1 գրու թյա մբ, Կազ մա կեր պու թյան 
գլ խա վոր տնօ րեն Գ. Ա վե տի քյա նի 21.02.2005 թվա կա նի թիվ 18 հրա մա նով, «Ար-Ալ» ՀՁ 
ՓԲԸ-ի տնօ րեն Բ. Փա հլ ևա նյա նի 28.07.2006 թվա կա նի թիվ 01-34 գրու թյա մբ, Կազ մա կեր-
պու թյան ա րա րո ղա կար գի և կա տար ման վե րա հս կո ղու թյան բաժ նի պետ Ա. Սե րո բյա-
նի ծա ռայո ղա կան գրու թյա մբ, Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ա. Միր զոյա նի 13.07.2009 թվա կա նի 
թիվ 14 հրա մա նով, ռու սա կան « Ռու սալ» ըն կե րու թյան ներ կայա ցուց չի՝ ««Ար մե  նալ-Սեր-
վիս» ՍՊԸ-ի մաս նա կից նե րի փո խա րի նում» թե մայով 07.07.2006 թվա կա նի գրու թյա մբ, 
ռու սա կան « Ռու սալ» ըն կե րու թյան ներ կայա ցուց չի ««Ար մե  նալ-Սեր վիս» ՍՊԸ-ի հիմն  ա-
դիր փաս տա թղ թեր» թե մայով 11.09.2006 թվա կա նի է լե կտ րո նային գրու թյա մբ, ռու սա-
կան « Ռու սալ» ըն կե րու թյան ֆի նան սա կան տնօ րեն Դ. Տրուբ նի կո վի 08.12.2009 թվա կա նի 
թիվ 0274-03-18/4Դ գրու թյա մբ, Ըն կե րու թյան տնօ րեն Ա. Միր զոյա նի 24.12.2009 թվա կա-
նի թիվ 41/c գրու թյա մբ, Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի 24.05.2011 թվա կա նի ար տա հե րթ 
ընդ հա նուր ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյա մբ հիմն  ա վոր վում է այն հան գա ման քը, որ Կազ-
մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը կան խո րո շե լու և պար տա դիր կա տար ման 
են թա կա ցու ցումն  եր տա լու լի ա զո րու թյուն է ու նե ցել, ինչ պես նաև պա տաս խա նա տու 
է աշ խա տա վար ձի չվ ճար ման ար դյուն քում վեր ջի նիս սնան կու թյան հիմ քե րի ա ռա ջաց-
ման հա մար, քա նի որ հե նց Կազ մա կեր պու թյունն է փաս տա ցի ղե կա վա րել Ըն կե րու թյան 
ընդ հա նուր գոր ծու նե ու թյու նը: Մաս նա վո րա պե ս՝ վե րոն շյալ փաս տե րում առ կա հետ ևյալ 
ար տա հայ տու թյուն նե րի՝ «քն նար կել հար ցը և զե կու ցել», «խնդ րում եմ ձևա կեր պել», «ի 
կա տա րում», ինչ պես նաև այդ փաս տե րի հա մակ ցու թյան մե ջ գնա հատ ման ար դյուն քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Կազ մա կեր պու թյու նը, օ րեն քով չար գել ված ձևով 
ցու ցումն  եր տա լով, կան խո րո շել է Ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րը, ին չը, ըստ է ու թյան, դրս-
ևոր վել է Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյան ցան կա ցած ո րո շում ստա նա լու հնա-
րա վո րու թյա մբ: Ա վե լին, Ըն կե րու թյան ողջ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը, ըստ է ու թյան, 
գտն վել է Կազ մա կեր պու թյան ընդ հա նուր ղե կա վար ման ներ քո: Հետ ևա բար Կազ մա կեր-
պու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյան տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը ղե կա վա րե լու պայ ման-
նե րում վեր ջի նիս սնան կու թյան ա ռա ջա ցու մը ևս տե ղի է ու նե ցել Կազ մա կեր պու թյան 
տված ցու ցումն  ե րի ար դյուն քում՝ ան կախ աշ խա տա վա րձ չվ ճա րե լու վե րա բե րյալ հս տակ 
ցու ցում տա լու մա սին ուղ ղա կի ա պա ցույց նե րի առ կայու թյան: Ա վե լին, նման պայ ման-
նե րում Կազ մա կեր պու թյու նը ե թե նույ նի սկ չգի տեր, ա պա առն վա զն կա րող էր ի մա նալ 
Ըն կե րու թյան սնան կու թյան ա ռա ջաց ման մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է նաև, որ Ըն կե րու թյան հա մար Կազ մա կեր-
պու թյան կող մի ց տր ված ցու ցումն  ե րի պար տա դիր լի նե լը, ինչ պես նաև Ըն կե րու թյան 
դուստր լի նե լու հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված են ե ղել եր կու ըն կե րու թյուն նե րում 
բաժ նե մա սե րի նույն սե փա կա նա տի րոջ առ կայու թյա մբ, որն իր ի րա վա զո րու թյուն նե րն 
ի րա կա նաց րել է մի ջ նոր դա վոր վա ծ՝ Կազ մա կեր պու թյան մի  ջո ցո վ։

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Կազ մա կեր պու թյան 
կող մի ց Ըն կե րու թյան ո րո շումն  ե րի վրա ազ դե լու հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է ե ղել սնա նկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյան բաժ նե մա սի սե փա կա նա տի րոջ կող մի ց տր ված 
ման դա տով, որ պի սի հան գա մա նքն ար գել ված չէ օ րեն քով և հի մք է սուբ սի դի ար պա-
տաս խա նատ վու թյան հա մա ր։ 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա րան-
նե րը, խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը, 
ե կել են սխալ եզ րա հա նգ մա ն՝ ան տե սե լով, որ Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն 
վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 15.05.2013 թվա կա նի թիվ 
Ե Ա ՔԴ/0143/04/11 ո րոշ մա մբ հաս տատ վել է Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ ներ կայաց ված պա-
հա նջ նե րի վե րջ նա կան ցու ցա կը՝ ընդ հա նուր 20.807.538 ՀՀ դրա մի  չա փով: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ 
կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը սահ ման վում է դա տա րա նի ո րոշ մա մբ, պար տա տե րե-
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րի պա հա նջ նե րի բա վա րար ման չա փի հետ ևյալ տո կո սադ րույք նե րո վ՝ մի  նչև 25 մի  լի ոն 
դրամ` 10 տո կոս: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ թիվ Ե Ա ՔԴ/0143/04/11 գոր ծի շր ջա նակ նե րում պար տա տե-
րե րի պա հա նջ նե րի չա փը կազ մում է 20.807.538 ՀՀ դրամ, ո րի 10 տո կո սը կազ մում է 
2.080.753,8 ՀՀ դրամ (ընդ հա նուր՝ 22.888.292 ՀՀ դրամ), Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է, որ Կազ մա կեր պու թյան սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյունն Ըն կե րու թյան 
պա րտ քե րի հա մար կազ մում է 22.888.292 ՀՀ դրամ: Հետ ևա բար հայ ցը՝ 22.888.292 ՀՀ 
դրա մի  բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սով, են թա կա է բա վա րար ման, ինչն ան տես վել է 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մա ր։ 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
կե տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո-
խե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց 
հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան-
դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի տա րր։ Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու-
թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ 
կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 
բա ցա կայու թյու նը։ Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հայ ցը բա վա րար ման 
են թա կա է մի  այն 22.888.292 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով, քա նի որ Եր ևա նի 
Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 25.12.2013 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րե ն՝ 22.888.292 ՀՀ 
դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով, իսկ մն ա ցած մա սով մե  րժ վել է, ու այդ մա սով 
հայց վո րի կող մի ց այն չի բո ղո քա րկ վել:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
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տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «ի ա. 1» կե տի հա մա ձայն` 

դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են սնան կու թյան կա ռա վա-
րիչ նե րը` «Ս նան կու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված 
ի րե նց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում դա տա րան ներ ներ կայաց վող հայ ցա դի մում-
նե րի, դի մումն  ե րի, վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, 
իսկ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը են թա կա է փո փոխ ման, ին չի ար դյուն-
քում մաս նա կի ո րեն բա վա րար ման են թա կա է նաև Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյու նյա նի հայ ցը՝ 22.888.292 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա-
հան ջի մա սով, որ պի սի պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով Կազ մա կեր պու թյու նից 
ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 457.776 ՀՀ դրամ (22.888.292 ՀՀ դրամ * 
2%)՝ որ պես հայ ցա դի մու մի  հա մար սահ ման ված և վճար ման են թա կա պե տա կան տուր-
քի գու մար: Կազ մա կեր պու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման նաև 
686.648,80 ՀՀ դրամ (22.888.292 ՀՀ դրամ * 3%)` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ-
ման ված և վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մար, ինչ պես նաև 686.648,80 ՀՀ 
դրամ (22.888.292 ՀՀ դրամ * 3%)` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և վճար-
ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա-

ցի ա կան դա տա րա նի 02.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել. հայ ցը բա վա րա րել 
մաս նա կի ո րե ն՝ « Ռու սալ Ար մե  նալ» ՓԲԸ-ից հօ գուտ «Ար մե  նալ Սեր վիս» ՍՊԸ-ի բռ նա-
գան ձել 22.888.292 ՀՀ դրա մ՝ որ պես պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում: 

2. « Ռու սալ Ար մե  նալ» ՓԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 457.776 ՀՀ դրամ` 
որ պես հայ ցա դի մու մի  հա մար սահ ման ված և վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու-
մար: 

« Ռու սալ Ար մե  նալ» ՓԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 686.648,80 ՀՀ դրամ` 
որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի 
գու մար:

« Ռու սալ Ար մե  նալ» ՓԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 686.648,80 ՀՀ դրա մ՝ 
որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի 
գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/0395/02/15 
դա տա րա նի ո րո շում         2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/0395/02/15    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ս. Մի քայե լյ ա ն
 Դա տա վոր ներ`  Ն.  Բար սե ղյ ան 
 Մ. Հար թե նյան 

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կա ն
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր
     

Ե. ԽՈՒ  ՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ․ ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին,
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ար տա շես Թա ռու մյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.02.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ ՀՀ 
ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն) դի մու մի , եր րո րդ ան ձ 
Ար տա շես Թա ռու մյա նի` գույ քը տի րա զուրկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Նա խա րա րու թյու նը պա հան ջել է « Ֆիր մա Նյու» ՍՊԸ-ի մաք-

սային պա հես տում գտն վող, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյա նը հա մա պա տաս խա նող 21 
մա տա նի նե րը, 3 ար ձա նիկ նե րի գլուխ նե րը, 32 բան կային թղ թադ րամն  ե րը, 11 նա մա կա-
նի շե րը, 5 փոս տային քար տե րը, 13 բան կային չե կե րը, 2 նա մակ նե րը և 21 մե  տա ղադ րամ-
նե րը ճա նա չել տի րա զուրկ` հա նձ նե լով պե տու թյան սե փա կա նու թյա նը: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ռ. Ներ սի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 04.11.2015 թվա կա-
նի վճ ռով Նա խա րա րու թյան դի մու մը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
12.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Նա խա րա րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` 
Դա տա րա նի 04.11.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գո րծն ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ար տա շես Թա ռու մյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վե լ։
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մն  ե րը և պա հան ջը 
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-

նսգր քի      48-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի գնա հա տել գոր ծում 

առ կա ա պա ցույց նե րը՝ հաշ վի չառ նե լով այն, որ Ար տա շես Թա ռու մյա նը, հան դի սա նա-
լով առգ րավ ված գույ քի սե փա կա նա տեր, ձեռ նար կել է ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րեն 
պատ կա նող գույ քը վե րա դա րձ նե լու ուղ ղու թյա մբ: Հետ ևա բար ակն հայտ է, որ մաք սային 
մար մի ն նե րի կող մի ց առգ րավ ված գույ քը տի րա զուրկ չէ և չի կա րող հա նձն վել պե տու-
թյան սե փա կա նու թյա նը: Ա վե լին` Նա խա րա րու թյունն ի հիմն  ա վո րումն  իր դի մու մի  չի 
ներ կայաց րել որ ևէ թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց այն մա սին, որ առգ րավ ված 
գույ քը տի րա զուրկ է, իսկ վկայա կո չած փաս տի ա պա ցուց ված չլի նե լու բա ցա սա կան 
հետ ևա նք նե րը պե տք է կրի Նա խա րա րու թյու նը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ թե՛ մաք սային մար մի ն նե րը, թե՛ ՀՀ 
գլ խա վոր դա տա խա զու թյու նը և թե՛ Նա խա րա րու թյու նը հաս տա տա պես հա մոզ ված են 
ե ղել, որ առգ րավ ված գույ քի սե փա կա նա տե րն Ար տա շես Թա ռու մյա նն է, այ լա պես վեր-
ջի նիս դեմ չէր ի րա կա նաց վի վար չա կան վա րույթ և քրե ա կան հե տա պն դում: 

 
Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-

տա րա նի 12.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 04.11.2015 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի (այ սու հետ` 

Կո մի  տե) մաք սա նեն գու թյան դեմ պայ քա րի և կրկ նա կի մաք սային հս կո ղու թյան վար չու-
թյան (այ սու հետ` Վար չու թյուն) «Զ վա րթ նոց» բաժ նի աշ խա տա կից նե րի կող մի ց 27.04.2013 
թվա կա նին կա զմ ված մաք սային կա նոն նե րի խա խտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյան 
հա մա ձայն` 27.04.2013 թվա կա նին` ժա մը 14։00-ի սահ ման նե րում Վար չու թյան «Զ վա րթ-
նոց» բաժ նի աշ խա տա կից նե րը «Զ վա րթ նոց» օ դա նա վա կայա նում Եր ևան-Մո սկ վա թիվ 
«ՏՍ1861» չվեր թով մե կ նող ուղ ևոր նե րի մաք սային հս կո ղու թյան ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա-
ցի Ար տա շես Ա լեք սա նի Թա ռու մյա նի ու ղե բե ռում գտն վող թեր մո սի մե ջ հայտ նա բե րել են 
մաք սային հս կո ղու թյու նից թա քց րած տար բեր պե տու թյուն նե րի և տար բեր ժա մա նա կա-
շր ջան նե րի 257 մե  տա ղադ րամն  եր, իսկ ձեռ քի պայու սա կի մի  ջից` հետ ևյալ ապ րան քա-
տե սակ նե րը. 21 մա տա նի ներ, 3 ար ձա նիկ նե րի գլուխ ներ, 32 բան կային թղ թադ րամն  եր, 
11 նա մա կա նիշ ներ, 5 փոս տային քար տեր, 13 բան կային չե կեր, 2 նա մակ ներ, 21 մե  տա-
ղադ րամն  եր: Ի րա վա խա խտ ման ան մի  ջա կան օբյե կտ հան դի սա ցող վե րոգ րյալ ա ռար-
կա նե րը վե րց վել են՝ ղե կա վար վե լով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 264-րդ հոդ վա ծով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-8): 

2) Ապ րան քագ րի ի պահ ըն դուն ման հա մար 04.11.2013 թվա կա նին կա զմ ված ակ-
տի հա մա ձայն` Կո մի  տե ի քնն չա կան վար չու թյան քն նի չի կող մի ց « Ֆիր մա Նյու» ՍՊԸ-ի 
մաք սային պա հե ստ ի պահ է հա նձն վել ապ րա նք (մ շա կու թային ար ժեք ներ) (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 113):

3)  Կո մի  տե ի քնն չա կան վար չու թյան 3-րդ բաժ նի քն նիչ Վ. Հա կոբ ջա նյա նի 
28.10.2013 թվա կա նի «Ք րե ա կան գո րծ հա րու ցե լը մե ր ժե լու և քրե ա կան հե տա պն դում չի-
րա կա նաց նե լու մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն` նա խա պատ րա ստ ված նյու թե րով քրե ա կան 
գոր ծի հա րու ցու մը մե  րժ վել է, և Ար տա շես Թա ռու մյա նի նկատ մա մբ քրե ա կան հե տա-
պն դում չի ի րա կա նաց վել` ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մի ց հա մա ներ ման ակտ ըն դու նե լու 
հիմ քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 110-112):
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4)  Դա տա րա նին հաս ցե ա գր ված 03.03.2015 թվա կա նի դի մու մով Ար տա շես Թա-
ռու մյա նը մի ջ նոր դու թյուն է ներ կայաց րել սույն գոր ծով որ պես եր րո րդ ան ձ նե րգ րավ-
վե լու մա սի ն՝ հայտ նե լով, որ ին քը Նա խա րա րու թյան կող մի ց պա հա նջ վող գույ քի սե-
փա կա նա տե րն է: Դա տա րա նի ո րոշ մա մբ Ար տա շես Թա ռու մյա նի մի ջ նոր դու թյու նը 
բա վա րար վել է, և վեր ջի նս գոր ծով նե րգ րավ վել է որ պես եր րո րդ ան ձ (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 117, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 1-3):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո-
քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` մաք սային 
հս կո ղու թյու նից թա քց ված և մաք սային մար մի ն նե րի կող մի ց վե րց ված շար ժա կան գույ-
քը տի րա զուրկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու-
նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե մաք սային հս կո ղու  թյու  նից թա քց ված և մաք սային մար-
մի ն նե րի կող մի ց վե րց ված գու յ քը կա րո ՞ղ է արդյոք տվյ ալ փաս տի առ թիվ քրե ա կան գո-
րծ հա րու ց ված չլի նե լու  և քրե ա կան հե տա պն դու մ չի րա կա նաց վե լու  դեպ քու մ դա տա կան 
կար գով ճա նաչ վել տի րա զու րկ այն պայ ման նե րու մ, երբ գոր ծի քն նու  թյա մբ չի հաս տատ-
վու մ այն տի րա զու րկ ճա նա չե լու  ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ քե րի առ կայու  թյու  նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` տի րա-
զուրկ է հա մար վում այն գույ քը, ո րը չու նի սե փա կա նա տեր, կամ ո րի սե փա կա նա տե-
րն ան հայտ է կամ հրա ժար վել է դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ տի րա զուրկ շար ժա կան գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քը կա րող է ձե ռք բեր վել նույն օ րե նսգր քի 179-188-րդ հոդ ված նե րի կա-
նոն նե րով: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ տի րա զուրկ գույ քի նկատ մա մբ սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու հիմ քե րն ու կար գը սահ ման վում են Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 179-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` շար ժա կան 
գույ քը, ո րը սե փա կա նա տե րը լքել է կամ դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քից հրա ժար վե լու նպա տա կով թո ղել է այլ կե րպ (դեն նետ ված գույք), այլ ան ձի նք կա-
րող են վե րա ծել ի րե նց սե փա կա նու թյան` նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված կար-
գով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան ձը, ում սե փա կա նու թյան, տի րա պետ ման 
կամ օգ տա գո րծ ման ներ քո գտն վող հո ղա մա սում, ջրա վա զա նում կամ այլ օբյեկ տում կա 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կի չա փից ակն հայտ ցա ծր ար ժեք ու նե ցող 
դեն նետ ված գույք կամ դեն նետ ված մե  տաղ նե րի ջար դոն, խո տան ված ար տադ րա նք, 
օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցած լցա կույ տեր, ար-
տադ րա կան և այլ թա փոն ներ, ի րա վունք ու նի այդ գույ քը վե րա ծել իր սե փա կա նու թյան` 
ձեռ նա մուխ լի նե լով դրա օգ տա գո րծ մա նը կամ կա տա րե լով գույ քը սե փա կա նու թյան վե-
րա ծե լու այլ գոր ծո ղու թյուն ներ: Դեն նետ ված այլ գույքն ան ցնում է այն տի րա պե տող 
ան ձի սե փա կա նու թյա նը, ե թե այդ ան ձի դի մու մի  հի ման վրա դա տա րա նը գույ քը ճա նա-
չում է տի րա զուրկ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 279-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քը դա դա րում է սե փա կա նա տի րոջ կող մի ց (...), սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քից հրա ժար վե լու (...), և գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի կո րս տի` 
օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 280-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-
ցին կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը կա րող է հրա ժար վել ի րեն պատ կա նող գույ քի սե փա-
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կա նու թյան ի րա վուն քից` այդ մա սին գրա վոր հայ տա րա րե լով կամ այն պի սի գոր ծո ղու-
թյուն ներ կա տա րե լով, ո րո նք ակն հայտ վկայում են գույ քի տի րա պե տու մի ց, օգ տա գոր-
ծու մի ց և տնօ րի նու մի ց նրա մե  կու սաց ման մա սին` ա ռա նց այդ գույ քի նկատ մա մբ որ ևէ 
ի րա վունք պահ պա նե լու մտադ րու թյան (...): 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 187-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
գույ քը տի րա զուրկ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ քա ղա քա ցու կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի 
դի մու մում պե տք է նշ վի, թե որ գույքն է տի րա զուրկ ճա նաչ վե լու, նկա րա գր վեն դրա 
հիմն  ա կան տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես նաև բեր վեն ա պա ցույց ներ, ո րո նք 
հաս տա տում են սե փա կա նա տի րոջ կող մի ց ա ռա նց գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը պահ պա նե լու մտադ րու թյան գույ քը թող նե լու փաս տը և ա պա ցույց ներ` գույ-
քը դի մո ղի տի րա պետ մա նն ան ցնե լու մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 188-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
դա տա րա նը, գտ նե լով, որ գույ քը սե փա կա նա տեր չու նի կամ այն դրա սե փա կա նա տի րոջ 
կող մի ց թո ղն վել է ա ռա նց դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պահ պա նե լու 
մտադ րու թյան, վճիռ է կայաց նում գույ քը տի րա զուրկ ճա նա չե լու և տի րա պե տող ան ձի 
սե փա կա նու թյա նն այն հա նձ նե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ գույ քի նկատ մա մբ ան ձի սե փա կա նու-
թյան սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը ծա գում է օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վա բա նա կան փաս-
տե րի ու ժով, ո րո նք հի մք են հան դի սա նում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման 
հա մար: Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման նշ ված հիմ քե րից մե  կը նա խա տես ված է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 179-րդ հոդ վա ծով, ո րը սահ մա նում է լքյալ (դեն նետ ված) 
գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձե ռք բեր ման պայ ման նե րն ու կար գը: 
Այս պես` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 179-րդ, 279-րդ և 280-րդ հոդ ված նե րի վկայա-
կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ան ձը կա րող է սկզբ նա-
կան ե ղա նա կով սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձե ռք բե րել լքյալ (դեն նետ ված) շար ժա կան 
գույ քի նկատ մա մբ. շար ժա կան գույ քը հա մար վում է լքյալ (դեն նետ ված), ե թե սե փա-
կա նա տե րը լքել է այն կամ այլ կե րպ թո ղել է այն՝ դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քից հրա ժար վե լու նպա տա կով: Ընդ ո րում, ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձի կող մի ց որ ևէ գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լը, ո րը 
կա տար վում է այդ մա սին գրա վոր հայ տա րա րե լով կամ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ կա-
տա րե լով, ո րո նք ակն հայտ վկայում են գույ քի տի րա պե տու մի ց, օգ տա գոր ծու մի ց և տնօ-
րի նու մի ց մե  կու սաց ման մա սին` ա ռա նց այդ գույ քի նկատ մա մբ որ ևէ ի րա վունք պահ պա-
նե լու մտադ րու թյան, հա մար վում է այդ ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման 
հի մք և հան դի սա նում է նույն գույ քի՝ որ պես լքյալ (դեն նետ ված) գույ քի նկատ մա մբ այլ 
ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման նա խադ րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ գույ քը դա տա կան կար գով տի րա զուրկ 
ճա նա չե լու կար գը սահ ման ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով, 
ո րի 187-րդ և 188-րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան հա մա ձայն` գույ քը 
տի րա զուրկ ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած ան ձը պե տք է ներ կայաց նի ա պա-
ցույց ներ, ո րո նք կհաս տա տեն հետ ևյալ փաս տա կան հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը.

1)  տի րա զուրկ ճա նա չե լու պա հան ջի ա ռար կա գույ քը գտն վում է դա տա րան դի-
մած ան ձի տի րա պե տու թյան ներ քո,

2)  գույ քը չու նի սե փա կա նա տեր կամ տվյ ալ գույ քի սե փա կա նա տե րը լքել է այն՝ 
ա ռա նց դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պահ պա նե լու մտադ րու թյան: 

Ը նդ ո րում, դա տա րա նը կա րող է գույ քը տի րա զուրկ ճա նա չե լու և տի րա պե տող ան-
ձի սե փա կա նու թյա նն այն հա նձ նե լու մա սին վճիռ կայաց նել մի  այն այն դեպ քում, երբ 
գոր ծի քն նու թյա մբ հաս տատ վի, որ գույ քը չու նի սե փա կա նա տեր, կամ այն թո ղն վել է 
սե փա կա նա տի րոջ կող մի  ց՝ ա ռա նց դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պահ-
պա նե լու մտադ րու թյան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած 
փաս տե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
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նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րը ո րո շում է դա տա րա նը` գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րի և ա ռար կու թյուն նե րի հի ման վրա, իսկ նույն հոդ-
վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մի ց հե տո վի ճե լի է 
մն ում փաս տի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ ևա-
նք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ-
քին հա մոզ մա մբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը: Մաս-
նա վո րա պես` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր գոր ծով կող մե  րի մի -
ջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ճի շտ բաշ խե լու հա մար դա տա րա նն ա ռա ջին 
հեր թին պե տք է պար զի յու րա քան չյուր գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող փաս տե րը` ել նե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րից և ա ռար կու-
թյուն նե րից: Ընդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի 
առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը վի ճե լի լի նե լու դեպ քում դրա բա ցա սա կան հետ-
ևա նք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը (տե ՛ս, 
օ րի նակ, Էդ գար Մար կո սյա նն և Զա րու  հի Գևոր գյա նն ընդ դեմ Սե դա Սա րգ սյա նի թիվ Ե Ա-
ՆԴ/0479/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ այս կամ այն հան գա ման քի առ կայու թյան 
կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք 
բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա-
նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, 
կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն 
ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 
27.04.2013 թվա կա նին «Զ վա րթ նոց» օ դա նա վա կայա նում Եր ևան-Մո սկ վա թիվ «ՏՍ1861» 
չվեր թով մե կ նող ուղ ևոր նե րի մաք սային հս կո ղու թյան ժա մա նակ Վար չու թյան «Զ վա րթ-
նոց» բաժ նի աշ խա տա կից նե րի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի Ար տա շես Թա ռու մյա նի ու ղե բե-
ռում հայտ նա բեր վել են մաք սային հս կո ղու թյու նից թա քց րած ի րեր (մե  տա ղադ րամն  եր, 
բան կային թղ թադ րամն  եր, բան կային չե կեր, նա մա կա նիշ ներ, փոս տային քար տեր, նա-
մակ ներ, մա տա նի ներ, ար ձա նիկ նե րի գլուխ ներ), ո րո նք Վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 264-րդ հոդ վա ծի կի րառ մա մբ վե րց վել են և ի պահ են 
հա նձն վել « Ֆիր մա Նյու» ՍՊԸ-ի մաք սային պա հես տում: Սա կայն նշ ված փաս տի առ թիվ 
քրե ա կան գո րծ չի հա րուց վել, և Ար տա շես Թա ռու մյա նի նկատ մա մբ քրե ա կան հե տա-
պն դում չի ի րա կա նաց վել` ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մի ց հա մա ներ ման ակտ ըն դու նե լու 
հիմ քով:

 Սույն գոր ծով դի մե  լով դա տա րա ն՝ Նա խա րա րու թյու նը պա հան ջել է Ար տա շես Թա-
ռու մյա նից վե րց ված և ի պահ հա նձն ված վե րոգ րյալ ի րե րը ճա նա չել տի րա զուրկ և հա-
նձ նել պե տու թյան սե փա կա նու թյա նը, քա նի որ այդ ի րե րի սե փա կա նա տե րը հրա ժար վել 
է դրան ցից: Մի նչ դեռ Ար տա շես Թա ռու մյա նը հայտ նել է Դա տա րա նին, որ ինքն է հան դի-
սա նում Նա խա րա րու թյան կող մի ց պա հա նջ վող ի րե րի սե փա կա նա տե րը և չի հրա ժար-
վել դրա նց նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից:

 Դա տա րա նը մե ր ժել է Նա խա րա րու թյան դի մու մը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Նա խա-
րա րու թյու նը չի ներ կայաց րել ա պա ցույց ներ այն մա սին, որ իր կող մի ց ներ կայաց ված 
պա հան ջի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քը սե փա կա նա տեր չու նի:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բա վա րա րել է Նա խա րա րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը, բե-
կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը և գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյա ն՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
Դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել լրիվ, օբյեկ տիվ և բազ մա կող մա նի քն նու թյուն: Ըստ Վե-
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րա քն նիչ դա տա րա նի՝ Դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, չի պար զել այն հար ցը, թե առ-
կա չեն արդյոք բա վա րար հիմ քեր եզ րա կաց նե լու հա մար, որ Նա խա րա րու թյան կող մի ց 
պա հա նջ վող ի րե րի սե փա կա նա տե րն իր գոր ծո ղու թյուն նե րով (ան գոր ծու թյա մբ) փաս-
տա ցի հրա ժար վել է այդ ի րե րի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա-
ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ պատ ճա ռա-
բա նու թյա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյու նը վկայում է այն մա սին, որ Նա խա րա-
րու թյան կող մի ց ներ կայաց ված պա հան ջի ա ռար կա հան դի սա ցող շար ժա կան գույ քը 
դուրս է ե կել Ար տա շես Թա ռու մյա նի տի րա պե տու թյու նից ի րե նից ան կախ հան գա մա-
նք նե րում, քա նի որ այդ գույ քը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե-
նսգր քի 264-րդ հոդ վա ծի կի րառ մա մբ վե րց վել է Ար տա շես Թա ռու մյա նից Վար չու թյան 
«Զ վա րթ նոց» բաժ նի աշ խա տա կից նե րի կող մի ց և հե տա գայում ի պահ է հա նձն վել մաք-
սային պա հե ստ: Տվյ ալ դեպ քում ՀՀ մաք սային սահ մա նը հա տե լիս Ար տա շես Թա ռու-
մյա նի մոտ մաք սային հս կո ղու թյու նից թա քց ված ի րեր հայտ նա բե րե լու փաս տի առ թիվ 
քրե ա կան գո րծ կամ վար չա կան վա րույթ չի հա րուց վել, մի  նչ դեռ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 264-րդ հոդ վա ծի հիմ քով վեր ջի նի ցս վե րց-
ված գույ քը վար չա կան մար մի  նն ա ռա նց որ ևէ ի րա վա կան հիմ քի շա րու նա կել է պա հել 
իր տի րա պե տու թյան ներ քո և ոչ ի րա վա չա փո րեն չի վե րա դա րձ րել այն ան ձին, ո րից այդ 
գույ քը վե րց վել է, այ սի նքն` Ար տա շես Թա ռու մյա նին: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ար տա շես Թա ռու մյա նից 
վե րց ված գույ քի տնօ րին ման հար ցը վեր ջի նիս նկատ մա մբ քրե ա կան հե տա պնդ ման չի-
րա կա նաց ման պա րա գայում են թա կա էր լուծ ման քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մա րմն  ի կող մի ց, և տվյ ալ գույ քը պե տք է վե րա դա րձ վեր այն ան ձին, ո րից այդ գույ քը 
վե րց վել էր, այ սի նքն՝ Ար տա շես Թա ռու մյա նին: 

Ա վե լին` Վար չու թյան «Զ վա րթ նոց» բաժ նի աշ խա տա կից նե րի կող մի ց 27.04.2013 
թվա կա նին կա զմ ված մաք սային կա նոն նե րի խա խտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյան 
հա մա ձայն՝ Ար տա շես Թա ռու մյա նի մոտ հայտ նա բեր ված մաք սային հս կո ղու թյու նից թա-
քց րած ի րե րը վե րց վել են Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 
264-րդ հոդ վա ծի ու ժով, ո րի հա մա ձայն՝ (...) ի րե րի զն նու թյան ժա մա նակ հայտ նա բեր-
ված ի րա վա խա խտ ման (...) ան մի  ջա կան օբյե կտ հան դի սա ցող ի րե րը (...) վե րց վում են 
նույն օ րե նսգր քի 261-րդ և 263-րդ հոդ ված նե րում նա խա տես ված մար մի ն նե րի պաշ տո-
նա տար ան ձա նց կող մի ց: Վե րց ված ի րե րն ու փաս տա թղ թե րը ընդ հուպ մի  նչև վար չա-
կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի քն նու թյու նը պահ վում են այն մար մի ն նե րի 
(պաշ տո նա տար ան ձա նց) կող մի ց ո րոշ վող տե ղե րում, ո րո նց ի րա վունք է վե րա պահ ված 
վե րց նե լու ի րե րը և փաս տա թղ թե րը, իսկ գոր ծը քն նե լուց հե տո, նայած գոր ծի քն նու թյան 
ար դյունք նե րին, դրա նք սահ ման ված կար գով բռ նագ րավ վում կամ վե րա դա րձ վում են 
տի րո ջը (...): 

Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րը հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րի հե տ՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե-
րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 264-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա-
մա ձայն՝ Ար տա շես Թա ռու մյա նից վե րց ված ի րե րը գոր ծը քն նե լուց հե տո պե տք է վե րա-
դա րձ վե ին տի րո ջը, տվյ ալ դեպ քում՝ Ար տա շես Թա ռու մյա նին, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում 
վեր ջի նից վե րց ված գույ քի բռ նագ րավ ման որ ևէ ի րա վա կան հի մք առ կա չէ:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ մաք սային մար մի ն նե րի 
կող մի ց հայտ նա բեր ված մշա կու թային ար ժեք նե րն Ար տա շես Թա ռու մյա նի տի րա պե տու-
մի ց դուրս են ե կել ի րե նից ան կախ հան գա մա նք նե րում և վե րո հի շյալ գույ քի` մաք սային 
պա հես տում ի պահ հա նձ նու մը չէր կա րող վկայել գույ քը լքե լու կամ դրա նից հրա-
ժար վե լու մա սին: Հետ ևա բար վեր ջի նիս կող մի ց ի րեն պատ կա նող գույ քի սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լու մա սին վկայող գոր ծո ղու թյուն նե րի բա ցա-
կայու թյան պայ ման նե րում, ո րո նք ակն հայտ կդա րձ նե ին գույ քի տի րա պե տու մի ց, 
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օգ տա գոր ծու մի ց և տնօ րի նու մի ց մե  կու սա նա լու և այդ գույ քի նկատ մա մբ որ ևէ 
ի րա վունք չպահ պա նե լու մտադ րու թյու նը, առ կա չեն բա վա րար հիմ քեր եզ րա-
կաց նե լու, որ Ար տա շես Թա ռու մյա նը հրա ժար վել է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
ի րեն պատ կա նող գույ քից:

 Փաս տո րեն, սույն գոր ծով չի ա պա ցուց վել այն հան գա ման քը, որ Ար տա շես Թա ռու-
մյա նը կա տա րել է որ ևէ գոր ծո ղու թյուն, ո րը վկայում է Վար չու թյան «Զ վա րթ նոց» բաժ նի 
աշ խա տա կից նե րի կող մի ց վե րց ված ի րե րի տի րա պե տու մի ց, օգ տա գոր ծու մի ց և տնօ րի-
նու մի ց Ար տա շես Թա ռու մյա նի մե  կու սաց ման մա սի ն՝ ա ռա նց այդ գույ քի նկատ մա մբ որ-
ևէ ի րա վունք պահ պա նե լու մտադ րու թյան: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ սույն գոր ծով Նա խա րա րու-
թյու նը չի ներ կայաց րել բա վա րար ա պա ցույց ներ այն մա սին, որ Ար տա շես Թա ռու մյա նը 
լքել է խնդ րո ա ռար կա շար ժա կան գույ քը՝ ա ռա նց դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը պահ պա նե լու մտադ րու թյան: 

Այս պի սով, սույն գոր ծով Նա խա րա րու թյան դի մու մը են թա կա էր մե  րժ ման, քա նի որ 
դա տա րա նը կա րող է գույ քը տի րա զուրկ ճա նա չե լու և տի րա պե տող ան ձի սե փա կա նու-
թյա նն այն հա նձ նե լու մա սին վճիռ կայաց նել մի  այն այն դեպ քում, երբ գոր ծի քն նու թյա մբ 
հաս տատ վի, որ գույ քը չու նի սե փա կա նա տեր, կամ այն թո ղն վել է սե փա կա նա տի րոջ 
կող մի  ց՝ ա ռա նց դրա նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պահ պա նե լու մտադ րու-
թյան: Մի նչ դեռ սույն գոր ծի քն նու թյա մբ չի հաս տատ վել այն հան գա ման քը, որ Ար տա-
շես Թա ռու մյա նից վե րց ված և մաք սային պա հե ստ ի պահ հա նձն ված շար ժա կան գույ-
քը չու նի սե փա կա նա տեր, կամ այն թո ղն վել է սե փա կա նա տի րոջ կող մի  ց՝ ա ռա նց դրա 
նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պահ պա նե լու մտադ րու թյան, ինչն ան տես վել է 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց: Բա ցի այդ, ՀՀ մաք սային սահ մա նը հա տե լիս Ար տա շես 
Թա ռու մյա նի մոտ մաք սային հս կո ղու թյու նից թա քց ված ի րեր հայտ նա բե րե լու փաս տի 
առ թիվ քրե ա կան գո րծ չի հա րուց վել և Ար տա շես Թա ռու մյա նի նկատ մա մբ քրե ա կան հե-
տա պն դում չի ի րա կա նաց վել, որ պի սի պայ ման նե րում վեր ջի նից վե րց ված և մաք սային 
պա հե ստ հա նձն ված գույ քի տնօ րին ման հար ցը են թա կա էր լուծ ման վա րույթն ի րա կա-
նց նող մա րմն  ի կող մի ց: Ա վե լին` սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց` վե րը նշ ված 
խա խտ ման հա մար վար չա կան վա րույթ հա րուց ված լի նե լու և Ար տա շես Թա ռու մյա նին 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ սույն գոր ծը նոր քն նու թյան ու-
ղար կե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մա մբ նշ ված 
փաս տա րկ նե րն ան հի մն  են, քա նի որ Դա տա րա նը լրիվ, օբյեկ տիվ և բազ մա կող մա նի 
հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ գնա հա տել է սույն գոր ծում առ կա 
բո լոր ա պա ցույց նե րը և ի րա վա ցի ո րեն հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծի քն-
նու թյա մբ չի հաս տատ վել Նա խա րա րու թյան կող մի ց ներ կայաց ված պա հան ջի ա ռար կա 
շար ժա կան գույ քը տի րա զուրկ ճա նա չե լու ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ քե րի առ կայու-
թյու նը:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 
ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ան հրա ժե շտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
6-րդ են թա կե տով սահ ման ված` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ուժ տա լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը, հա մա ձայն ո րի` գո րծն ըստ 
է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քով վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց դա տա կան ակ տը փո փոխ վե լու դեպ քե րում ամ-
բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նում է վե րա քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը` 
օ րի նա կան ուժ տա լով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին: Այս դեպ քում 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը լրա ցու ցիչ պատ ճա ռա բա նում է ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տը, ե թե այն թե րի կամ սխալ է պատ ճա ռա բան ված:
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Տ վյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի գո րծն ըստ է ու-
թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան ված, ուս տի Դա տա րա նի վճ-
ռին պե տք է տալ օ րի նա կան ուժ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ վե րո հի շյալ դիր քո րոշ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաշ վի է 
առ նում, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձա նց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն-
նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա-
քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա-
րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նից:

Տ վյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե-
րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան-
գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ-
րու թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման 
են թա կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին, 
3-րդ և  7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մում-
նե րի, ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի հաս տատ ման մա սին դի-
մումն  ե րի, դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի 
հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը են թա կա է վե րա դա րձ ման` « Պե տա կան տուր-
քի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ ված 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի «գ» կե տի հա մա-
ձայն՝ (...) պե տա կան տուր քը գա նձ վում է հետ ևյալ դրույ քա չա փե րով. դա տա րա նի դա-
տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րո վ՝ 
բա զային տուր քի տաս նա պա տի կի չա փով:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ (...) բա զային 
տուր քի չափ է սահ ման վում 1.000 դրա մը:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա-
ձայն՝ պե տա կան տուր քը են թա կա է վե րա դա րձ ման մաս նա կի կամ լրիվ, ե թե պե տա կան 
տուր քը վճար վել է ա վե լի, քան պա հա նջ վում է գոր ծող օ րե նսդ րու թյա մբ:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ և 9-րդ հոդ ված նե րի վկայա կոչ ված 
ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ հա տուկ վա րույ թի կար գով 
քնն վող սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Ար տա շես Թա ռու մյա նի կող մի ց վճ ռա բեկ բո-
ղոք ներ կայաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի՝ օ րեն քով սահ ման ված չա փը կազ մում է 
10.000 ՀՀ դրամ: Ար տա շես Թա ռու մյա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ 
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դրամ պե տա կան տուրք:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ Ար տա շես Թա ռու մյա նի կող մի ց վճար-

ված պե տա կան տուր քը՝ 10.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, ան հրա ժե շտ է ե ղել վճ ռա բեկ բո ղոք 
բե րած ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման 
հա մար, իսկ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, գտ նում է, որ Ար տա շես Թա-
ռու մյա նի կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը՝ 10.000 ՀՀ դրա մի  
չա փով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են-
թա կա է հա տուց ման Նա խա րա րու թյան կող մի ց:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ 
բո ղոք բե րե լու հա մար Ար տա շես Թա ռու մյա նի կող մի ց օ րեն քով պա հա նջ վող պե տա կան 
տուր քի չա փից ա վե լի վճար ված պե տա կան տուր քը՝ 10.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, են թա կա 
է վե րա դա րձ ման այն վճա րած ան ձին:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րե նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 12.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-
Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 04.11.2015 թվա-
կա նի վճ ռին` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյու նից հօ գուտ Ար տա շես Թա ռու մյա նի բռ նա գան-
ձել 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի գու մար: 

Ար տա շես Թա ռու մյա նի կող մի ց օ րե նսդ րու թյա մբ պա հա նջ վող պե տա կան տուր քի 
չա փից ա վե լի՝ 10.000 ՀՀ դրա մի  չա փով վճար ված պե տա կան տուր քի հար ցը « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով հա մա րել լուծ-
ված:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

                                                                                                                                                      
ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թի վ ԱՐԴ/0303/02/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԱՐԴ/0303/02/15   
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Խան դա նյա ն 
Դա տա վոր ներ`      Ս. Մի քայե լյ ա ն 
 Հ. Ե նո քյա ն                              

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյա մբ                                          
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի ներ կայա-

ցու ցիչ Սար գիս Մա դա թյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 22.12.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ղու կաս Ա վա գյա նի ընդ դեմ Հայկ 
Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի՝ ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող ան շա րժ գույ քե րից բա ժին նե րը բնե ղե նով ա ռա նձ նաց նե լու պա հան ջի մա-
սին, 

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Ղու կաս Ա վա գյա նը պա հան ջել է ի րեն և Հայկ Միր զա խա նի 

Մալ խաս սյա նին ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ան-
շա րժ գույ քե րը՝ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղում գտն վող 04-079-106-072 և 
04-079-101-031 կա դա ստ րային հա մար նե րի տակ գրա նց ված հո ղա մա սե րի, նույն գյու ղի 
2-րդ փո ղո ցի 53ա հաս ցե ում գտն վող 04-079-161-001-001 կա դա ստ րային հա մա րի տակ 
գրա նց ված խոր քային հո րի և ջրա ճնշ ման աշ տա րա կի, նույն փո ղո ցի թիվ 52 հաս ցե ում 
գտն վող 04-079-111-075 կա դա ստ րային հա մա րի տակ գրա նց ված գույ քի, ինչ պես նաև 
04-079-111-075-001: 002: 007 կա դա ստ րային հա մար նե րի տակ գրա նց ված ա նաս նա շեն-
քե րի 1/3 բա ժին նե րը բնե ղե նով ա ռա նձ նաց նել:

ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր`    Մ. Սի-
մո նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 05.09.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է: 
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ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
22.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե -
րժ վել է, և Դա տա րա նի 05.09.2016 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե  ջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի 
ներ կայա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել: 

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

հիմն  ա վո րումն  ե րով.

1) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 163-րդ, 197-
րդ, 447-րդ հոդ ված նե րը:   

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, նշե լով, որ գրա վի պայ մա նագ րե րը չէ ին կա րող ար-

գե լք հան դի սա նալ Դա տա րա նի վճ ռի կայաց ման հա մար, քա նի որ գրա վի ա ռար կա 
հան դի սա ցող հո ղա մա սե րը չեն օ տար վել եր րո րդ ան ձա նց կամ որ ևէ այլ կե րպ չեն 
տնօ րին վել, ինչ պես նաև որ ևէ փո փո խու թյան չեն են թա րկ վել, ան տե սել է, որ հո ղա-
մա սից բա ժի նն ա ռա նձ նաց նե լը հե նց գույ քի տնօ րին ման դրս ևո րում է, ո րը, գրա վի 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայն, կա րող էր ի րա կա նաց վել բա ցա ռա պես գրա վա ռուի հա-
մա ձայ նու թյա մբ: Տվյ ալ դեպ քում, ան կախ այն հան գա ման քից, որ հո ղա մա սե րի սե-
փա կա նա տե րե րի կազ մի  փո փո խու թյուն տե ղի չի ու նե նա լու, գույ քե րը մի  դրու թյու-
նից փոխ վե լու են այլ դրու թյա ն՝ դառ նա լով եր կու մի  ա վոր գույք, ձևա փոխ վե լու են՝ 
նախ կի նի հա մե  մատ այլ ար տա քին ձև, սահ մա նա գիծ և կա զմ ստա նա լով: Այ սի նքն` 
ակն հայտ առ կա են փո փո խու թյան դրս ևո րումն  եր, ո րո նք վկայում են Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի եզ րա հա նգ ման ան հի մն  լի նե լու մա սին: Բա ցի այդ, Դա տա րա նի վճ ռի հի ման 
վրա գույ քե րի բա ժա նու մը հան գեց նե լու է դրա նց շու կայա կան գնի փո փո խու թյա նը` 
նվազ մա նը, ուս տի փաս տա ցի վտա նգ է ա ռա ջա նում հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան 
ա պա հով վա ծու թյան տե սան կյ ու նից:

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-
նսգր քի 10-րդ, 28-րդ, 53-րդ, 62-րդ, 130-րդ, 219-րդ, 220-րդ հոդ ված նե րը:   

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը չի պա-

րու նա կում դա տա տեխ նի կա կան հե տա զո տու թյան որ ևէ մե  թոդ, ուս տի եզ րա կա ցու թյունն 
ի րա կա նաց վել է սահ ման ված դա տա վա րա կան կար գի խա խտ մա մբ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է նաև փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան` որ պես 
մե կ ամ բող ջա կան փաս տա թղ թի գնա հատ ման վե րա բե րյալ պա հան ջը՝ ա ռա նձ նաց նե լով 
եզ րա կա ցու թյու նից ապ րան քա գի տա կան մա սը և գտ նե լով, որ այն վճ ռի հիմ քում չի դր-
վել, և գնա հա տա կան տա լով մի  այն եզ րա կա ցու թյան դա տա տեխ նի կա կան մա սին: Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել նաև սույն գոր ծով կրկ նա կի փոր ձա քն նու թյուն 
նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ վե րա քն նիչ բո ղո քում առ կա հիմն  ա վո րում-
նե րին, չի գնա հա տել բո ղո քա բե րի կող մի ց այդ կա պակ ցու թյա մբ ներ կայաց ված փաս-
տա րկ նե րը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 22.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խե լ՝ հայ ցը մե ր ժել, կամ գո րծն ու-
ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1) ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի -
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տե ի  աշ խա տա կազ մի  Ար մա վիր տա րած քային ստո րա բա ժան ման (այ սու հե տ՝ Կա դա-
ստր) կող մի ց 04.11.2011 թվա կա նին տր ված ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո րծ-
ման) ի րա վուն քի գրա նց ման թիվ 2850548 վկայա կա նի հա մա ձայն` ՀՀ Ար մա վի րի մար զի 
Շե նա վան գյու ղում գտն վող 04-079-106-072 կա դա ստ րային հա մա րի տակ գրա նց ված 
2,6849 հա մա կե րե սով գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սն ընդ հա նուր բաժ-
նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի ն՝ 
2/3 բա ժին, և Ղու կաս Ա վա գյա նի ն՝ 1/3 բա ժին:

 Կա դա ստ րի կող մի ց 04.11.2011 թվա կա նին տր ված ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան 
(օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա նց ման թիվ 2850549 վկայա կա նի հա մա ձայն` ՀՀ Ար մա-
վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղում գտն վող 04-079-101-031 կա դա ստ րային հա մա րի տակ 
գրա նց ված 4,335 հա մա կե րե սով գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սն ընդ հա-
նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է Հայկ Միր զա խա նի Մալ-
խաս սյա նի ն՝ 2/3 բա ժին, և Ղու կաս Ա վա գյա նի ն՝ 1/3 բա ժին:

 Կա դա ստ րի կող մի ց 07.11.2011 թվա կա նին տր ված ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան 
(օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա նց ման թիվ 2850547 վկայա կա նի հա մա ձայն` ՀՀ Ար-
մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 53ա հաս ցե ում գտն վող խոր քային 
հո րը և ջրա ճնշ ման աշ տա րա կը, ինչ պես նաև 04-079-161-001-001 կա դա ստ րային հա մա րի 
տակ գրա նց ված 0,0303 հա մա կե րե սով ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սն 
ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում են Հայկ Միր զա խա նի 
Մալ խաս սյա նի ն՝ 2/3 բա ժին, և Ղու կաս Ա վա գյա նի ն՝ 1/3 բա ժին:

 Կա դա ստ րի կող մի ց 07.11.2011 թվա կա նին տր ված ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան 
(օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա նց ման թիվ 2850550 վկայա կա նի հա մա ձայն` ՀՀ Ար մա-
վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 52 հաս ցե ում գտն վող 04-079-111-075 
կա դա ստ րային հա մա րի տակ գրա նց ված 8,4439 հա մա կե րե սով ար դյու նա բե րա կան նշա-
նա կու թյան հո ղա մա սը, ինչ պես նաև 04-079-111-075-001: 002: 007 կա դա ստ րային հա-
մար նե րի տակ գրա նց ված 863,3քմ մա կե րե սով ա նաս նա շեն քե րն ընդ հա նուր բաժ նային 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում են Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի ն՝ 2/3 
բա ժին, և Ղու կաս Ա վա գյա նի ն՝ 1/3 բա ժին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-18):

2) «ՓՄՁ նե րդ րումն  եր» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Ըն կե րու թյուն) և Ա/Ձ Ղու կաս Ա վա-
գյա նի մի  ջև 16.08.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ 90977Վ վար կային պայ մա նագ րի հա մա-
ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը Ա/Ձ  Ղու կաս Ա վա գյա նին մի  նչև 60 ա մի ս մար ման ժամկ  ե տով և 
տա րե կան 11% տո կո սադ րույ քով տրա մադ րել է 39.000.000 ՀՀ դրամ վա րկ (հա տոր 2-րդ, 
գ.թ. 146-153):

3) Ըն կե րու թյա ն՝ որ պես գրա վա ռուի և Ղու կաս Ա վա գյա նի, Հայկ Միր զա խա նի Մալ-
խաս սյա նի՝ որ պես գրա վա տու նե րի մի  ջև 16.08.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ 90977Գ/01 
ան շա րժ գույ քի գրա վի (հի փո թե քի) պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ գրա վա տու նե րը՝ որ պես 
16.08.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ 90977Վ վար կային պայ մա նագ րով Ղու կաս Ա վա գյա-
նի ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով ման մի  ջոց, գրա վադ րել են 
ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րե նց պատ կա նող` ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զի Շե նա վան գյու ղում գտն վող 04-079-106-072 կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է          
04-079-0106-0072) տակ գրա նց ված 2,6849 հա մա կե րե սով հո ղա մա սը (թիվ 2850548 ան-
շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկայա կան): 

Ըն կե րու թյա ն՝ որ պես գրա վա ռուի և Ղու կաս Ա վա գյա նի, Հայկ Միր զա խա նի Մալ-
խաս սյա նի՝ որ պես գրա վա տու նե րի մի  ջև 16.08.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ 90977Գ/02 
ան շա րժ գույ քի գրա վի (հի փո թե քի) պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ գրա վա տու նե րը՝ որ պես 
16.08.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ 90977Վ վար կային պայ մա նագ րով Ղու կաս Ա վա գյա-
նի ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով ման մի  ջոց, գրա վադ րել են 
ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րե նց պատ կա նող` ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զի Շե նա վան գյու ղում գտն վող 04-079-101-031 կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է          
04-079-0101-0031) տակ գրա նց ված 4,335 հա մա կե րե սով հո ղա մա սը (թիվ 2850549 ան շա-
րժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկայա կան): 
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Ըն կե րու թյա ն՝ որ պես գրա վա ռուի և Ղու կաս Ա վա գյա նի, Հայկ Միր զա խա-
նի Մալ խաս սյա նի՝ որ պես գրա վա տու նե րի մի  ջև 16.08.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ 
90977Գ/03 ան շա րժ գույ քի գրա վի (հի փո թե քի) պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ գրա վա տու-
նե րը՝ որ պես 16.08.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ 90977Վ վար կային պայ մա նագ րով 
Ղու կաս Ա վա գյա նի ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով ման 
մի  ջոց, գրա վադ րել են ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րե նց 
պատ կա նող` ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 52 ա նաս նա-
շեն քե րի հաս ցե ում գտն վող 04-079-111-075 կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է 04-
079-0111-0094) տակ գրա նց ված 8,4439 հա մա կե րե սով հո ղա մա սը, ինչ պես նաև նշ ված 
հո ղա մա սի վրա գտն վող շի նու թյուն նե րը (թիվ 2850550 ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի վկայա կան):

Նշ ված պայ մա նագ րե րի 3.17-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գրա վա տու նե րը պար տա վոր-
վում են ա ռա նց գրա վա ռուի գրա վոր հա մա ձայ նու թյան գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող 
գույ քը չօ տա րել, չհա նձ նել վար ձա կա լու թյան, են թա վար ձա կա լու թյան և ան հա տույց 
օգ տա գո րծ ման կամ չտ նօ րի նել այլ կե րպ: Նույն պայ մա նագ րե րի 3.19-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ գրա վա տու նե րը պար տա վոր վում են գրա վի ա ռար կայի հետ կա տար ված ցան-
կա ցած փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում ստա նալ գրա վա ռուի հա մա ձայ նու թյու նը, ող ջա-
մի տ ժամկ  ե տում ա պա հո վել կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի պե տա կան գրան ցում և 
պայ մա նագ րե րում կա տա րել հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ (հա տոր 2-րդ, 
գ.թ. 154-159):

4) Ըն կե րու թյան և Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի մի  ջև 03.06.2016 թվա կա նին 
կնք ված պա հան ջի զիջ ման մա սին պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Հայկ Միր զա խա նի Մալ-
խաս սյա նն ամ բող ջու թյա մբ կա տա րել է Ըն կե րու թյան հան դեպ Ղու կաս Ա վա գյա նի ստա-
նձ նած պար տա վո րու թյու նը՝ 16.363.937,7 ՀՀ դրամ պա րտ քի գու մա րը վճա րե լով Ըն կե-
րու թյա նը: Պայ մա նագ րի 2.3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հի մք ըն դու նե լով Հայկ Միր զա խա նի 
Մալ խաս սյա նի կող մի ց Ըն կե րու թյան հան դեպ Ղու կաս Ա վա գյա նի ստա նձ նած պար տա-
վո րու թյան ամ բող ջա կան կա տար ման փաս տը, Ըն կե րու թյա ն՝ վար կային պայ մա նագ րով 
ծա գած պա հան ջի ի րա վունք նե րը և վար կային պայ մա նագ րի կա տար ման ա պա հով ման 
մի  ջոց հան դի սա ցող գրա վի պայ մա նագ րե րից ծա գած գրա վի ի րա վունք նե րը ՀՀ օ րե-
նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով ան ցնում են Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նին այն 
ծա վա լով, ո րով վեր ջի նս բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան պա հան ջը: Նույն պայ մա նագ րի 
2.5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հաշ վի առ նե լով, որ 2.3-րդ կե տում նշ ված ի րա վունք նե րը Հայկ 
Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նին ան ցնե լու ար դյուն քում պար տա տե րը և ե րաշ խա վո րու թյան 
պայ մա նագ րով ե րաշ խա վո րը (Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նը) հա մը նկ նում են, ուս տի 
կող մե  րն ըն դու նում են, որ նույն պայ մա նագ րի կնք մա մբ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ-
րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րում է (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 74-75):

5) 07.06.2016 թվա կա նին տր ված ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա-
կան գրա նց ման թիվ 07062016-04-0032, թիվ 07062016-04-0030 և թիվ 07062016-04-0026 
վկայա կան նե րի հա մա ձայն՝ հա մա պա տաս խա նա բար ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան 
գյու ղում գտն վող 04-079-0106-0072 կա դա ստ րային ծած կագ րով 2,6849 հա մա կե րե սով 
գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սի, նույն գյու ղում գտն վող 04-079-0101-0031 
կա դա ստ րային ծած կագ րով 4,335 հա մա կե րե սով գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան 
հո ղա մա սի, նույն գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 52 հաս ցե ում գտն վող ա նաս նա շեն քի, ինչ պես 
նաև 04-079-0111-0094 կա դա ստ րային ծած կագ րով 8,4439 հա մա կե րե սով ար դյու նա բե-
րա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սի նկատ մա մբ գրա նց վել է Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս-
սյա նի գրա վի ի րա վուն քը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 76-78):

6) « ՎԱՐ ՄՕՆ ՌԻ ԵԼ ԹԻ» ՍՊԸ-ի կող մի ց կա տար ված դա տա տեխ նի կա կան և դա-
տաապ րան քա գի տա կան փոր ձա քն նու թյան ար դյուն քում 18.02.2016 թվա կա նին կա զմ ված 
թիվ «013-01/Վ-016» փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը չի պա րու նա կում նշում դա տա տեխ-
նի կա կան փոր ձա քն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե  թո դի վե րա բե րյալ (հա տոր 2-րդ, 
գ.թ. 86-113):



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 37

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը  

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-
նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում գրավ դր ված և ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից բա ժին ա ռա նձ նաց նե լու հնա րա վո րու թյան հար ցի վե րա-
բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 
նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե-
լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 197-րդ, 447-
րդ հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 62-րդ 
հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր 
ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սու յն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե-
շտ է հա մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

- արդյո ՞ք ընդ հա նու ր սե փա կա նու  թյու ն հան դի սա ցող գու յ քը բա ժա նե լը կամ դրա նից 
բա ժին ա ռա նձ նաց նե լը հա մար վու մ է սե փա կա նու  թյան ի րա վու ն քի տնօ րին ման ի րա վա-
զո րու  թյան դրս ևո րու մ, և հնա րա վո ՞ր է արդյոք ընդ հա նու ր գու յ քը բա ժա նե լու  կամ բա ժի նն 
ա ռա նձ նաց նե լու  պա հա նջ ներ կայաց նել այն դեպ քու մ, երբ ընդ հա նու ր սե փա կա նու  թյու ն 
հան դի սա ցող գու յ քի գրա վի պայ մա նագ րով նա խա տես ված է ա ռա նց գրա վա ռու ի հա մա-
ձայ նու  թյան գրա վի ա ռար կան տնօ րի նե լու  կամ դրա փո փո խու  թյա նը հան գեց նող ցան կա-
ցած գոր ծո ղու  թյու ն ի րա կա նաց նե լու  ար գե լք,  

- արդյո ՞ք փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու  թյու  նը կա րող է հա մար վել պատ շաճ ա պա ցու յց 
այն դեպ քու մ, երբ չի պա րու  նա կու մ նշու մ կի րառ ված մե  թոդ նե րի մա սին:

1) 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի օ րի նա կան հիմ քով ձե ռք բե րած սե փա կա նու թյունն իր 
հայե ցո ղու թյա մբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից 
ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսդ րու թյու նը հի մն  վում է իր կող մի ց կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի մաս-
նա կից նե րի հա վա սա րու թյան, կամ քի ինք նա վա րու թյան և գույ քային ինք նու րույ նու թյան, 
սե փա կա նու թյան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան, մաս նա վոր գոր ծե-
րին որ ևէ մե  կի կա մայա կան մի  ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լի ու թյան, քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյան, խա խտ ված ի րա վունք նե րի 
վե րա կա նգն ման ա պա հով ման, դրա նց դա տա կան պա շտ պա նու թյան սկզ բունք նե րի վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քը սուբյեկ տի` օ րեն քով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ճա նաչ ված ու պահ-
պան վող ի րա վունքն է` իր հայե ցո ղու թյա մբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե-
լու ի րեն պատ կա նող գույ քը: (...) Տնօ րին ման ի րա վուն քը գույ քի ճա կա տա գի րը ո րո շե լու 
ի րա վա բա նո րեն ա պա հով ված հնա րա վո րու թյունն է: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ սե փա կա նա տե րն ի րա վունք ու նի ի րեն պատ կա նող գույ քի նկատ մա մբ, իր հայե-
ցո ղու թյա մբ, կա տա րել օ րեն քին չհա կա սող և այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րն ու օ րեն քով 
պահ պան վող շա հե րը չխախ տող ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, այդ թվում` իր գույ քը որ պես 
սե փա կա նու թյուն օ տա րել այլ ան ձա նց, նրա նց փո խան ցել այդ գույ քի օգ տա գո րծ ման, 
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տի րա պետ ման և տնօ րին ման ի րա վունք նե րը, գույ քը գրավ դնել կամ տնօ րի նել այլ ե ղա-
նա կով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նային 
սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քը կա րող է դրա մաս նա կից նե րի մի  ջև բա ժան վել 
նրա նց հա մա ձայ նու թյա մբ, իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նային սե փա-
կա նու թյան մաս նա կի ցն ի րա վունք ու նի պա հան ջել ա ռա նձ նաց նե լու իր բա ժի նն ընդ հա-
նուր գույ քից:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե-
րի մի  ջև ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նրան ցից մե  կի բա ժի նն ա ռա նձ-
նաց նե լու ե ղա նա կի և պայ ման նե րի մա սին հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան դեպ քում 
բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կի ցն ի րա վունք ու նի դա տա կան կար գով պա հան ջել 
ընդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով ա ռա նձ նաց նե լու իր բա ժի նը: 

Ե թե բա ժի նը բնե ղե նով ա ռա նձ նաց նե լը չի թույ լա տր վում օ րեն քով, կամ դա ան հնար 
է ա ռա նց ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քին ան հա մա չափ վն աս պատ-
ճա ռե լու, ա ռա նձ նա ցող սե փա կա նա տե րը բաժ նային սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից-
նե րից կա րող է պա հան ջել վճա րել իր բաժ նի ար ժե քը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 260-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հի փո թեք է հա մար-
վում ան շա րժ գույ քի գրա վը, ինչ պես նաև հո ղա մա սի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի 
և կա ռուց վող բազ մաբ նա կա րան կամ ստո րա բա ժան ված շեն քից ան շա րժ գույք գնե լու 
ի րա վուն քի գրա վը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 226-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գրա վի 
ի րա վուն քը (...) գրա վա տուի գույ քի նկատ մա մբ գրա վա ռուի գույ քային ի րա վունքն է, ո րը 
մի  ա ժա մա նակ մի  ջոց է գրա վա ռուի հան դեպ պար տա պա նի ու նե ցած դրա մա կան կամ այլ 
պար տա վո րու թյան կա տար ման ա պա հով ման հա մար: 

Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ [ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 15-րդ գլ խի        
1-ին] պա րագ րա ֆում պա րու նակ վող գրա վի մա սին ընդ հա նուր կա նոն նե րը կի րառ վում 
են հի փո թե քի նկատ մա մբ, ե թե այլ կա նոն ներ չեն սահ ման ված [ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 15-րդ գլ խի] հի փո թե քին վե րա բե րող պա րագ րա ֆում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գույ քի 
գրա վա տու կա րող է լի նել մի  այն դրա սե փա կա նա տե րը:

 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 229-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գրա վա ռուն այն ան ձն 
է, ով օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով սահ ման ված հիմ քե րով` գրա վա տուի գույ քի նկատ-
մա մբ ու նի գույ քային ի րա վունք (գ րա վի ի րա վունք)` ի ա պա հո վում իր հան դեպ պար տա-
պա նի դրա մա կան կամ այլ պար տա վո րու թյան կա տար ման:

 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 230-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գրա վի ա ռար կա կա-
րող է լի նել ցան կա ցած գույք, այդ թվում` գույ քային ի րա վունք (պա հա նջ), բա ցա ռու թյա-
մբ շր ջա նա ռու թյու նից հան ված գույ քի, պար տա տի րոջ ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված 
պա հա նջ նե րի` նե րա ռյալ ա լի մե ն տի, կյ ան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վն ա սի 
հա տուց ման պա հա նջ նե րի, պե տա կան (գան ձա պե տա կան) ան վա նա կան այն ար ժե թղ թե-
րի, ո րո նց թո ղա րկ ման պայ ման նե րով կնա խա տես վեն, որ այդ ար ժե թղ թե րը գրա վա դր-
ման են թա կա չեն, և այն ի րա վունք նե րի, ո րո նց զի ջե լն այլ ան ձի ար գել ված է օ րեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 231-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ընդ հա նուր 
հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քը կա րող է գրավ դր վել մի  այն բո լոր 
սե փա կա նա տե րե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյա մբ, իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կի ցը կա րող է ընդ հա նուր գույ քի 
նկատ մա մբ ի րա վուն քում իր բա ժի նը գրավ դնել ա ռա նց մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա-
մա ձայ նու թյան: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նային 
սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քը տնօ րին վում է դրա բո լոր մաս նա կից նե րի հա-
մա ձայ նու թյա մբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 238-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գրա վա-
տուն ի րա վունք ու նի գրա վի ա ռար կան օ տա րե լու, այն տրա մադ րե լու վար ձա կա լու թյան 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 39

կամ ան հա տույց օգ տա գո րծ ման, կամ տնօ րի նե լու այլ կե րպ, ե թե այլ բան նա խա-
տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ ան ձի սահ մա նադ րա կան ի րա-
վունք հան դի սա ցող սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող տնօ րին-
ման ի րա վա զո րու թյու նը են թադ րում է սե փա կա նա տի րոջ կող մի ց սե փա կան կամ քով և 
հայե ցո ղու թյա մբ գույ քի ի րա վա կան և փաս տա ցի ճա կա տա գի րը ո րո շե լու հնա րա վո րու-
թյուն: Գույ քի տնօ րին ման ի րա վուն քը են թադ րում է ինչ պես օ րեն քով նա խա տես ված, 
այն պես էլ օ րեն քով չար գել ված ե ղա նակ նե րով գույ քի հե տա գա ճա կա տա գի րը ո րո շե լու 
ի րա վունք, այդ թվում նա և՝ գույ քի փաս տա ցի նկա րա գի րը փո փո խե լու կամ գույ քի տնօ-
րին ման գոր ծա րք ներ կն քե լու ե ղա նա կով: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, 
որ նշ ված կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է ինչ պես մի  ա նձ նյա, այն պես էլ ընդ հա նուր սե փա-
կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի նկատ մա մբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող գույ քի տնօ րին ման դրս ևո րում է հան դի սա նում նաև գույ քի բա ժա նու մը 
և գույ քից բա ժին ա ռա նձ նաց նե լը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ընդ հա-
նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը բա ժա նե լիս այն դա դա րում է ընդ հա նուր սե-
փա կա նու թյուն հան դի սա նալ, և յու րա քան չյուր մաս նա կից դառ նում է գույ քի բա ժան ված 
մա սի մի  ակ սե փա կա նա տե րը: Գույ քից բա ժին ա ռա նձ նաց նե լիս ա ռա նձ նա ցող սե փա կա-
նա տե րը դառ նում է մի  ակ սե փա կա նա տեր ա ռա նձ նաց ված բաժ նի նկատ մա մբ, իսկ գույ-
քի մն ա ցած մա սի նկատ մա մբ պահ պան վում է չա ռա նձ նա ցած մաս նա կից նե րի ընդ հա-
նուր սե փա կա նու թյու նը: Հետ ևա բար, ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լիս կամ դրա նից բա ժին 
ա ռա նձ նաց նե լիս ոչ մի  այն փո փոխ վում է գույ քի փաս տա ցի վի ճա կը (մաս նա վո րա պես` 
օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյան մե ջ այն շա րու նա կում է գոյու թյուն ու նե նալ այլ ան հա տա կա-
նաց նող տվյ ալ նե րով, այլ մա կե րե սով, այլ ար ժե քով), այլ նաև ի րա վա կան վի ճա կը, քա նի 
որ մաս նա վո րա պես փո փոխ վում է սե փա կա նու թյան տե սա կը և գույ քային մի  ա վոր նե րի 
քա նա կը: Հետ ևա բար, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րու մը 
ոչ այլ ինչ է, քան տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյան դրս ևո րում: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը Դա վիթ Ա սատ րյա նն ընդ դեմ Սվետ լա նա Ա սատ րյա նի և 
Ար թու ր Գա սի սյա նի գոր ծով ան դրա դար ձել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 197-րդ 
հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյա նը՝ մաս նա վո րա պես ար ձա նագ րե լով, որ բաժ նային սե փա կա-
նու թյան մաս նա կի ցն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու ընդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով ա ռա-
նձ նաց նել իր բա ժի նը մի  այն այն դեպ քում, երբ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կից-
նե րի մի  ջև բա ցա կայում է ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նրան ցից մե  կի 
բա ժի նն ա ռա նձ նաց նե լու ե ղա նա կի և պայ ման նե րի մա սին հա մա ձայ նու թյուն  (տե´ս, թիվ 
ԵՄԴ/0199/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի 
ո րո շու  մը): 

 Նել լի Հա րու  թյու  նյա նն ընդ դեմ Ա ղա ջան և Հնա զա նդ Ա վա գյան նե րի գոր ծով զար գաց-
նե լով իր նախ կին դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ գոյու թյուն 
ու նե ցող ի րա վա կար գա վո րու մը հնա րա վոր է հա մա րում բաժ նային սե փա կա նու թյան 
ներ քո գտն վող գույ քից բա ժի նն ա ռա նձ նաց նել ինչ պես բնե ղե նով, այն պես էլ դրա մա կան 
հա տուց մա մբ: Ընդ ո րում, նա խա պատ վու թյու նը տր վում է բա ժի նը բնե ղե նով ա ռա նձ-
նաց նե լուն, քա նի որ այս դեպ քում ան ձը շա րու նա կում է պահ պա նել իր սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը բնե ղե նով ա ռա նձ նաց ված մա սի նկատ մա մբ, մի  նչ դեռ փոխ հա տուց ման դեպ-
քում ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը բաժ նե մա սի նկատ մա մբ դա դա րում է: ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը նաև նշել է, որ օ րե նս դի րը նա խա տե սել է հետ ևա նք ներ այն դեպ քե րի 
հա մար, երբ կո նկ րետ տե սա կի գույ քը բա ժա նե լու հնա րա վո րու թյու նը սահ մա նա փակ ված 
է օ րեն քով կամ ան հնար է ա ռա նց այդ գույ քին ան հա մա չափ վն աս պատ ճա ռե լու: ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում կո նկ րետ գոր ծի փաս տե րից 
ել նե լով` դա տա րան նե րը նշ ված պայ ման նե րի հաշ վառ մա մբ պե տք է գնա հա տեն  գույ քի 
բա ժան ման հնա րա վո րու թյու նը, ինչ պես նաև նմա նա տիպ գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց-
քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հա մար ան հրա ժե շտ 
պայ ման նե րին պե տք է ան դրա դառ նան ա ռան ձին-ա ռան ձին (տե´ս, թիվ Ե ԷԴ/1661/02/09 
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քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013  թվա կա նի ո րո շու  մը):
 Հետ ևա բար, գույ քի տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյան դրս ևո րում հան դի սա ցո ղ՝ գույ քի 

բա ժան ման կամ ա ռա նձ նաց ման ի րա վունքն ի րաց նե լիս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի     
197-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա հա նջ նե րը պահ պա նե լը պար տա դիր է: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նաև նշել, որ գույ քի տնօ րի նում է նաև գույ-
քը գրավ դնե լը: 

« Սեյվր» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Նշան Ա լեք սա նյա նի գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րել է, որ գրա վի ի րա վունքն ա ռա նձ նա հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում ի րային ի րա-
վունք նե րի շար քում: Ի տար բե րու թյուն այլ ի րային ի րա վունք նե րի՝ գրա վն  ա ռա ջա նում և 
ի րա վա կան արժ ևո րում է ստա նում այն քա նով, որ քա նով այն ան հրա ժե շտ է օգ տա գոր ծել 
հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան կա տա րումն  ա պա հո վե լու հա մար: Այդ իսկ պատ ճա ռով 
գրա վը, որ պես այդ պի սին, ու նի եր կա կի բնույթ. այն բնու թա գր վում է որ պես պար տա-
վո րաի րա վա կան բնույ թի ի րային-ի րա վա կան ա պա հով ման մի  ջոց: Գրա վի ի րա վուն քին 
բնո րոշ են ի րային ի րա վունք նե րին ներ հա տուկ հետ ևյալ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը.

- « բա ցար ձակ ի րա վուն քը». գրա վի ի րա վուն քին հա մա պա տաս խա նում է բո լո րի և 
յու րա քան չյու րի պար տա կա նու թյու նը՝ ձե ռն պահ մն ա լու այդ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը 
խախ տող կամ խո չըն դո տող ա րա րք նե րից (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 241-րդ հոդ-
ված),

- « հետ ևե լու ի րա վուն քը». գրա վի ի րա վուն քի կրո ղը պահ պա նում է իր ի րա վունքն 
ան գամ այն դեպ քում, երբ գրա վի ա ռար կան ան ցնում է այլ ան ձի սե փա կա նու թյան ներ քո 
(ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 1-ին կետ):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գրա վի ի րա վուն քը պե տք է դի տար կել որ-
պես « գույք»՝ Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով, քա նի որ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն՝ (1) գրա-
վի ի րա վուն քը հան դի սա նում է գրա վա ռուի սահ մա նա փակ ի րային ի րա վուն քը, (2) գրա-
վա ռուն ու նի հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան չկա տար ման դեպ քում նա խա պատ վու թյան 
ի րա վուն քով գրա վա դր ված գույ քի ար ժե քից իր պա հա նջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու 
«օ րի նա կան սպա սե լիք»: Հետ ևա բար սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյան թե՛ 
սահ մա նադ րաի րա վա կան, թե՛ կոն վեն ցի ոն ըն թա ցա կար գե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե-
լի են նաև գրա վի ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյան նկատ մա մբ (տե ՛ս, թիվ ԵԿԴ/0169/02/15 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ ոչ մի  այն գույ քը գրավ դնե լն 
է հան դի սա նում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյան դրս ևո րում, 
այլ նաև գրա վա ռուն գրա վի ի րա վունք ձե ռք բե րե լուց հե տո օգտ վում է սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյան հա մար սե փա կա նա տի րո ջը տր ված ե րաշ խիք նե րից: Ընդ 
ո րում, ե թե սե փա կա նա տի րո ջը տր ված ե րաշ խիք նե րը սահ ման վում են օ րեն քով, գրա վի 
պայ մա նագ րով կող մե  րը կա րող են նա խա տե սել նաև այլ ե րաշ խիք ներ: Մաս նա վո րա-
պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 238-րդ հոդ վա ծի ու ժով կող մե  րը կա րող են սահ-
մա նա փա կել գրա վա տուի կող մի ց գույ քի տնօ րին ման ի րա վուն քը: Նման կար գա վոր ման 
նպա տա կը սե փա կա նա տի րոջ և գրա վա ռուի՝ որ պես գրավ դր ված գույ քի նկատ մա մբ 
գույ քային ի րա վունք ներ ու նե ցող սուբյե կտ նե րի շա հե րի հա վա սա րա կշ ռումն  է: Հետ ևա-
բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գրավ դր ված գույ քի տնօ րին ման ի րա վուն քը 
սահ մա նա փակ չէ, այլ կա րող է սահ մա նա փակ վել ինչ պես օ րեն քով, այն պես էլ գրա վի 
պայ մա նագ րով: Ընդ ո րում, նշ ված հետ ևու թյու նը կի րա ռե լի է գրա վի ա ռար կա հան դի-
սա ցող ցան կա ցած գույ քի, այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի 
նկատ մա մբ: 

Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում մե ջ բե րել Կոն վեն ցի-
այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես վա ծ՝ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու 
ի րա վուն քի նկատ մա մբ մի  ջամ տու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րի վե րա բե րյալ Մար դու 
ի րա վ ունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) կող մի ց 
ձևա վոր ված կայուն նա խա դե պային ի րա վուն քը, ո րի հա մա ձայն՝ գույ քից ա նար գել օգտ-
վե լու մի  ջամ տու թյու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա-
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մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.
1)  մի  ջամ տու թյու նը նա խա տես ված է օ րեն քով,
2)  մի  ջամ տու թյու նը բխում է հան րային շա հից,
3)  մի  ջամ տու թյու նը բա վա րա րում է հա մա չա փու թյան պա հա նջ նե րին: 
Այս պես, ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի` Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին 

հոդ վա ծի ա ռա ջին և կար ևո րա գույն պա հա նջն այն է, որ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու 
ի րա վուն քի նկատ մա մբ հան րային իշ խա նու թյան մի  ջամ տու թյու նը պե տք է հի մն  ված լի նի 
օ րեն քի վրա. այս պա հան ջը բխում է ժո ղո վր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան հիմն  ա րար 
սկզ բունք նե րից մե  կի՝ ի րա վուն քի գե րա կայու թյան է ու թյու նից (տե ՛ս, The Former King of 
Greece and others v. Greece գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.11.2000 թվա կա նի վճի-
ռը, 79-րդ կետ): Հետ ևա բար ա ռա ջին պայ մա նը են թադ րում է ոչ մի  այն ներ պե տա կան 
օ րե նսդ րու թյան շր ջա նակ նե րում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի տվյ ալ սահ մա նա փա կու-
մը նա խա տե սող օ րեն քի առ կայու թյու նը, այլ նաև այդ օ րեն քի հա մա պա տաս խա նու թյու-
նը ի րա վուն քի գե րա կայու թյան սկզ բուն քից բխող ո րո շա կի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի 
(տե ՛ս, James and Others v. The United Kingdom  գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 21.02.1986 
թվա կա նի վճի ռը, 67-րդ կետ):

 Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման մի  ջամ տու թյան ի րա վա չա փու թյան 
երկ րո րդ պայ մա նի հա մա ձայն՝ այդ մի  ջամ տու թյու նը պե տք է հե տա պն դի ի րա վա չափ 
նպա տակ` ել նե լով ընդ հա նուր, հան րային շա հից, ո րի գնա հատ ման հար ցում հան րային 
իշ խա նու թյան մար մի ն նե րն օժտ ված են ո րո շա կի հայե ցո ղու թյա մբ (տե ՛ս, James and 
Others v. The United Kingdom գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 21.02.1986 թվա կա նի վճի-
ռը, 46-րդ կետ):

 Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի նկատ մա մբ մի  ջամ տու թյան ի րա վա չա փու թյան եր րո-
րդ պայ մա նը նա խա տե սում է, որ մի  ջամ տու թյու նը պե տք է ա պա հո վի ար դա րա ցի հա-
վա սա րա կշ ռու թյուն հան րու թյան ընդ հա նուր շա հի և մար դու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյան պա հա նջ նե րի մի  ջև (տե ՛ս, Sporrong and Lönnroth v. Sweden գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.09.1982 թվա կա նի վճի ռը, 69-րդ կետ): Մաս նա վո րա պես, 
գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վուն քի ցան կա ցած մի  ջամ տու թյան դեպ քում կի րառ վող 
մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ վող նպա տակ նե րի մի  ջև պե տք է գոյու թյուն ու նե նա հա մա չա-
փու թյան ո րո շա կի ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե ՛ս, Scollo v. Italy գոր ծով Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի 28.09.1995 թվա կա նի վճի ռը, 32-րդ կետ): Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի գնա հատ մա մբ նման բա րեն պա ստ հա վա սա րա կշ ռու թյան հնա րա վոր չէ հաս նել այն 
դեպ քե րում, երբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի մի  ջամ տու թյան պատ ճա ռով սե փա կա նա-
տե րն ստիպ ված է կրել ան հա մա չափ, ա վե լո րդ և չա փա զա նց մե ծ ծան րու թյուն (տե ՛ս, The 
Former King of Greece and others v. Greece գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.11.2000 
թվա կա նի վճի ռը, 89-րդ կետ):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 238-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյան սահ մա նա փա կու մը նպա տակ ու նի 
ա պա հո վե լու հա վա սա րա կշ ռու թյուն գույ քային ի րա վուն քի ի րա վա տե րեր հան դի սա ցող 
սե փա կա նա տի րոջ և գրա վա ռուի շա հե րի մի  ջև: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նն ար ձա նագ րում է, որ  նշ ված սահ մա նա փա կու մը տե ղա վոր վում է Կոն վեն ցի այի թիվ 
1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես վա ծ՝ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա-
վուն քի նկատ մա մբ մի  ջամ տու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րում: 

Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, կար ևո րե լով ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան յու րա քան-
չյուր մաս նակ ցի ի րա վուն քը՝ ներ կայաց նել գույ քից բնե ղե նով իր բա ժի նն ա ռա նձ նաց-
նե լու պա հա նջ, հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ե թե տվյ ալ գույ քը կրում է օ րեն քով 
սահ ման ված կամ կա մո վին ստա նձ նած ծան րա բե ռն վա ծու թյուն ներ, օ րի նա կ՝ գրավ, որն 
ար գե լք է հան դի սա նում գույ քի տնօ րին ման հա մար, ա պա գույ քի տնօ րի նու մը կա րող է 
կա տար վել հա մա պա տաս խան ծան րա բե ռն վա ծու թյուն նե րի վե րա ցու մի ց հե տո: Հա կա-
ռակ եզ րա հա նգ ման պայ ման նե րում գրա վի առ կայու թյու նը որ ևէ կե րպ չէր ա պա հով վի 
այն պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րոն ցում առ կա է ընդ հա նուր, չբա ժան ված սե փա կա նու-
թյուն, մի  նչ դեռ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի` գրա վը կար գա վո րող նոր մե  րը կի րա ռե լի 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ42

են ինչ պես մի  աձ նյա, այն պես էլ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը գրավ 
դնե լիս: Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ գրա վա տուն, պայ մա նագ րի 
ա զա տու թյան սկզ բուն քից ել նե լով գրա վի պայ մա նա գիր կն քե լով, ո րում մաս նա վո րա-
պես նա խա տես ված է նման սահ մա նա փա կում, հա մա ձայ նում և ըն դու նում է, որ ժա մա-
նա կա վո րա պես զրկ վում է իր ո րոշ ի րա վունք նե րն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

2) Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով փոր ձա գե տի եզ րա կա-
ցու թյան վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, հա րկ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան բո վան դա կու թյա նը` այդ պի-
սով նպաս տե լով այդ հար ցով ի րա վուն քի զար գաց մա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րե նսգր քով և այլ օ րե նք նե րով նա խա տես ված 
կար գով ձե ռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րո նց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը 
կամ բա ցա կայու թյու նը: Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են՝ (...) փոր ձա գետ նե րի 
եզ րա կա ցու թյուն նե րով (...): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ օ րեն քի խա խտ մա մբ 
ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րն ի րա վա բա նա կան ուժ չու նեն և չեն կա րող դր վել դա տա-
րա նի վճ ռի հիմ քում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծի քն-
նու թյան ժա մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման 
նպա տա կով` դա տա րա նը կա րող է կող մի  (կող մե  րի) մի ջ նոր դու թյա մբ կամ իր նա խա ձեռ-
նու թյա մբ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կել:

 Նույն օ րե նսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու-
թյու նը կա զմ վում է գրա վոր: Այն պե տք է պա րու նա կի`

1) նշում` կի րառ ված մե  թոդ նե րի մա սին.
2) կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ման րա մա սն նկա րագ րու թյու նը.
3) հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում ար ված հետ ևու թյուն նե րը.
4) ա ռա ջա դր ված հար ցե րի հիմն  ա վոր ված պա տաս խան նե րը:
 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը հե տա զոտ-

վում է դա տա կան նիս տում և գնա հատ վում մյուս ա պա ցույց նե րի հետ:
 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան պա րզ 

կամ ամ բող ջա կան չլի նե լու դեպ քե րում դա տա րա նը կա րող է նշա նա կել լրա ցու ցիչ փոր-
ձա քն նու թյուն` դրա կա տա րու մը հա նձ նա րա րե լով մի և նույն կամ մե կ այլ փոր ձա գե տի 
(մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու թյան), իսկ նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ ե թե դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մե ջ կաս կած ներ են 
ա ռա ջա նում փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան կամ հիմն  ա-
վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ, կամ առ կա են հա կա սու թյուն ներ մի  քա նի փոր ձա գետ նե-
րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում, ա պա դա տա րա նը մի և նույն հար ցե րի վե րա բե րյալ կա րող է 
նշա նա կել կրկ նա կի փոր ձա քն նու թյուն, ո րի կա տա րու մը հա նձ նա րար վում է մե կ այլ փոր-
ձա գե տի (փոր ձա գետ նե րի, մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու թյան):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով վե րը 
նշ ված դա տա վա րա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նն ի րա-
վունք ու նի գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե-
րի պար զա բան ման նպա տա կով նշա նա կե լու փոր ձա քն նու թյուն` իր ո րոշ մա մբ սահ մա նե-
լով հար ցե րի ցան կը և բո վան դա կու թյու նը: Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյունն ա պա ցույ ցի 
տե սակ է, իսկ դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րը և ա ռար կու թյուն-
նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան-
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գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը պար զում է բա ցա ռա պես ա պա-
ցույց նե րի հի ման վրա, ո րո նք դա տա րա նը պար տա վոր է գնա հա տել գոր ծում ե ղած մյուս 
բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված 
ներ քին հա մոզ մա մբ: Այ սի նքն` փոր ձա քն նու թյան նշա նա կումն  ինք նան պա տակ չէ և չի 
կա րող կրել ձևա կան բնույթ (տե´ս, «Օ րի ե նթ Սթոն» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ « Վագ քար» ՍՊԸ-ի 
և մյու ս նե րի թիվ ԱՎԴ1/0074/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
24.05.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ դա տա-
րա նի նա խա ձեռ նու թյա մբ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու ի րա վա սու թյու նը դա տա րա նն 
ի րա կա նաց նում է դա տա կան հայե ցո ղու թյան ի րա վուն քով` ել նե լով հա տուկ գի տե լիք ներ 
պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կից (տե ՛ս, Ռազ մի կ Սա րգ սյա նը և Լի դա 
Սևոյա նն ընդ դեմ Ռա ֆիկ Հախ վեր դյա նի թիվ 3-259(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի 02.03.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան Շեն գա վի թի հար կային տես չու  թյու նն ընդ դեմ 
Ա/Ձ Գու ր գեն Այ վա զյ ա նի և մյու ս նե րի գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել 
է դա տա րա նի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյա նը` իր նա խա ձեռ նու թյա մբ փոր ձա քն նու թյուն 
նշա նա կե լու վե րա բե րյա լ՝ մաս նա վո րա պես ար ձա նագ րե լով, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգք րի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նի նա խա-
ձեռ նու թյա մբ փոր ձա քն նու թյան նշա նա կու մը թեև դա տա րա նի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու-
թյունն է, այ նուա մե  նայ նիվ, դա տա րա նն իր այդ լի ա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս պար-
տա վոր է ա պա հո վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տով սահ ման ված և ե րաշ խա վոր ված գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
ներ քին հա մոզ ման հան գե լու պար տա կա նու թյան լի ար ժեք ի րա կա նա ցու մը` մի  ա ժա մա-
նակ ե րաշ խա վո րե լով կող մե  րի մր ցակ ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան դա տա վա րա-
կան սկզ բունք նե րը, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հաշ վի առ նե լով նաև վի ճե լի ի րա վա-
հա րա բե րու թյան բնույ թը և կո նկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը (տե ՛ս, թիվ 
ԵՇԴ/3780/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով 
ա պա ցույց նե րի զա նգ վա ծում նե րառ ված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի գնա-
հատ ման խնդ րին, նշել է, որ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի գնա հա տու մը 
պե տք է կա տա րել այն պես, որ ամ բո ղջ եզ րա կա ցու թյու նը, այլ ոչ թե այդ եզ րա-
կա ցու թյան ո րո շա կի բաժ նում ար տա ցոլ ված տվյ ալ նե րը գնա հատ վեն որ պես մե կ 
ա պա ցույց (տե´ս, Ռա ֆայել Ա վե տի սյա նն ընդ դեմ Սեյ րան Վար դա նյա նի ի րա վա հա ջո րդ-
ներ Ար թու ր և Ան ժե լա Վար դա նյան նե րի թիվ ԿԴ3/0133/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշ ված դիր քո րո շու մը` « Կա նա չա պա տու մ» ՊՓ ԲԸ-ի սնան կու -
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Ե ղյ ա նն ընդ դեմ Կա րեն Ա խի կյ ա նի և մյու ս նե րի 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան` որ պես 
ա պա ցույ ցի գնա հատ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին` ա ռա նձ նաց նե լով այն հիմն  ա-
կան չա փո րո շիչ նե րը, ո րո նք են թա կա են կի րառ ման վե րոն շյալ ա պա ցույ ցի գնա հա տու մը 
վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյ ու նից ի րա-
կա նաց նե լիս: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մաս նա վո րա պես գտել է, որ ար ժա նա հա վա-
տու  թյան տե սան կյ ու  նից փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան գնա հա տում ի րա կա նաց նե լիս 
պե տք է հաշ վի առ նել փոր ձա քն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե  թոդ նե րի գի տա կան 
հիմն  ա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը, փոր ձա քն նու թյա նը տրա մա դր ված նյու թի ո րա կը 
և բա վա րա րու թյու նը, ե լա կե տային տվյ ալ նե րի բնույ թը, փոր ձա գե տի հետ ևու թյուն նե-
րի փաս տա րկ վա ծու թյան աս տի ճա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց` փոր ձա քն նու թյա նը 
ներ կա գտն վե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը, եզ րա կա ցու թյան հա մա պա տաս խա նու-
թյու նը գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց նե րին (տե ՛ս, թիվ Ե ԷԴ/1284/02/12 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

 Զար գաց նե լով վե րը նշ ված դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա-
մա րում հա վե լել, որ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի-
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ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյ ու նից ար դյու նա վետ գնա հա տե լու հա մար 
է ա կան է հե նց փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը: Փոր ձա գե տի եզ րա-
կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մող նե րա ծա կան տվյ ալ նե րի մի  ջո ցով հնա րա վոր է 
լի նում տե ղե կու թյուն ստա նալ փոր ձա քն նու թյան տե սա կի, այն կա տա րող փոր ձա գե տի, 
փոր ձա քն նու թյուն ան ցկաց նե լու հիմ քի և նման այլ տվյ ալ նե րի վե րա բե րյալ: Փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցու թյան հե տա զո տա կան (ն կա րագ րա կան) և եզ րա փա կիչ մա սե րին ներ կայաց-
վող պա հա նջ նե րը սահ ման վում են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով: 
Ընդ ո րում, նման պա հա նջ նե րն օ րեն քով սահ մա նե լն օ րե նսդ րի կող մի ց ինք նան պա տակ 
չի ար վել: Եզ րա կա ցու թյան հե տա զո տա կան մա սում ներ կայաց վում են կա տար ված հե-
տա զո տու թյան ըն թաց քը և դրա ար դյունք նե րը ման րա մա սն նկա րա գր վում են նաև հե-
տա զո տու թյան ըն թաց քում փոր ձա գե տի կի րա ռած մե  թոդ նե րը: Նշ ված մա սում պե տք 
է ար տա ցոլ վի հե տա զո տու թյուն նե րի ողջ ըն թաց քը և փոր ձա գե տի եզ րա հան գումն  ե րի 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը: Հե տա զո տա կան մա սի հիմն  ա վոր վա ծու թյան և պատ ճա ռա-
բան վա ծու թյան տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը պե տք է ար տա ցոլ վի եզ րա կա ցու թյան 
եզ րա փա կիչ մա սում՝ ա ռա ջա դր ված հար ցե րին պա տաս խա նե լու մի  ջո ցով: Հետ ևա բար, 
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը պե տք է բա վա րա րի օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված պա-
հա նջ նե րի ն՝ պա րու նա կե լով առն վա զն այն տվյ ալ նե րը, ո րո նք պար տա դիր են հա մար վել 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով:

Նշ ված պա հա նջ նե րից մե  կն էլ վե րա բե րում է կի րառ ված մե  թոդ նե րի մա սին տե ղե-
կու թյուն ներ պա րու նա կե լուն: Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը պե տք է նշում պա րու նա կի 
կի րառ ված մե  թոդ նե րի վե րա բե րյալ, որ պես զի՝ մաս նա վո րա պես կող մե  րը և դա տա րա-
նը հնա րա վո րու թյուն ու նե նան գնա հա տե լու եզ րա կա ցու թյունն ար ժա նա հա վա տու թյան, 
հիմն  ա վոր վա ծու թյան, ամ բող ջա կա նու թյան տե սան կյ ու նի ց՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
բա րձ րաց նե լով լրա ցու ցիչ կամ կրկ նա կի փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու հար ցը: Փոր-
ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան մե ջ կի րառ ված մե  թոդ նե րը նշե լո վ՝ փոր ձա գե տը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս այլ ան ձա նց՝ պատ կե րա ցում կազ մե  լու իր կազ մած եզ րա կա ցու թյան 
մաս նա գի տա կան հիմն  ա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ: Ի րա զեկ վե լով, թե ինչ մե  թոդ ներ 
են կի րառ վել փոր ձա քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լի ս՝ կող մե  րը և դա տա րա նը հնա րա վո րու-
թյուն են ու նե նում, օ րի նակ, բա ցա հայ տե լու փոր ձա քն նու թյան ըն թաց քում ան թույ լատ-
րե լի մե  թոդ նե րի կի րառ ման դեպ քե րը: Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում 
ար ձա նագ րել, որ ե թե փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը չի պա րու նա կում ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով պար տա դիր հա մար վող պա հա նջ նե րը, այդ թվում՝ 
չի պա րու նա կում նշում կի րառ ված մե  թոդ նե րի մա սին, ա պա նման եզ րա կա ցու թյու նը չի 
կա րող հա մար վել պատ շաճ ա պա ցույց՝ մաս նա վո րա պես դրա ար ժա նա հա վա տու թյան 
տե սան կյ ու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մն  ե րի կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ. 

Ըն կե րու թյան և Ա/Ձ Ղու կաս Ա վա գյա նի մի  ջև 16.08.2012 թվա կա նին կնք ված վար-
կային պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը Ա/Ձ  Ղու կաս Ա վա գյա նին մի  նչև 60 ա մի ս 
մար ման ժամկ  ե տով և տա րե կան 11% տո կո սադ րույ քով տրա մադ րել է 39.000.000 ՀՀ 
դրամ վա րկ: Նշ ված վար կային պայ մա նագ րից ծա գող պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար-
ման ա պա հով ման նպա տա կով Ըն կե րու թյա ն՝ որ պես գրա վա ռուի և Ղու կաս Ա վա գյա նի, 
Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի՝ որ պես գրա վա տու նե րի մի  ջև 16.08.2012 թվա կա նին 
կնք վել են ան շա րժ գույ քի գրա վի (հի փո թե քի) պայ մա նագ րեր, ո րո նց հա մա ձայն՝ գրա-
վա դր վել են Ղու կաս Ա վա գյա նին և Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նին ընդ հա նուր բաժ-
նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հետ ևյալ ան շա րժ գույ քե րը.

1. ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղում գտն վող 04-079-106-072 կա դա ստ րային 
հա մա րի (փոխ վել է 04-079-0106-0072) տակ գրա նց ված 2,6849 հա մա կե րե սով հո ղա մա սը,

2.  ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղում գտն վող 04-079-101-031 կա դա ստ րային 
հա մա րի (փոխ վել է 04-079-0101-0031) տակ գրա նց ված 4,335 հա մա կե րե սով հո ղա մա սը,

3. ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 52 ա նաս նա շեն քե րի 
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հաս ցե ում գտն վող 04-079-111-075 կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է 04-079-0111-0094) 
տակ գրա նց ված 8,4439 հա մա կե րե սով հո ղա մա սը, ինչ պես նաև նշ ված հո ղա մա սի վրա 
գտն վող շի նու թյուն նե րը:

Նշ ված ան շա րժ գույ քե րի նկատ մա մբ գրա նց ված է Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա-
նի (2/3 բա ժին) և Ղու կաս Ա վա գյա նի (1/3 բա ժին) ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը: Բա ցի նշ ված գույ քից, ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի 
թիվ 53ա հաս ցե ում գտն վող խոր քային հո րը և ջրա ճնշ ման աշ տա րա կը, ինչ պես նաև 
0,0303 հա մա կե րե սով ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սը նույն պես ընդ հա-
նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում են Հայկ Միր զա խա նի Մալ-
խաս սյա նին (2/3 բա ժին) և Ղու կաս Ա վա գյա նին (1/3 բա ժին):

 Վե րոն շյալ գրա վի պայ մա նագ րե րի 3.17-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գրա վա տու նե րը պար-
տա վոր վում են ա ռա նց գրա վա ռուի գրա վոր հա մա ձայ նու թյան գրա վի ա ռար կա հան դի-
սա ցող գույ քը չօ տա րել, չհա նձ նել վար ձա կա լու թյան, են թա վար ձա կա լու թյան և ան հա-
տույց օգ տա գո րծ ման կամ չտ նօ րի նել այլ կե րպ: Նույն պայ մա նագ րե րի 3.19-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ գրա վա տու նե րը պար տա վոր վում են գրա վի ա ռար կայի հետ կա տար ված 
ցան կա ցած փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում ստա նալ գրա վա ռուի հա մա ձայ նու թյու նը, 
ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ա պա հո վել կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի պե տա կան գրան ցում 
և պայ մա նագ րե րում կա տա րել հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ: 

Ըն կե րու թյան և Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի մի  ջև 03.06.2016 թվա կա նին կնք-
ված պա հան ջի զիջ ման մա սին պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ հի մք ըն դու նե լով Հայկ Միր-
զա խա նի Մալ խաս սյա նի կող մի ց Ըն կե րու թյան հան դեպ Ղու կաս Ա վա գյա նի ստա նձ նած 
պար տա վո րու թյան ամ բող ջա կան կա տար ման փաս տը, Ըն կե րու թյա ն՝ վար կային պայ մա-
նագ րով ծա գած պա հան ջի ի րա վունք նե րը և վար կային պայ մա նագ րի կա տար ման ա պա-
հով ման մի  ջոց հան դի սա ցող գրա վի պայ մա նագ րե րից ծա գած գրա վի ի րա վունք նե րը ՀՀ 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով ան ցել են Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նին այն 
ծա վա լով (16.363.937,7 ՀՀ դրամ), ո րով վեր ջի նս բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան պա հան ջը: 
Վե րը նշ ված գույ քե րի նկատ մա մբ գրա նց վել է Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի գրա վի 
ի րա վուն քը:

 Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ղու կաս Ա վա գյա նի հայ ցը, պատ ճա ռա բա նել է, որ բաժ-
նային սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մի  ջև ընդ հա նուր գույ քե րը բա ժա նե լու և դրան-
ցից Ղու կաս Ա վա գյա նի բա ժին նե րն ա ռա նձ նաց նե լու ե ղա նա կի և պայ ման նե րի մա սին 
հա մա ձայ նու թյուն առ կա չէ, և գտել է, որ Ղու կաս Ա վա գյա նն ի րա վունք ու նի ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հի ման վրա դա տա կան կար գով պա-
հան ջե լու այդ ընդ հա նուր գույ քե րից բնե ղե նով ա ռա նձ նաց նե լու իր 1/3-ա կան բա ժին նե րը:
 Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ նշ ված ան շա րժ գույ քե րից գրա վա դր ված 
ե րեք ան շա րժ գույ քե րի ա ռա նձ նաց ված բա ժին նե րի նկատ մա մբ Ղու կաս Ա վա գյա նի սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քը կա րող է գրա նց վել դրա նց գրա վը դա դա րե լուց հե տո մի  այն: 
Դա տա րա նը նաև գտել է, որ գոր ծում առ կա՝ 18.02.2016 թվա կա նին տր ված թիվ 013-01/Վ-
016 եզ րա կա ցու թյունն ար ժա նա հա վատ և հիմն  ա վոր ված է, ուս տի կրկ նա կի փոր ձա քն-
նու թյուն նշա նա կե լու հիմ քեր և ան հրա ժեշ տու թյուն առ կա չէ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր-
ժե լով և ան դրա դառ նա լով բո ղո քա բե րի այն փաս տար կին, որ գրա վի պայ մա նագ րե րի 
3.17-րդ և 3.19-րդ կե տե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գրա վա դր ված ան շա րժ գույ-
քե րի փո փո խու թյա նը հան գեց նող ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն կա րող է ի րա կա նաց վել 
մի  այն գրա վա ռուի, այ սի նքն՝ բո ղո քա բե րի հա մա ձայ նու թյա մբ, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող հո ղա մա սե րը չեն օ տար վել եր րո րդ ան ձա նց կամ որ ևէ 
այլ կե րպ չեն տնօ րին վել, ինչ պես նաև որ ևէ փո փո խու թյան չեն են թա րկ վել, Դա տա րա-
նի 05.09.2016 թվա կա նի վճ ռով հս տա կեց վել են կող մե  րին պատ կա նող բաժ նե մա սե րը, 
և դրա նք ա ռա նձ նաց վել են բնե ղե նով, ո րը չի հա կա սում գրա վի պայ մա նագ րե րի վե-
րոն շյալ  կե տե րի պա հա նջ նե րին: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նաև նշել է, որ փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցու թյան « Հե տա զո տու թյուն» բաժ նում ներ կայաց վել է ան շա րժ գույ քը բնե ղե նով 
ա ռա նձ նաց նե լու տար բե րակ նե րի չա փա գի տա կան մե  թո դով հա մա պա տաս խան հիմ-
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նա վո րումն  ե րը, ո րո նց հիմ քով էլ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան «Եզ րա կա ցու թյուն ներ» 
բաժ նում փոր ձա գետ նե րի կող մի ց ներ կայաց վել են ան շա րժ գույ քի բնե ղե նով ա ռա նձ-
նաց ման տար բե րակ ներ:

 Մի նչ դեռ վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 447-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պայ մա-
նագ րի պայ ման նե րը մե կ նա բա նե լիս` դա տա րա նը պե տք է ել նի նրա նում պա րու նակ վող 
բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից: Պայ մա նագ րի պայ մա-
նի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը պա րզ չլի նե լու դեպ քում այն սահ ման վում է պայ մա նագ րի 
մյուս պայ ման նե րի և պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հետ հա մադ րե լու մի  ջո ցով: 
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տում պա րու նակ վող 
կա նոն նե րը հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս ո րո շել պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նը, 
ա պա պե տք է պա րզ վի կող մե  րի ի րա կան ընդ հա նուր կամ քը` հաշ վի առ նե լով պայ մա-
նագ րի նպա տա կը: Ընդ ո րում, նկա տի են առն վում բո լոր հա մա պա տաս խան հան գա մա-
նք նե րը` նե րա ռյալ պայ մա նագ րին նա խոր դող բա նակ ցու թյուն նե րը և թղ թակ ցու թյու նը, 
կող մե  րի փո խա դա րձ հա րա բե րու թյուն նե րում հաս տատ ված գոր ծե լա կեր պը, գոր ծա րար 
շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րը, կող մե  րի հե տա գա վար քը:

 Վե րոն շյալ հոդ վա ծն ամ րագ րում է պայ մա նագ րի մե կ նա բա նու թյան ե րեք կա նոն` 
պայ մա նագ րի մե կ նա բա նու մը` ել նե լով դրա բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի 
նշա նա կու թյու նից, պայ մա նագ րի մե կ նա բա նու մը` հա մադ րե լով այն պայ մա նագ րի մյուս 
պայ ման նե րի և պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հետ, և պայ մա նագ րի մե կ նա բա-
նու մը կող մե  րի ի րա կան ընդ հա նուր կամ քը պար զե լու մի  ջո ցով: Ընդ ո րում, այդ կա նոն-
նե րը կի րառ վում են հա ջոր դա բար (տե ՛ս, « Կա րատ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ «Էգ նա Շին» ՍՊԸ-ի 
թիվ ՇԴ1/0303/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն գոր ծով Ղու կաս Ա վա գյա նն Ըն կե րու թյան հետ կն քել է վար կային պայ մա նա-
գիր, ո րի կա տար ման ա պա հով ման նպա տա կով կն քել է նաև գրա վի պայ մա նագ րեր: 
Նշ ված պայ մա նագ րե րի 3.17-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գրա վա տու նե րը պար տա վոր վում են 
ա ռա նց գրա վա ռուի գրա վոր հա մա ձայ նու թյան գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քը 
չօ տա րել, չհա նձ նել վար ձա կա լու թյան, են թա վար ձա կա լու թյան և ան հա տույց օգ տա գո-
րծ ման կամ չտ նօ րի նել այլ կե րպ, իսկ 3.19-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գրա վա տու նե րը պար-
տա վոր վում են գրա վի ա ռար կայի հետ կա տար ված ցան կա ցած փո փո խու թյուն նե րի 
դեպ քում ստա նալ գրա վա ռուի հա մա ձայ նու թյու նը:

 Վե րոգ րյալ գրա վի պայ մա նագ րե րի 3.17-րդ և 3.19-րդ կե տե րը մե կ նա բա նե լով և 
գնա հա տե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 447-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա հա նջ-
նե րի շր ջա նակ նե րում՝  Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ կն քե լով նշ ված գրա-
վի պայ մա նագ րե րը՝ Ղու կաս Ա վա գյա նը պար տա վո րու թյուն է ստա նձ նել ա ռա նց գրա-
վա ռուի (Ըն կե րու թյան, իսկ հե տա գայում՝ պա հան ջի զիջ ման պայ մա նագ րի ու ժով Հայկ 
Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի) հա մա ձայ նու թյան չտ նօ րի նե լու գրա վա դր ված գույ քը, դրա 
հետ կապ ված որ ևէ փո փո խու թյուն չի րա կա նաց նե լու: Սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ տնօ-
րին ման դրս ևո րում է նաև Ղու կաս Ա վա գյա նի կող մի ց ներ կայաց վա ծ՝ ընդ հա նուր գույ քից 
բա ժի նը բնե ղե նով ա ռա նձ նաց նե լու պա հան ջը: Հետ ևա բար, ա ռա նց գրա վա ռուի հա մա-
ձայ նու թյան ներ կայաց նե լով ընդ հա նուր գույ քից իր բա ժի նը բնե ղե նով ա ռա նձ նաց նե լու 
պա հա նջ՝ Ղու կաս Ա վա գյա նը խախ տել է գրա վի պայ մա նագ րե րի՝ գույ քի տնօ րին ման 
ի րա վուն քի և գրա վի ա ռար կայի հետ կապ ված ցան կա ցած փո փո խու թյան վե րա բե րյալ 
սահ մա նա փա կում նա խա տե սող կա նոն նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
գրա վի պայ մա նագ րե րի դրույթ նե րը չի մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
447-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պայ մա նագ րի մե կ նա բան ման կա նոն նե րով, ո րի ար-
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դյուն քում հան գել է սխալ եզ րա կա ցու թյան առ այն, որ գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող 
հո ղա մա սե րը չեն օ տար վել եր րո րդ ան ձա նց կամ որ ևէ այլ կե րպ չեն տնօ րին վել, ինչ պես 
նաև որ ևէ փո փո խու թյան չեն են թա րկ վել: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Ղու կաս Ա վա գյա նը պար տա վոր էր ընդ հա նուր գույ քից ի րեն պատ կա նող բա-
ժին նե րը բնե ղե նով ա ռա նձ նաց նե լու պա հա նջ ներ կայաց նել մի  այն գրա վա ռուի՝ Հայկ 
Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լուց հե տո, որ պի սի 
հան գա մա նքն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ստո րա-
դաս դա տա րան նե րն ան տե սել են, որ քա նի դեռ առ կա չէ գրա վա ռու հան դի սա ցող Հայկ 
Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը՝ Ղու կաս Ա վա գյա նի պա հան ջը՝ 
գրա վա դր ված ան շա րժ գույ քե րից բա ժին ա ռա նձ նաց նե լու վե րա բե րյալ, բա վա րար վել չի 
կա րող: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Դա տա րա նը վե րը թվա րկ ված 
փաս տե րի ան տես մա մբ, ար դյուն քում նա և՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 197-րդ և 
447-րդ հոդ ված նե րի խա խտ մա մբ սխալ եզ րա հա նգ ման է ե կել գրավ դր ված գույ քից բա-
ժին ա ռա նձ նաց նե լու հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ, ինչն ան տես վել է նաև Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի կող մի ց, ուս տի այս մա սով վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տա րկ նե րը հիմն  ա վոր են 
և ի րա վա չափ:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ կող մե  րի ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյու նը հան դի-
սա ցող թվով չո րս ան շա րժ գույ քե րից մի  այն ե րե քն են հան դի սա նում գրա վի ա ռար կա, 
նշ ված եզ րա հան գու մը վե րա բե րում է մի  այն ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղում 
գտն վող         04-079-106-072 կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է 04-079-0106-0072) տակ 
գրա նց ված 2,6849 հա մա կե րե սով հո ղա մա սից, նույն գյու ղում գտն վող 04-079-101-031 
կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է 04-079-0101-0031) տակ գրա նց ված 4,335 հա մա կե-
րե սով հո ղա մա սից, նույն գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 52 հաս ցե ում գտն վող 04-079-111-075 
կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է 04-079-0111-0094) տակ գրա նց ված 8,4439 հա մա կե-
րե սով հո ղա մա սից, ինչ պես նաև նշ ված հո ղա մա սի վրա գտն վող շի նու թյուն նե րից Ղու-
կաս Ա վա գյա նի բա ժի նն ա ռա նձ նաց նե լու վե րա բե րյալ Դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու-
ժի մե ջ թող նե լու մա սին Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հա նգ մա նը: 

Ի նչ վե րա բե րում է կող մե  րի ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
և գրա վի ա ռար կա չհան դի սա ցող ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի 
թիվ 53ա հաս ցե ում գտն վող խոր քային հո րը և ջրա ճնշ ման աշ տա րա կը, ինչ պես նաև 
0,0303 հա մա կե րե սով ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սը բա ժա նե լու վե րա-
բե րյալ Դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու վե րա բե րյալ Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի եզ րա հա նգ մա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը 
նշ ված ան շա րժ գույ քի բա ժա նումն  ի րա կա նաց րել է « ՎԱՐ ՄՕՆ ՌԻ ԵԼ ԹԻ» ՍՊԸ-ի կող մի ց 
կա տար ված դա տա տեխ նի կա կան և դա տաապ րան քա գի տա կան փոր ձա քն նու թյան ար-
դյուն քում 18.02.2016 թվա կա նին կա զմ ված թիվ «013-01/Վ-016» փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու-
թյան հի ման վրա: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րն ան տե սել են, 
որ ան շա րժ գույ քե րի բա ժան ման հիմ քում ըն կած փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը չի պա-
րու նա կում նշում դա տա տեխ նի կա կան փոր ձա քն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե  թոդ-
նե րի վե րա բե րյալ, ին չը կաս կած է հա րու ցում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան հիմն  ա վոր-
վա ծու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ: Ընդ ո րում, նման հա րց բա րձ րաց վել 
է նաև Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ, մի  նչ դեռ Դա տա րա նը, մե ր ժե լով կրկ-
նա կի փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը, վճ ռի հիմ քում դրել է մի  
եզ րա կա ցու թյուն, ո րը չի հա մա պա տաս խա նում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի պա հա նջ նե րի ն՝ դրա նով իսկ խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի պա հան ջը: Ինչ վե րա բե րում է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
ո րոշ ման մե ջ նշ ված մե  թո դին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ փոր-
ձա քն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե  թո դի մա սին նշու մը պե տք է հս տա կո րեն նշ վի 
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան մե  ջ՝ չհա րու ցե լով կաս կած հե նց նման մե  թո դը կի րառ ված 
լի նե լու վե րա բե րյալ, մի  նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը կող մի ց նշ ված և են թադ րա բար 
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կի րառ ված մե  թո դի վե րա բե րյալ նշում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան մե ջ առ կա չէ: 
Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ ՀՀ Ար մա վի րի 

մար զի Շե նա վան գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 53ա հաս ցե ում գտն վող խոր քային հո րը և 
ջրա ճնշ ման աշ տա րա կը, ինչ պես նաև 0,0303 հա մա կե րե սով ար դյու նա բե րա կան նշա նա-
կու թյան հո ղա մա սը բա ժա նե լու վե րա բե րյալ պա հան ջը քն նե լիս Դա տա րա նը պատ շաճ 
քն նու թյուն չի ի րա կա նաց րել, որ պի սի հան գա մա նքն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նի կող մի ց:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված պա հան ջի մա սով 
գոր ծը են թա կա է նոր քն նու թյա ն՝ սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  ե րի լույ սի ներ քո գոր ծի վե րոն շյալ հան գա մա նք նե րը պար զե լու հա մար:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զի Շե նա վան գյու ղում գտն վող 04-079-106-072 կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է          
04-079-0106-0072) տակ գրա նց ված 2,6849 հա մա կե րե սով հո ղա մա սից, նույն գյու ղում 
գտն վող 04-079-101-031 կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է 04-079-0101-0031) տակ գրա-
նց ված 4,335 հա մա կե րե սով հո ղա մա սից, նույն գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 52 հաս ցե ում 
գտն վող 04-079-111-075 կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է 04-079-0111-0094) տակ գրա-
նց ված 8,4439 հա մա կե րե սով հո ղա մա սից, ինչ պես նաև նշ ված հո ղա մա սի վրա գտն վող 
շի նու թյուն նե րից Ղու կաս Ա վա գյա նի բա ժի նն ա ռա նձ նաց նե լու վե րա բե րյալ պա հա նջ նե րի 
մա սով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տը փո փո խե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-
տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն 
հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման 
տե սան կյ ու նի ց։ Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ-
ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող-
մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը նշ ված մա սե րով փո փո խե լը բխում է ար-
դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով այդ մա սե րով 
վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա-
ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է։

Ս տո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը նշ ված մա սե րով փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 
գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը։ 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան 
գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 53ա հաս ցե ում գտն վող խոր քային հո րը և ջրա ճնշ ման աշ տա-
րա կից, ինչ պես նաև 0,0303 հա մա կե րե սով ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա-
սից բա ժի նն ա ռա նձ նաց նե լու վե րա բե րյալ պա հան ջի մա սով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա-
կե տով սահ ման վա ծ՝ գոր ծը նշ ված ծա վա լով նոր քն նու թյան ու ղար կե լու լի ա զո րու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
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ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որ-
պի սի պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ 
հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Ղու կաս Ա վա գյա նից հօ գուտ Հայկ Միր-
զա խա նի Մալ խաս սյա նի են թա կա է բռ նա գա նձ ման 10.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վե րա քն նիչ 
բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար, ինչ պես 
նաև 20.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի հա տուց ման գու մար: Մնա ցած մա սե րով դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին 
ան հրա ժե շտ է ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 22.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և 

- ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 05.09.2016 թվա-
կա նի վճի ռը՝ հայ ցը՝ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղում գտն վող 04-079-106-072 
կա դա ստ րային հա մա րի (փոխ վել է 04-079-0106-0072) տակ գրա նց ված 2,6849 հա մա-
կե րե սով հո ղա մա սից, նույն գյու ղում գտն վող 04-079-101-031 կա դա ստ րային հա մա րի 
(փոխ վել է      04-079-0101-0031) տակ գրա նց ված 4,335 հա մա կե րե սով հո ղա մա սից, նույն 
գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 52 հաս ցե ում գտն վող 04-079-111-075 կա դա ստ րային հա մա րի 
(փոխ վել է           04-079-0111-0094) տակ գրա նց ված 8,4439 հա մա կե րե սով հո ղա մա սից 
և դրա վրա գտն վող շի նու թյուն նե րից Ղու կաս Ա վա գյա նի բա ժի նն ա ռա նձ նաց նե լու պա-
հան ջի մա սով բա վա րա րե լու մա սով օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու մա սով, փո փո խել և 
Ղու կաս Ա վա գյա նի հայ ցը՝ նշ ված ան շա րժ գույ քե րից իր բա ժի նն ա ռա նձ նաց նե լու պա-
հան ջի մա սե րով, մե ր ժել, 

- գոր ծը՝ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Շե նա վան գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 53ա հաս ցե ում 
գտն վող 0,0303 հա մա կե րե սով ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սից և դրա 
վրա գտն վող խոր քային հո րից և ջրա ճնշ ման աշ տա րա կից Ղու կաս Ա վա գյա նի բա ժի նն 
ա ռա նձ նաց նե լու պա հան ջի մա սով, ու ղար կել ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյան: 

2. Ղու կաս Ա վա գյա նից հօ գուտ Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի բռ նա գան ձել 
10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի հա-
տուց ման գու մար:

 Ղու կաս Ա վա գյա նից հօ գուտ Հայկ Միր զա խա նի Մալ խաս սյա նի բռ նա գան ձել 20.000 
ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու-
մար:
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Մ նա ցած մա սե րով դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի 
նոր քն նու թյան ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան 
է և են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր

         



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 51

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/0556/02/14
դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/0556/02/14
Նա խա գա հող դա տա վոր` Տ.  Նա զա րյան
Դա տա վոր ներ` Ա. Պետ րո սյա ն
 Կ.  Չի լին գա րյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կա ն
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ                                                                   
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի ներ կայա ցու ցիչ 

Ար տակ Ա վա նե սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
21.04.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ ցի Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի և Գայա նե Ղա-
զա րյա նի ընդ դեմ « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե  նի ա» ՓԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Ըն կե րու թյուն), եր րո րդ 
ան ձ ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան «Կր թա կան ծրագ րե րի կե նտ րոն» 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սե նյա կի (այ սու հե տ՝ Գրա սե նյակ)՝ գու մա րի բռ նա գա նձ-
ման պա հան ջի մա սին, 

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Զա րու հի Հայ րա պե տյա նը և Գայա նե Ղա զա րյա նը պա հան ջել 

են Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 25.02.2013 թվա կա նին կնք ված թիվ 5/13 պայ մա նագ րով 
սահ ման ված և չվ ճար ված 1.680.000 ՀՀ դրա մը, ինչ պես նաև հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս նե րը մի  նչև գու մա րը վե րա դա-
րձ նե լու օ րը: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մել քու մյան)  (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 03.11.2015 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է: 
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ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
21.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ  Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի և Գայա նե Ղա զա րյա նի վե րա-
քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 03.11.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի ներ կայա-
ցու ցի չը ։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-

նսգր քի    53-րդ հոդ վա ծը ։
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի ու սումն  ա սի րել 

25.02.2013 թվա կա նին կնք ված թիվ 5/13 ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գի րը, 
այ լա պես կպար զեր, որ տվյ ալ պայ մա նագ րի «Գ» հա վել վա ծն ու ժը կո րց րած է ճա նաչ վել 
այն ժա մա նակ, երբ ար դեն աշ խա տա նք նե րը կա տար ված են ե ղել և հա նձն վել են Ըն կե-
րու թյա նը, և ո րի դի մաց Գրա սե նյա կի կող մի ց վար ձատ րու թյու նը ստաց ված է ե ղել:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Ըն կե րու թյու նը մի  նչև պայ մա նա գիր կն-
քե լը Գրա սե նյա կին ներ կայաց րել է ա ռա ջա րկ՝ սահ մա նե լով տվյ ալ հե տա զո տու թյունն 
ի րա կա նաց նե լու իր մե  թոդ նե րը և այդ աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց նե լու իր աշ խա տա-
կազ մը (եր կու սո ցի ո լոգ), ո րո նց մի  ջո ցով պե տք է մա տու ցեր այդ ծա ռայու թյու նը: Ընդ 
ո րում, Զա րու հի Հայ րա պե տյա նը և Գայա նե Ղա զա րյա նը, նե րգ րավ ված լի նե լով որ պես 
սո ցի ո լոգ ներ և չհան դի սա նա լով Ըն կե րու թյան աշ խա տա կից ներ, նախ քան թիվ 5/13 ծա-
ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րի կն քու մը ստա ցել են այդ պայ մա նա գի րը և 
ար տա հայ տել ի րե նց հա մա ձայ նու թյու նը նշ ված պայ մա նա գի րը կն քե լու հա մար:

 Հետ ևա բար 25.02.2013 թվա կա նին կնք ված թիվ 5/13 ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման 
պայ մա նա գի րը պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն ներ է ա ռա ջաց րել ինչ պես Ըն կե րու-
թյան և Գրա սե նյա կի, այն պես էլ Ըն կե րու թյան և Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի, Գայա նե Ղա-
զա րյա նի մի  ջև:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «վճ ռա բեկ բո ղո քն ըն դու-
նել քն նու թյան և ամ բող ջու թյա մբ բա վա րա րել այն՝ բե կա նե լով կայաց ված դա տա կան 
ակ տը»։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն  ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը ՝
1. «Կր թու թյան ո րակ և հա մա պա տաս խա նու թյուն» 2-րդ վար կային ծրագ րի շր ջա-

նա կում Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կայաց ված ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց-
ման ծրագ րի ազ դե ցու թյան գնա հատ ման նպա տա կով հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման 
տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան ա ռա ջար կի  «Աշ խա տա կա զմ» բաժ նի հա մա ձայն՝ Ըն կե-
րու թյան հիմն  ա կան աշ խա տա կազ մում Գայա նե Ղա զա րյա նը և Զա րու հի Հայ րա պե տյա-
նը նե րգ րավ վել են որ պես սո ցի ո լոգ ներ, ո րո նց պար տա կա նու թյուն նե րը, ի թի վս այլ նի, 
նե րա ռել են՝ վե րաձ ևա կեր պել տեխ նի կա կան ա ռա ջար կի դրույթ ներ և ա ռա ջար կել փո-
փո խու թյուն ներ, կազ մե լ մե  թո դա բա նու թյան մի  մա սը, կազ մե լ հաշ վետ վու թյուն ներ ըստ 
փու լե րի (հա տոր 1-ին, գ.թ. 24-34):

2. Գ րա սե նյա կի ՊՀ-ի (այ սու հետ` Պատ վի րա տու) և Ըն կե րու թյան (Խո րհր դա տու) մի -
ջև 25.02.2013 թվա կա նին կնք ված թիվ 5/13 պայ մա նագ րի (այ սու հետ` Պայ մա նա գիր) 1-ին 
կե տի հա մա ձայն` Խո րհր դա տուն Պատ վի րա տուին մա տու ցում է Պայ մա նագ րի ան բա-
ժա նե լի մաս կազ մող «Ա» հա վել վա ծում նշ ված ծա ռայու թյուն նե րը, իսկ հաշ վետ վու թյու-
նը կտ րա մա դր վի Պայ մա նագ րի «Բ» հա վել վա ծում սահ ման ված կար գով (հա տոր 3-րդ, 
գ.թ. 21-27):
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3.  Պատ վի րա տուի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 25.02.2013 թվա կա նին կնք ված թիվ 5/13 պայ-
մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը կազ մող «Ա» հա վել վա ծի հա մա ձայն` «Կր թու թյան ո րակ և 
հա մա պա տաս խա նու թյուն» վար կային 2-րդ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում հե տա զո տու թյան 
ա ռա ջին փու լը ընդ գր կում է 2013 թվա կա նի փե տր վար ամ սից մի  նչև մա րտ ա մի ս նե րը, 
երկ րո րդ փուլն ընդ գր կում է 2013 թվա կա նի ապ րիլ ամ սից մի  նչև հու լիս ա մի ս նե րը, եր րո-
րդ փուլն ընդ գր կում է 2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ամ սից մի  նչև դեկ տեմ բեր ա մի ս նե րը, 
չոր րո րդ փուլն ընդ գր կում է 2014 թվա կա նի հուն վար ամ սից մի  նչև փե տր վար ա մի ս նե-
րը, իսկ նույն Պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը կազ մող «Գ» հա վել վա ծով սահ ման վել է 
Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի և Գայա նե Ղա զա րյա նի պաշ տոն նե րը, չափ ման մի  ա վոր նե րը, 
մի  ա վոր նե րի քա նա կը, օ րե րի քա նա կը և մի  ա վոր նե րի ար ժեք նե րը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 
28-34):

4.  Պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը կազ մող «Բ» հա վել վա ծի հա մա ձայն՝ 
« Խո րհր դա տուի հաշ վետ վային պար տա կա նու թյուն նե րն» են. 

 Սկզբ նա կան հաշ վետ վու թյուն. Հաշ վետ վու թյու նը պե տք է ներ կայաց վի աշ-
խա տա նք նե րի ա ռա ջին փուլն ա վար տե լուց հե տո: Հաշ վետ վու թյու նը պե տք է 
ընդ գր կի հե տա զո տու թյան մե  թո դա բա նու թյան նկա րագ րու թյու նը՝ նե րա ռե լով 
ընտ րու թյան մե  թոդ նե րը, հա տուկ հար ցե րի հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րը, 
հե տա զո տու թյան գոր ծիք նե րը: Հաշ վետ վու թյու նը պե տք է ներ կայաց վի մի  նչև 
30.03.2013 թվա կա նը: 

 Ա ռա ջին մի  ջան կյ ալ հաշ վետ վու թյուն. Հաշ վետ վու թյու նը պե տք է ներ կայաց վի 
աշ խա տա նք նե րի երկ րո րդ փուլն ա վար տե լուց հե տո: Հաշ վետ վու թյու նը պե-
տք է նե րա ռի 2011 և 2012 թվա կան նե րի վե րա պատ րաս տումն  ե րի ազ դե ցու թյան 
գնա հատ ման նպա տա կով դաշ տային աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նաց ման և հա-
վա քագ րած տվյ ալ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյունք ներ: Հաշ վետ վու թյու նը պե տք է 
ներ կայաց վի մի  նչև 15.07.2013 թվա կա նը: 

 Ե րկ րո րդ մի  ջան կյ ալ հաշ վետ վու թյուն. Հաշ վետ վու թյու նը պե տք է ներ կայաց-
վի աշ խա տա նք նե րի եր րո րդ փու լը ա վար տե լուց հե տո: (…) Հաշ վետ վու թյու նը 
պե տք է ներ կայաց վի մի  նչև 15.12.2013 թվա կա նը:

  Վե րջ նա կան հաշ վետ վու թյուն. Հաշ վետ վու թյու նը պե տք է ներ կայաց վի աշ խա-
տա նք նե րի չոր րո րդ փու լը ա վար տե լուց հե տո: (…) Հաշ վետ վու թյու նը պե տք է 
ներ կայաց վի մի  նչև 15.02.2014 թվա կա նը: 

5. Ըն կե րու թյան և Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի մի  ջև կնք ված ծա ռայու թյուն ներ մա տու-
ցե լու 03.06.2013 թվա կա նի թիվ 06/03-1 պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Զա րու հի Հայ րա պե-
տյա նը պար տա վոր վել է Ըն կե րու թյան հա նձ նա րա րու թյա մբ մշա կել Կր թա կան Ծրագ րե րի 
Կե նտ րո նի (ԿԾԿ) «Կր թու թյան ո րակ և պա տաս խա նատ վու թյուն» 2-րդ վար կային ծրագ րի 
«Կր թու թյան ո րա կի հե տա գա բա րե լա վում՝ ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րա ստ ման և մաս նա-
գի տա կան զար գաց ման մի  ջո ցով» են թած րագ րի ազ դե ցու թյան գնա հատ ման մե  թո դա-
բա նու թյու նը և «Ո րա կա կան հե տա զո տու թյան» գոր ծիք նե րը: Պայ մա նագ րի գի նը սահ-
ման վել է 800.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 21-22):

6.  Թիվ 08/06-01 կա տա րո ղա կան ակ տի հա մա ձայն՝ Զա րու հի Հայ րա պե տյա նը պատ-
շաճ կա տա րել է Կր թա կան ծրագ րե րի կե նտ րո նի «Կր թու թյան ո րակ և հա մա պա տաս-
խա նու թյուն» վար կային 2-րդ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում պայ մա նագ րային պար տա վո րու-
թյուն նե րը և պատ շաճ ո րա կով ներ կայաց րել է կա տար ված աշ խա տա նք նե րը (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 23):

7. 10.07.2013 թվա կա նի թիվ 151 դրա մա րկ ղային ել քի օր դե րի հա մա ձայն՝ թիվ 08/06-
01 կա տա րո ղա կան ակ տի հի ման վրա Զա րու հի Հայ րա պե տյա նին վճար վել է 800.000 ՀՀ 
դրամ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 24): 

8. Ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րի և Գրա սե նյա կի աշ խա տող նե րի հա մա տեղ խո-
րհր դակ ցու թյան 12.08.2013 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Խո րհր դակ ցու թյա նը 
մաս նակ ցել են Ըն կե րու թյան կոոր պո րա տիվ ֆի նա նս նե րի և բիզ նես խո րհր դատ վու թյան 
բաժ նի ղե կա վար Սամ վել Հով հան նի սյա նը, խո րհր դա տու-վեր լու ծա բան Լու սի նե Հով-
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հան նի սյա նը և փոր ձա գետ Զա րու հի Հայ րա պե տյա նը, ինչ պես նաև Գրա սե նյա կի տնօ րեն 
Հաս մի կ Ղա զա րյա նը, բա ղադ րի չի ղե կա վար Կա րեն Մել քո նյա նը և հա մա կար գող Լի-
լիթ Շա վար շյա նը: Ըստ նշ ված ար ձա նագ րու թյա ն՝ օ րա կար գում ընդ գրկ վել է «Կր թու թյան 
ո րակ և պա տաս խա նատ վու թյուն» 2-րդ վար կային ծրագ րի «Կր թու թյան ո րա կի հե տա գա 
բա րե լա վում՝ ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րա ստ ման և մաս նա գի տա կան զար գաց ման մի -
ջո ցով» են թած րագ րի ազ դե ցու թյան գնա հա տո ղա կան հե տա զո տու թյան երկ րո րդ փու-
լի հաշ վետ վու թյունն ըն դու նե լու հար ցը: «Կր թու թյան ո րա կի հե տա գա բա րե լա վում՝ 
ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րա ստ ման և մաս նա գի տա կան զար գաց ման մի  ջո ցով» բա ղադ-
րի չի ղե կա վար Կա րեն Մել քո նյա նը ներ կայաց րել է Ըն կե րու թյան ա ռա ջին մի  ջան կյ ալ 
հաշ վետ վու թյու նը: Նշե լով կա տար ված աշ խա տա նք նե րի ար դյու նա վե տու թյան մա սին և 
ան դրա դառ նա լով հաշ վետ վու թյան վեր լու ծա կան մա սի ն՝ ա ռա ջար կել է վե րա նայել այն և 
հաշ վետ վու թյու նը վե րա նայե լու վե րջ նա ժամկ  ետ է սահ մա նել մի  նչև 30.08.2013 թվա կա նը 
(հա տոր 3-րդ, գ.թ. 36-37): 

9. Ըն կե րու թյան կող մի ց Գրա սե նյա կի տնօ րեն Հ. Ղա զա րյա նին ուղղ ված 30.08.2013 
թվա կա նի գրու թյան հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան կող մի ց Գրա սե նյա կին է ներ կայաց վել 
«Կր թու թյան ո րակ և հա մա պա տաս խա նու թյուն» վար կային 2-րդ ծրագ րի «Կր թու թյան 
ո րա կի հե տա գա բա րե լա վում՝ ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րա ստ ման և մաս նա գի տա կան 
զար գաց ման մի  ջո ցով» են թած րագ րի ազ դե ցու թյան երկ րո րդ փու լի վե րա նայ ված հաշ-
վետ վու թյու նը՝ Ըն կե րու թյան և Գրա սե նյա կի աշ խա տող նե րի հա մա տեղ խո րհր դակ ցու-
թյան 12.08.2013 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն, որն էլ ըն դուն վել է Գրա սե նյա-
կի կող մի ց, մաս նա վո րա պես, նշ ված գրու թյան վրա առ կա է «Կր թու թյան ո րա կի հե տա գա 
բա րե լա վում՝ ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ րա ստ ման և մաս նա գի տա կան զար գաց ման մի  ջո-
ցով» բա ղադ րի չի ղե կա վար Կա րեն Մել քո նյա նը գրա ռում՝ « Կից ներ կայաց ված հաշ վետ-
վու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է պայ մա նագ րին և աշ խա տան քի նկա րագ րի պա հա նջ-
նե րին: Նկա տի ու նե նա լով վե րոն շյա լը՝ հաշ վետ վու թյունն ըն դու նում եմ» (հա տոր 4-րդ, 
գ.թ. 72-135): 

10. Գ րա սե նյա կի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 16.10.2013 թվա կա նին կնք վել է թիվ 1 հա մա-
ձայ նա գի րը, ո րով փո փո խու թյան է են թա րկ վել նույն կող մե  րի մի  ջև 25.02.2013 թվա կա-
նին կնք ված թիվ 5/13 պայ մա նա գի րը: Մաս նա վո րա պե ս՝ նշ ված Պայ մա նագ րի «Գ» հա-
վել վա ծը չե ղյ ալ է հա մար վել (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 64-65):

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է`

1)  բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 
կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և 
գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում գոր ծար քի գրա վոր ձևը չպահ պա նե լու հետ ևա նք նե րի վե-
րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե-
նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա-
վո րե լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, 
ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև 
ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րու մ ան դրա-
դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք գոր ծար քի գրա վոր ձևը պահ պան-
ված չլի նե լու  դեպ քու մ այդ գոր ծար քից ծա գող ի րա վու նք նե րը և պար տա կա նու  թյու ն նե րը 
են թա կա են ի րա կա նաց ման, ե թե առ կա են այլ ա պա ցու յց ներ, ո րո նք վկայու մ  են տվյ ալ 
գոր ծար քի կնք ման մա սին: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 289-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծա րք նե րը քա-
ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց այն գոր ծո ղու թյուն նե րն են, ո րո նք ուղղ ված 
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են քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 
կամ դրա նց դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 290-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծա րք-
նե րը կա րող են լի նել երկ կո ղմ կամ բազ մա կո ղմ (պայ մա նա գիր), ինչ պես նաև` մի  ա կո ղմ: 
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար ան հրա ժե շտ է եր-
կու կող մի  (երկ կո ղմ գոր ծա րք) կամ ե րեք ու ա վե լի կող մե  րի (բազ մա կո ղմ գոր ծա րք) հա-
մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու թյու նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 294-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծա րք-
նե րը կնք վում են բա նա վոր կամ գրա վոր (հա սա րակ կամ նո տա րա կան) ձևով: Նույն հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծար քը, ո րը կա րող է կնք վել բա նա վոր, հա մար վում է 
կնք ված նաև այն դեպ քում, ե թե ան ձի վար քից ակն հայտ է գոր ծա րք կն քե լու նրա կամ քը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 295-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծար քը, 
ո րի հա մար օ րեն քով կամ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա մբ սահ ման ված չէ գրա վոր (հա սա-
րակ կամ նո տա րա կան) ձև, կա րող է կնք վել բա նա վոր: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ բա նա վոր կա րող են կնք վել կնք ման պա հին կա տար վող բո լոր գոր ծա րք նե րը, 
բա ցա ռու թյա մբ այն գոր ծա րք նե րի, ո րո նց հա մար սահ ման ված է նո տա րա կան ձև, և այն 
գոր ծա րք նե րի, ո րո նց հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է դրա նց ան վա-
վե րու թյան, ե թե այլ բան սահ ման ված չէ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա մբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 296-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գրա վոր 
գոր ծար քը պե տք է կնք վի փաս տա թուղթ կազ մե  լու մի  ջո ցով, որն ար տա հայ տում է գոր-
ծար քի բո վան դա կու թյու նը և ստո րա գր ված է գոր ծա րք կն քող ան ձի կամ ան ձա նց կամ 
նրա նց կող մի ց պատ շաճ ձևով լի ա զոր ված ան ձա նց կող մի ց: Երկ կո ղմ (բազ մա կո ղմ) գոր-
ծա րք նե րը կա րող են կնք վել նույն օ րե նսգր քի 450-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ կե տե րով 
նա խա տես ված ե ղա նակ նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծար քի 
հաuա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը վե ճի դեպ քում կող մե  րին զր կում է ի հաu տա տումն  
գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի` վկա նե րի ցուց մունք ներ վկայա կո չե լու, uա կայն նրա նց չի 
զր կում գրա վոր և այլ ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քից: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ օ րեն քում կամ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյու նում ուղ ղա կի նշ ված դեպ քե-
րում գոր ծար քի հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է դրա ան վա վե րու-
թյան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 436-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա-
նա գիր է հա մար վում եր կու կամ մի  քա նի ան ձա նց հա մա ձայ նու թյու նը, որն ուղղ ված է 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 
կամ դա դա րե լուն: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ րե րի նկատ մա մբ 
կի րառ վում են նույն օ րե նսգր քի 18-րդ գլ խում նա խա տես ված երկ կո ղմ և բազ մա կո ղմ 
գոր ծա րք նե րի մա սին կա նոն նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 777-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ծա ռայու-
թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րով` կա տա րո ղը պար տա վոր վում է պատ-
վի րա տուի ա ռա ջադ րան քով ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցել (կա տա րել ո րո շա կի գոր-
ծո ղու թյուն ներ կամ ի րա կա նաց նել ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյուն), իսկ պատ վի րա տուն 
պար տա վոր վում է վճա րել այդ ծա ռայու թյուն նե րի հա մար: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ ծա ռայու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նա գի րը կնք վում է գրա վոր:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում ար ձա նագ րել 
է, որ յու րա քան չյուր գոր ծա րք (պայ մա նա գիր) նախ ևա ռաջ կա մային ակտ է, որն ուղղ ված 
է ո րո շա կի ի րա վա կան հետ ևա նք ներ ա ռա ջաց նե լուն: Գոր ծար քի կնք ման հա մար ա ռաջ-
նային նշա նա կու թյուն ու նեն « կա մք» և « կա մա հայտ նու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը: Հետ-
ևա բար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել բա ցա հայ տել նշ ված հաս կա ցու թյուն-
նե րի բո վան դա կու թյու նը: « Կամ քը» ան ձի ներ քին ցան կու թյունն է, պա հան ջը, ձգ տու մը, 
մտադ րու թյու նը, դի տա վո րու թյու նը, հա մա ձայ նու թյու նը: « Կա մա հայտ նու թյու նը» կամ քի 
ար տա հայտ ման ար տա քին ձևն է, մի  ջո ցը, ե ղա նա կը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ գոր ծա րքն այն 
կն քած ան ձա նց ներ քին կամ քի և ար տա քին կա մա հայտ նու թյան հա մակ ցու թյունն է 
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(տե ՛ս, Նել լի Հա կո բյա նը և մյու ս նե րն ընդ դեմ « Համխ  աչ» ՍՊԸ-ի թիվ ԵԿԴ/1013/02/13 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ պայ մա նա գի րը՝ որ պես գոր ծա րք, կա րող է կնք վել 
բա նա վոր կամ գրա վոր ձևով: Պայ մա նագ րի ձևի վե րա բե րյալ օ րե նսդ րա կան կար գա վոր-
ման նպա տա կը պայ մա նագ րի հի ման վրա ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րն ա վե լի հս տակ 
դա րձ նե լն է, քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կայու նու թյունն ա պա հո վե լը, պայ մա նա-
վոր ված պայ մա նագ րի տվյ ալ տե սա կի բնույ թո վ՝ ա պա գայում հնա րա վոր վե ճե րի կան-
խու մը: Մաս նա վո րա պե ս՝ պայ մա նագ րի կնք ման բա նա վոր ձև նա խա տե սե լու մի  ջո ցով 
քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նը չի ծան րա բե ռն վում (օ րի նա կ՝ կնք ման պա հին կա-
տար վող գոր ծա րք նե րը, ո րո նց հա մար հա տուկ կար գա վո րում նա խա տես ված չէ, կա րող 
են կնք վել բա նա վոր ձևով): Ինչ վե րա բե րում է գրա վոր ձևով կնք վող գոր ծա րք նե րին, 
ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծա րք նե րի ո րոշ տե սակ նե րի հա-
մար հս տակ նա խա տե սե լով գրա վոր ձև՝ օ րե նս դի րը կար ևո րել է այդ պայ մա նագ րե րը 
կնք ված հա մար վե լու հա մար ո րո շա կի պա հա նջ նե րի պահ պա նու մը (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 296-րդ հոդ վա ծի 1-ին կետ, 450-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ կե տեր): Ընդ ո րում, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ սահ մա նե լով գոր ծար քի կնք ման գրա-
վոր ձև՝ օ րե նս դի րը նա խա տե սել է այդ ձևը չպահ պա նե լու եր կու հնա րա վոր հետ ևա նք.

1) գոր ծար քի հաuա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը վե ճի դեպ քում կող մե  րին զր կում 
է ի հաu տա տումն  գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի` վկա նե րի ցուց մունք ներ վկայա կո չե լու 
ի րա վուն քի ց՝ չզր կե լով գրա վոր և այլ ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քից,

2)  օ րեն քում կամ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյու նում ուղ ղա կի նշ ված դեպ քե րում գոր-
ծար քի հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է դրա ան վա վե րու թյան:

 Հետ ևա բար բո լոր այն դեպ քե րում, երբ օ րե նսդ րի կող մի ց պայ մա նագ րի տվյ ալ ձևի 
հա մար սահ ման ված է գրա վոր ձև՝ ա ռա նց ձևը չպահ պա նե լու հետ ևա նք նե րը նշե լու (օ րի-
նա կ՝ կա պա լի պայ մա նա գիր, հա նձ նա րա րու թյան պայ մա նա գիր, կո մի  սի այի պայ մա նա-
գիր և այլն), ա պա գոր ծում է վե րը նշ ված 1-ին կա նո նը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա րկ է հա մա րում նշել, որ վե րը նշ ված ի րա վա կան հետ ևան քը կի րառ վում է բա ցա ռա-
պես վե ճի առ կայու թյան դեպ քում: Այ սի նքն՝ այն դեպ քե րում, երբ տվյ ալ գոր ծար քը կնք-
ված լի նե լու փաս տը կող մե  րի կող մի ց չի վի ճա րկ վում, ա պա գոր ծար քի հա սա րակ գրա-
վոր ձևը պահ պան ված չլի նե լու հան գա մա նքն ինք նին որ ևէ ի րա վա կան հետ ևա նք ներ չի 
ա ռա ջաց նում: Հետ ևա բար նշ ված հետ ևան քը դա տա վա րա կան բնույ թի է: Այն դեպ քե րում, 
երբ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով հս տակ նա խա տես ված է, ա պա պայ մա նագ րի գրա վոր 
ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է ան վա վե րու թյան (օ րի նա կ՝ փո խա ռու թյան պայ մա նա-
գիր, վար կային պայ մա նա գիր, բան կային ա վան դի պայ մա նա գիր և այլն):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րում է, որ ծա ռայու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նա գի րը՝ որ պես այն 
կն քող ան ձա նց հա մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու թյուն, ուղղ ված է ո րո շա կի գոր-
ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու ար դյուն քում 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 
կամ դրա նց դա դա րե լուն: Նկա տի ու նե նա լով, որ օ րե նս դի րն այս պայ մա նագ րի հա մար 
սահ մա նել է գրա վոր ձևով կն քե լու պա հա նջ, ծա ռայու թյուն նե րի վճա րո վի պայ մա նա գի-
րը պե տք է կնք վի գրա վոր գոր ծար քին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան: 
Այն դեպ քե րում, երբ ծա ռայու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րի գրա վոր 
ձևը չի պահ պան վում, ա պա կի րառ ման է են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 298-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված կա նո նը, այն է՝ կող մե  րը զրկ վում են ի հաu տա-
տումն  գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի` վկա նե րի ցուց մունք ներ վկայա կո չե լու ի րա վուն-
քի ց՝ այ դու հան դե րձ պահ պա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
47-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այլ ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քը, ո րո նք են-
թա կա են գնա հատ ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ-
վա ծով սահ ման ված կա նոն նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
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մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ փաս տել է, որ այս կամ 
այն հան գա ման քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու-
թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ-
ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը 
(տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պե տք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյ ալ փաս տա կան հան գա ման-
քը հաս տա տե լու կամ մե ր ժե լու հա մար (տե ՛ս, Սվետ լա նա Ժու  լի կյ ա նն ընդ դեմ Ա նա հիտ 
Խա չատ րյա նի թիվ ԵՄԴ/0232/02/08  քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

  Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը «Կր թու թյան ո րակ և հա մա-
պա տաս խա նու թյուն» 2-րդ վար կային ծրագ րի շր ջա նա կում, ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա-
կան զար գաց ման ծրագ րի ազ դե ցու թյան գնա հատ ման հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով, ներ կայաց րել է տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան ա ռա ջա րկ, ո րի  «Աշ խա տա-
կա զմ» բաժ նում՝ որ պես Ըն կե րու թյան աշ խա տա կազ մի  ան դամ նե րգ րավ վել է նաև սո-
ցի ո լոգ Զա րու հի Հայ րա պե տյա նը: Տվյ ալ ա ռա ջար կով վեր ջի նիս պար տա կա նու թյուն նե րը, 
ի թի վս այլ նի, նե րա ռել են՝ կազ մե լ հաշ վետ վու թյուն նե ր՝ ըստ փու լե րի: 25.02.2013 թվա-
կա նին Գրա սե նյա կի (Պատ վի րա տու) և Ըն կե րու թյան (Խո րհր դա տու) մի  ջև կնք վել է թիվ 
5/13 պայ մա նա գի րը, ըստ ո րի՝ Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է Գրա սե նյա կին մա տու ցել 
Պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մաս կազ մող «Ա» հա վել վա ծում նշ ված ծա ռայու թյուն նե րը: 
Ընդ ո րում, ըստ նշ ված պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը կազ մող «Ա» հա վել վա ծի՝ «Կր-
թու թյան ո րակ և հա մա պա տաս խա նու թյուն» վար կային 2-րդ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 
հե տա զո տու թյան երկ րո րդ փուլն ընդ գր կել է 2013 թվա կա նի ապ րիլ ամ սից մի  նչև 
հու լիս ա մի ս նե րը, իսկ նույն Պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը կազ մող «Բ» հա վել վա-
ծի՝ « Խո րհր դա տուի հաշ վետ վային պար տա կա նու թյուն նե րն», ի թի վս այլ նի, նե րա ռել է 
ա ռա ջին մի  ջան կյ ալ հաշ վետ վու թյան կազ մու մը, ո րը պե տք է ներ կայաց վեր աշ խա տա նք-
նե րի երկ րո րդ փուլն ա վար տե լուց հե տո: Հաշ վետ վու թյու նը պե տք է ներ կայաց վեր մի  նչև 
15.07.2013 թվա կա նը: 03.06.2013 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի մի -
ջև կնք վել է թիվ 06/03-1 ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցե լու պայ մա նա գի րը, ո րով Զա րու հի 
Հայ րա պե տյա նը պար տա վոր վել է Ըն կե րու թյան հա նձ նա րա րու թյա մբ մա տու ցել «Կր թու-
թյան ո րակ և հա մա պա տաս խա նու թյուն» 2-րդ վար կային ծրագ րի շր ջա նա կում հա մա-
պա տաս խան ծա ռայու թյու նը, իսկ Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է դրա հա մար վճա րել 
800.000 ՀՀ դրամ: Զա րու հի Հայ րա պե տյա նը պատ շաճ կա տա րել է 2-րդ վար կային ծրագ-
րի շր ջա նակ նե րում պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը և պատ շաճ ո րա կով ներ-
կայաց րել է կա տար ված աշ խա տա նք նե րը, ո րի հա մար կա զմ վել է թիվ 08/06-01 կա տա-
րո ղա կան ակ տը և 10.07.2013 թվա կա նի թիվ 151 դրա մա րկ ղային ել քի օր դե րով Զա րու հի 
Հայ րա պե տյա նին վճար վել է 800.000 ՀՀ դրամ:

12.08.2013 թվա կա նին կայա ցել է խո րհր դակ ցու թյուն, ո րին, ի թի վս այլ ան ձա նց, մաս-
նակ ցել են խո րհր դա տու-վեր լու ծա բան Լու սի նե Հով հան նի սյա նը, փոր ձա գետ Զա րու հի 
Հայ րա պե տյա նը, ինչ պես նաև Գրա սե նյա կի տնօ րեն Հաս մի կ Ղա զա րյա նը, բա ղադ րի չի 
ղե կա վար Կա րեն Մել քո նյա նը: Օ րա կար գում ընդ գրկ վել է «Կր թու թյան ո րակ և պա տաս-
խա նատ վու թյուն» 2-րդ վար կային ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող գնա հա տո-
ղա կան հե տա զո տու թյան երկ րո րդ փու լի հաշ վետ վու թյունն ըն դու նե լու հար ցը: 
Նշ ված հար ցի քն նա րկ ման ժա մա նակ Կա րեն Մել քո նյա նը, ան դրա դառ նա լով հաշ վետ-
վու թյան վեր լու ծա կան մա սին, ա ռա ջար կել է վե րա նայել այն, և հաշ վետ վու թյու նը վե րա-
նայե լու վե րջ նա ժամկ  ետ է սահ ման վել մի  նչև 30.08.2013 թվա կա նը: 30.08.2013 թվա կա-
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նին Ըն կե րու թյունն երկ րո րդ փու լի վե րա նայ ված հաշ վետ վու թյու նը ներ կայաց րել է 
Գրա սե նյակ, որն ըն դուն վել է Գրա սե նյա կի կող մի  ց՝ հա մա պա տաս խան նշում կա տա րե-
լով գրու թյան վրա: 

Պայ մա նագ րի «Գ» հա վել վա ծը չե ղյ ալ է հա մար վել 16.10.2013 թվա կա նին: 
Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի հայ ցը մե ր ժե լով, պատ ճա-

ռա բա նել է, որ Զա րու հի Հայ րա պե տյա նը չի ներ կայաց րել բա վա րար, վե րա բե րե լի և 
թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ իր պա հան ջը հիմն  ա վո րե լու հա մար, մաս նա վո րա պե ս՝ չի 
ներ կայաց րել պայ մա նա գիր, ո րը կող մե  րի մի  ջև պար տա վո րու թյուն ներ սահ մա նող ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հիմ քը կհան դի սա նար, չի պար զա բա նել, թե ինչ հաշ-
վար կով և ինչ ե լա կե տային տվյ ալ նե րից է ստա ցել հայ ցով պա հա նջ վող գու մա րի չա փը, 
հաշ վի առ նե լով, որ Ըն կե րու թյու նում գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույ թի հա մա ձայն 
պայ մա նա գի րը կնք վում է աշ խա տա նք նե րը կա տա րե լուց հե տո, չի ներ կայաց րել նույ նի սկ 
կա տա րո ղա կան ակ տը, ո րով կհաս տատ վեր, որ չնայած պայ մա նագ րի բա ցա կայու թյան 
պա րա գայում, հայց վոր նե րը կա տա րել են աշ խա տան քը, իսկ պա տաս խա նո ղն այն ըն դու-
նել է: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Պայ մա նագ րի «Գ» հա վել վա ծով 
սահ ման վել է աշ խա տա կազ մը, ո րում ընդ գր ված է ե ղել նաև Զա րու հի Հայ րա պե տյա նը, 
ո րը հե տա գայում չե ղյ ալ է հա մար վել:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով, հիմն  ա վոր է հա մա րել Դա-
տա րա նի վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: 

Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
պատ ճա ռա բա նու թյան հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, հա րկ է հա մա րում նշել հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ևս մե կ ան գամ ընդ գծում է, որ ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման 
պայ մա նագ րի հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը չի հան գեց նում տվյ ալ գոր ծար քի 
ան վա վե րու թյան (ե թե այլ բան սահ ման ված չէ օ րեն քով կամ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա-
մբ), այլ զր կում է գոր ծար քի կող մե  րին, ի հա վաս տումն  գոր ծար քի  և դրա պայ ման նե րի, 
վկա նե րի ցուց մունք նե րը վկայա կո չե լու հնա րա վո րու թյու նից:

 Սույն գոր ծով Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև «Կր թու թյան ո րակ և 
պա տաս խա նատ վու թյուն» 2-րդ վար կային ծրագ րի շր ջա նա կում գնա հա տո ղա կան հե-
տա զո տու թյան երկ րո րդ փու լի վե րա բե րյալ ծա ռայու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման 
գրա վոր պայ մա նա գիր չի կնք վել, որ պի սի պայ ման նե րում ստո րա դաս դա տա րան նե րը 
բա ցա ռել են կող մե  րի մի  ջև պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման հնա-
րա վո րու թյու նը՝ այն պայ մա նա վո րե լով մի  այն գրա վոր պայ մա նագ րի առ կայու թյա մբ: 

Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րը շա րա դր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի 
հա մա տե քս տում գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը գրա վոր պայ մա նագ րի բա-
ցա կայու թյան պայ ման նե րում պե տք է գնա հատ ման ա ռար կա դա րձ նե ին կող մե  րի դրս-
ևո րած վար քա գի ծը՝ պար զե լու հա մար վեր ջին նե րիս կա մա հայտ նու թյան ուղղ վա ծու-
թյու նը, մաս նա վո րա պե ս՝ արդյո±ք այն ուղղ ված է ե ղել կող մե  րի հա մար ի րա վունք ներ 
և պար տա կա նու թյուն ներ ա ռա ջաց նե լուն, և արդյո±ք դրա նք ի րա կա նաց վել են: Այս պես, 
հաշ վի առ նե լով ծա ռայու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րի բնույ թը, մաս-
նա վո րա պե ս՝ այն, որ մի  կող մը կրում է ո րո շա կի աշ խա տա նք ներ ի րա կա նաց նե լու պար-
տա կա նու թյուն և դրա դի մաց վար ձատ րու թյուն ստա նա լու ի րա վունք, իսկ մյուս կող մը 
պար տա վոր վում է ըն դու նել կա տա րած աշ խա տան քը և վճա րել դրա դի մաց, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն  գոր ծով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րի 
վար քա գի ծը են թա կա էր գնա հատ ման վե րը նշ վա ծի հաշ վառ մա մբ: 

Ը ստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա-
րան նե րը չեն ի րա կա նաց րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի և լրիվ գնա-
հա տում՝ ան տե սե լով այն հան գա մա նը, որ Զա րու հի Հայ րա պե տյա նը «Կր թու թյան ո րակ 
և հա մա պա տաս խա նու թյուն» 2-րդ վար կային ծրագ րի շր ջա նա կում Ըն կե րու թյան կող մի ց 
ներ կայաց ված ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց ման ծրագ րի ազ դե ցու թյան գնա-
հատ ման նպա տա կով հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան 
ա ռա ջար կում նե րգ րավ ված է ե ղել որ պես սո ցի ո լոգ, վեր ջի նիս հետ աշ խա տա նք նե րի 
ի րա կա նաց ման ա ռա ջին փու լի վե րա բե րյալ կնք ված է ե ղել ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց-
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ման պայ մա նա գիր, Զա րու հի Հայ րա պե տյա նը պատ շաճ կեր պով ի րա կա նաց րել է ա ռա-
ջին փու լի աշ խա տա նք նե րը, մաս նակ ցել է երկ րո րդ փու լի աշ խա տա նք նե րի կա տար ման 
հաշ վետ վու թյան քն նա րկ մա նը: Նշ ված հան գա մա նք նե րը, ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան 
մե ջ գնա հատ ման ար դյուն քում, կա րող է ին վկայել կող մե  րի ո րո շա կի փոխ հա մա ձայ նեց-
ված վար քագ ծի մա սին, որն ի րա վա կան ա ռու մով կաշ կան դել է վեր ջին նե րիս, և ըստ 
այդմ՝ վեր ջին նե րիս հա մար կա րող է ա ռա ջաց նել ի րա վա կան հետ ևա նք ներ: 

Ա վե լին, ստո րա դաս դա տա րան նե րն ան տե սել են, որ Պայ մա նագ րի «Գ» հա վել վա ծը, 
ո րը սահ մա նել է աշ խա տող նե րի, այդ թվում նա և՝ Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի պաշ տո նը, 
աշ խա տան քի չափ ման մի  ա վոր նե րը, մի  ա վոր նե րի քա նա կը, օ րե րի քա նա կը և մի  ա վոր-
նե րի ար ժեք նե րը, չե ղյ ալ հա մար վել է մի  այն 16.10.2013 թվա կա նին, երբ երկ րո րդ փու լի 
վե րա նայ ված հաշ վետ վու թյու նը ներ կայա ցր ված է ե ղել Գրա սե նյակ և ըն դուն վել է Գրա-
սե նյա կի կող մի ց:

 Մի ա ժա մա նակ ստո րա դաս դա տա րան նե րը պատ շաճ կար գով չեն հե տա զո տել գոր-
ծում առ կա՝ Լու սի նե Հով հան նի սյա նի, Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի և Գայա նե Ղա զա րյա նի  
է լե կտ րո նային նա մա կագ րու թյու նը, ո րո նց մի  ջո ցով վեր ջին նե րս են թադ րա բար հա ղոր-
դա կց վել են սույն գոր ծով վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող աշ խա տա նք նե րի 2-րդ փու լի  վե-
րա բե րյալ:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա-
րան նե րը չեն ի րա կա նաց րել ա պա ցույց նե րի լրիվ, օբյեկ տիվ և բազ մա կող մա նի հե տա զո-
տու թյուն՝ խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա-
ծը, որ պի սի պայ ման նե րում առ կա է գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

  Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 
ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու և գոր ծը՝ Զա րու հի 
Հայ րա պե տյա նի պա հան ջի մա սով, նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար: Ընդ ո րում, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կան վում է մի  այն 
Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սով, նկա տի ու նե նա լով այն 
հան գա ման քը, որ նշ ված ակ տի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք բեր վել է մի  այն վեր ջի նիս կող մի ց:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և      7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար-
ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քն-
նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, իսկ գոր ծը՝ Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի պա հան ջի մա սով, ու ղա րկ վում է նոր 
քն նու թյան, որ պի սի պա րա գայում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր 
չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու լում, գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի, 
այդ թվում նաև` վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա-
ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 07.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե-
տա կան տուր քի բա շխ ման հար ցը, են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:
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Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 21.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա ն՝ Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար-
չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 03.11.2015 թվա կա նի վճի ռը՝ 
Զա րու հի Հայ րա պե տյա նի հայցն ընդ դեմ « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե  նի ա» ՓԲԸ-ի՝ գու մա րի բռ-
նա գա նձ ման պա հան ջի մա սով, մե ր ժե լու մա սով օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու մա սը  և 
այդ մա սով գո րծն ու ղար կել Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյա ն։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին, այդ թվում նաև` վճ ռա բեկ բո ղո քի հա-
մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 
07.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի հար ցին ան դրա դառ նալ 
գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԱՎԴ3/0787/02/14 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԱՎԴ3/0787/02/14    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Տ. Նա զա րյան 
Դա տա վոր ներ`                  Ա. Պետ րո սյա ն
 Կ. Չի լին գա րյա ն

 Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ    Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով « Գո րի սի « Միկ րո շար ժիչ»» ԲԲԸ-ի (այ սու-

հե տ՝ Կազ մա կեր պու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 19.08.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Կազ մա կեր պու թյան ընդ դեմ « Ջեր մուկ  
Ին թեր նեյշնլ Պեպ սի-Կո լա Բոթ լեր» ՍՊԸ-ի (այ սու հե տ՝ Ըն կե րու թյուն)՝ գու մա րի բռ նա գա-
նձ ման պա հան ջի  մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

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

ձել 22.544.274 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև նշ ված գու մա րի նկատ մա մբ վճար ման են թա կա 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս նե րը՝ 16.02.2012 
թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը:

 Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Զ. Նա խշ քա րյան) 24.07.2015 թվա կա նի վճ ռով Կազ մա-
կեր պու թյան հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (դա տա վոր նե ր՝ Ն. Բար սե ղյ ան, Ս. Մի-
քայե լյ ան, Մ. Հար թե նյան) 27.11.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո-
քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր-
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ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 24.07.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել 
է, և գո րծն ու ղա րկ վել է նույն դա տա րան` նոր քն նու թյան: 

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ս. Հով սե փյան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 18.05.2016 թվա-
կա նի վճ ռով Կազ մա կեր պու թյան հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
19.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս-
նա կի ո րե ն՝ ո րոշ վել է. «Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 18.05.2016 թվա կա նի թիվ ԱՎԴ3/0787/02/14 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով կայաց րած վճի ռը մաս նա կի բե կա նել և փո փո խել հետ ևյալ կե րպ. 
«« Ջեր մուկ Ին թեր նեյշնլ Պեպ սի Կո լա Բոթ լեր» ՍՊԸ –ից հօ գուտ « Գո րի սի « Միկ րո շար ժիչ»» 
ԲԲԸ-ի բռ նա գան ձել 3.469.804 ՀՀ դրամ: Սկ սած 16.02.2012 թվա կա նից  մի  նչև  գու մա րը 
հայց վոր « Գո րի սի « Միկ րո շար ժիչ»» ԲԲԸ-ին վե րա դա րձ նե լու օ րը` 3.469.804 ՀՀ դրա մի  
վրա հաշ վար կել ըստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար ՀՀ կե նտ-
րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույք նե րը և այն բռ նա-
գան ձել պա տաս խա նող « Ջեր մուկ Ին թեր նեյշնլ Պեպ սի Կո լա Բոթ լեր» ՍՊԸ –ից հօ գուտ 
« Գո րի սի « Միկ րո շար ժիչ»» ԲԲԸ-ի: 19.074.470 ՀՀ դրա մի  և դրա նկատ մա մբ 16.02.2012 
թվա կա նից սկ սած մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի բռ նա գա նձ ման պա-
հան ջի մա սով « Գո րի սի « Միկ րո շար ժիչ»» ԲԲԸ-ի հայ ցը մե ր ժել` հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ  ե տը լրա ցած լի նե լու հիմ քով»։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Կազ մա կեր պու թյու նը ։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Ըն կե րու թյու նը։  

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 331-րդ, 332-րդ, 

335-րդ, 337-րդ, 340-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 
53-րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը` հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սով, 

կայաց վել է դա տա վա րա կան նոր մե  րի կո պիտ խա խտ մա մբ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի 
վրա, քա նի որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի ո րեն, լրիվ և օբյեկ տի վո րեն չի 
հե տա զո տել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, ո րի հետ ևան քով խա թար վել է ար դա րա դա-
տու թյան բուն է ու թյու նը և խա խտ վել են Կազ մա կեր պու թյա ն՝ ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ ե րաշ-
խա վոր ված ի րա վունք նե րն ու օ րի նա կան շա հե րը։ 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով և փո փո խե լով դա տա կան ակ տը, ե կել է 
ակն հայտ ան հի մն  եզ րա հա նգ մա ն՝ նշե լով, որ սույն գոր ծում առ կա  հա շիվ-ապ րան-
քագ րե րում, ինչ պես նաև հար կային հա շիվն  ե րում հս տակ նշ ված են մա տա կա րա րող 
և ստա ցող սուբյե կտ նե րի ան վա նումն  ե րը, մա տա կա րար վող ապ րան քի տե սա կը, քա-
նա կը, ար ժե քը: Այ սի նքն` պահ պան ված են մա տա կա րար ման պայ մա նագ րի հիմն  ա կան 
է ա կան պայ ման նե րը: Ուս տի նման պայ ման նե րում դրան ցից յու րա քան չյուրն ի րե նից 
ներ կայաց նում է ա ռան ձին, մե  կը մյու սի հետ չկապ ված, ինք նու րույն գոր ծա րք, որ պի-
սի պայ ման նե րում դրան ցից յու րա քան չյու րի հա մար հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը 
հո սում է և կա րող է ընդ հատ վել ա ռան ձին կեր պով: Հետ ևա բար 16.02.2012 թվա կա նին 
Ըն կե րու թյան կող մի ց 15.000.000 ՀՀ դրա մի  չա փով վճա րում կա տա րե լը չէր կա րող ընդ-
հա տել բո լոր` թվով 11 մա տա կա րար ման գոր ծա րք նե րի հա մար հո սող հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամկ  ե տը: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նի նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րն ակն հայտ ան հի մն  են, 
չեն բխում գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րից և չեն ար տա ցո լում օբյեկ տիվ ի րա կա-
նու թյու նը, քա նի որ օ րե նս դի րը հա մա պա տաս խան ի րա վա կան կար գա վոր ման է են թար-
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կել հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ  ե տի հաշ վա րկ ման կար գը։ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան հի մն  փաս տել է, որ վճար ման հա նձ նա րա րագ րե րից  յու-

րա քան չյուրն ի րե նից ներ կայաց նում է ա ռան ձին, մե  կը մյու սի հետ չկապ ված, ինք նու-
րույն գոր ծա րք, հաշ վի չառ նե լով այն հան գա ման քը, որ կող մե  րի մի  ջև պար տա վո րա կան 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման հիմ քը մե  կն է՝ 25.01.2010 թվա կա նին կնք ված 
մա տա կա րար ման թիվ 43 պայ մա նա գի րը (այ սու հետ նա և՝ Պայ մա նա գիր), իսկ հա շիվ-
ապ րան քագ րե րն ու վճար ման հա նձ նա րա րագ րե րը, ըստ է ու թյան, Պայ մա նագ րից բխող 
պար տա վո րու թյու նը՝ մա տա կա րա րու մը կա տար ված լի նե լը հա վաս տող փաս տեր են և 
հան դի սա նում են պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մաս:  

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է ամ բող ջու թյա մբ բե կա նել 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 19.08.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա-
նի 18.05.2016 թվա կա նի վճ ռին կամ գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն իր ո րոշ մա մբ ի րա վա ցի ո րեն նշել է, որ Կազ մա կեր պու թյան 

կող մի ց ներ կայաց ված 19.074.470 ՀՀ դրա մի  բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սով հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը ընդ հատ ված չէ, քա նի որ այդ գու մա րը գոյա ցել է ա ռան ձին 
հար կային հա շիվն  ե րի հիմ քով, իսկ Կազ մա կեր պու թյու նը որ ևէ կե րպ չի ա պա ցու ցել, որ 
16.02.2012 թվա կա նին վճար ված 15.000.000 ՀՀ դրա մն  ուղղ վել է դրա նց մար մա նը։ Հետ-
ևա բար Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին 
մի ջ նոր դու թյու նը Դա տա րա նի կող մի ց ան հի մն  կեր պով է ամ բող ջու թյա մբ մե  րժ վել, քա-
նի որ ի րա կա նում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տն ընդ հատ վել է մի  այն 3.469.804 ՀՀ 
դրա մի  բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սով, իսկ մն ա ցած մա սով Կազ մա կեր պու թյու նը բաց 
է թո ղել իր խա խտ ված ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հա մար օ րեն քով նա խա տես ված 
ե ռա մյա ժա մա նա կա հատ վա ծը։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը ՝
1. Կազ մա կեր պու թյան և Ըն կե րու թյան մի  ջև 25.01.2010 թվա կա նին կնք ված Պայ մա-

նագ րի 1.1 կե տի հա մա ձայն՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող Կազ-
մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վել  է  նույն պայ մա նագ րով  նա խա տես ված  ժամկ  ետ նե-
րում Ըն կե րու թյա նը   հա նձ նել   իր  կող մի ց  ար տա դր ված կամ գն ված ապ րա նք նե րը, 
այն  է`   սե նդ վիչ-պա նե լ՝ իր կո մպ լե կտ է լե մե  նտ նե րով, (…) իսկ Ըն կե րու թյու նը պար-
տա վոր վել է ըն դու նել այդ ապ րա նք նե րը և վճա րել դրա նց դի մաց: Պայ մա նագ րի 1.2 կե-
տի հա մա ձայն` ապ րա նք նե րի ան վա նա ցան կը, քա նա կը, ո րա կը և գի նը ո րոշ վում են թիվ 
1 հա վել վա ծով, ո րը նույն պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սն է։ Պայ մա նագ րի 4.1 կե տի 
հա մա ձայն` պայ մա նագ րով նա խա տես ված մա տա կա րար վող ապ րան քի գի նը կազ մում է 
70.382.994 ՀՀ դրա մ։ Պայ մա նագ րի 4.2 կե տի հա մա ձայն` նույն պայ մա նա գի րը կն քե լուց 
հե տո 5 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում Ըն կե րու թյու նը կա տա րում է ա ռա ջին կան-
խավ ճա րային մու ծում պայ մա նագ րով նա խա տես ված մա տա կա րար վող ապ րան քի գնի 
50 տո կո սի չա փով, այն է` 35.191.497 ՀՀ դրամ, այ նու հե տև Ըն կե րու թյու նը պայ մա նագ րով 
նա խա տես ված ա ռա ջին կան խավ ճա րային մու ծում կա տա րե լուց 35 օր հե տո կա տա րում 
է երկ րո րդ կան խավ ճա րային մու ծու մը` պայ մա նագ րով նա խա տես ված մա տա կա րար վող 
ապ րան քի գնի 20 տո կո սի չա փով, այն է` 14.076.598 ՀՀ դրամ, իսկ մն ա ցած գու մա րը վճա-
րում է 49.268.095 ՀՀ դրա մի  կան խավ ճա րային մու ծում կա տա րած գու մա րի չա փով ապ-
րան քը ստա նա լուց հե տո, տա րա ժամկ  ետ (մաս-մաս) վճա րու մն  ե րով` Կազ մա կեր պու  թյան 
կող մի ց հա մա պա տաս խան խմ բա քա նա կի ապ րա նք մա տա կա րա րե լու ց, փո խա դա րձ ակ-
տե րը կն քե լու ց, հա շիվ-ապ րան քագ րե րը ստա նա լու ց և ստո րագ րե լու ց հե տո՝ տա սը աշ-
խա տան քային օր վա ըն թաց քու մ: Պայ մա նագ րի 4.5 կե տի հա մա ձայն` (…) Ըն կե րու թյունն 
ի րեն մա տա կա րար ված ապ րան քի դի մաց վճա րում է ան կան խիկ` դրա մա կան մի  ջոց նե րը 
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Կազ մա կեր պու թյան հաշ վար կային հաշ վին փո խան ցե լու մի  ջո ցով: Դրա մա կան մի  ջոց նե-
րի փո խան ցու մը կա տար վում է ապ րան քը գնոր դի պա հե ստ հա սց նե լու պա հից տաս նօ-
րյա ժամկ  ե տում: Պայ մա նագ րի 10.1 կե տի հա մա ձայն` պայ մա նա գի րն ու ժի մե ջ է մտ նում 
այն ստո րագ րե լու պա հից և գոր ծում է մի  նչև 22.06.2010 թվա կա նը: Պայ մա նագ րի 10.2 
կե տի հա մա ձայն` նույն պայ մա նագ րում բո լոր փո փո խու թյուն նե րը և լրա ցումն  ե րը պե տք 
է կա տար վեն գրա վոր (…) (հա տոր  1-ին, գ.թ. 55-61).

2. Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց ներ կայաց ված` վեր ջի նիս կող մի ց Ըն կե րու թյա նը մա-
տա կա րար ված ապ րա նք նե րի և ստաց ված գու մար նե րի վե րա բե րյալ հաշ վար կի հա մա-
ձայն՝  15.02.2010 թվա կա նից մի  նչև 16.09.2011 թվա կա նն Ըն կե րու թյա նը մա տա կա րար վել է 
120.544.274 ՀՀ դրա մի  ապ րա նք, ո րի դի մաց 16.02.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ Կազ մա կեր-
պու թյա նը վճար վել է 98.000.000 ՀՀ դրամ: Նույն հաշ վար կի հա մա ձայն՝ գու մա րի վեր ջին 
ստա ցու մը ե ղել է 16.02.2012 թվա կա նին, որ պի սի փաս տը կող մե  րը չեն վի ճար կել (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 39).

3. 16.02.2012 թվա կա նի թիվ 12021504916600 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` 
Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան հաշ վե հա մա րին 16.02.2012 թվա կա նին փո խա-
նց վել է 15.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված է` « շի նա նյու թե րի 
հա մար» (հա տոր  2-րդ, գ.թ. 52)։

4. 25.01.2010 թվա կա նի թիվ A-035 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Ըն կե-
րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան հաշ վե հա մա րին 25.01.2010 թվա կա նին փո խա նց վել 
է 19.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված է` թիվ 43 Պայ մա նա գի-
րը: 29.01.2010 թվա կա նի թիվ A-036 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու-
թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան հաշ վե հա մա րին 29.01.2010 թվա կա նին փո խա նց վել 
է 16.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված է` թիվ 43 Պայ մա նա գի-
րը: 16.03.2010 թվա կա նի թիվ A-044 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու-
թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան հաշ վե հա մա րին 16.03.2010 թվա կա նին փո խա նց վել 
է 15.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված է` թիվ 43 Պայ մա նա գի-
րը: 07.09.2010 թվա կա նի թիվ A-114 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու-
թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան հաշ վե հա մա րին 07.09.2010 թվա կա նին փո խա նց վել 
է 5.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված է` « կան խավ ճար շի նա-
նյու թե րի ձե ռք բեր ման հա մար»: 06.12.2010 թվա կա նի թիվ A-194 վճար ման հա նձ նա րա-
րագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան հաշ վե հա մա րին 06.12.2010 
թվա կա նին փո խա նց վել է 2.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված 
է` թիվ 43 Պայ մա նա գի րը: 09.12.2010 թվա կա նի թիվ A-210 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի 
հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան հաշ վե հա մա րին 09.12.2010 թվա-
կա նին փո խա նց վել է 2.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված է` թիվ 
43 Պայ մա նա գի րը: 30.12.2010 թվա կա նի թիվ A-253 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա-
մա ձայն` Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան հաշ վե հա մա րին 30.12.2010 թվա կա-
նին փո խա նց վել է 5.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված է` թիվ 43 
Պայ մա նա գի րը: 28.02.2011 թվա կա նի թիվ A-081 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` 
Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան հաշ վե հա մա րին 28.02.2011 թվա կա նին փո խա-
նց վել է 5.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ որ պես  վճար ման նպա տակ  նշ ված է` « շի նա նյու թե րի 
հա մար»: 11.04.2011 թվա կա նի թիվ NS-052 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Ըն կե-
րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան հաշ վե հա մա րին 11.04.2011 թվա կա նին փո խա նց վել 
է 6.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված է` « շի նա նյու թե րի հա մար» 
(հա տոր  4-րդ, գ.թ. 22-30)։

5. Սույն գոր ծում առ կա` թվով 15 հա շիվ ապ րան քագ րե րի հա մա ձայն՝ 15.02.2010 թվա-
կա նից մի  նչև 24.12.2010 թվա կա նը Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյա նը մա տա կա րա րել է 
81.754.483 ՀՀ դրա մի  շի նա նյութ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-24)։

6. Սույն գոր ծում առ կա` թվով 14 հար կային հա շիվն  ե րի հա մա ձայն՝ 12.01.2011 թվա-
կա նից մի  նչև 16.09.2011 թվա կա նը Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյա նը մա տա կա րա րել է 
38.789.791 ՀՀ դրա մի  շի նա նյութ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 25-38)։

7. Սույն գոր ծով Դա տա րա նում որ պես վկա Ըն կե րու թյան գլ խա վոր հաշ վա պահ Մա-
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րե տա Պո ղո սյա նը ցուց մունք է տվել առ այն, որ Պայ մա նագ րով սահ ման ված վճա րումն  ե-
րը 2011 թվա կա նին կա տար վել են և 16.02.2012 թվա կա նի 15.000.000 ՀՀ դրա մի   վճա րու մը 
չի վե րա բե րում տվյ ալ պայ մա նագ րին, այլ վե րա բե րում է հար կային հա շիվն  ե րին, սա կայն 
չի հայտ նել, թե կո նկ րետ որ հար կային հա շիվն  ե րին է վե րա բե րել այդ վճա րու մը (հա տոր 
4-րդ, գ.թ. 46ա)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` ստո րա դաս 
դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 340-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է 
ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու-
նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա-
մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո±ք պար տա պա նի 
կող մի ց պար տա վո րու  թյան մի  մա սի կա տա րու  մը հա մար վու մ է պար տա վոր ան ձի կող մի ց 
ամ բո ղջ պար տա վո րու  թյան ճա նա չու  մը վկայող գոր ծո ղու  թյու ն՝ հայ ցային վա ղե մու  թյան 
ժամկ  ե տի ըն թա ցքն ընդ հա տե լով ողջ պար տա վո րու  թյան հա մար, այն պա րա գայու մ, երբ 
պար տա վո րու  թյու  նը կրու մ է շա րու  նա կա կան բնու յթ և են թադ րու մ է պար բե րա կան կա-
տա րու մ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու-
թյուն է հա մար վում ի րա վուն քը խա խտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 332-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու-
թյան ընդ հա նուր ժամկ  ե տը ե րեք տա րի է:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 333-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պա հա նջ-
նե րի ո րոշ տե սակ նե րի հա մար օ րեն քով կա րող են սահ ման վել հայ ցային վա ղե մու թյան 
ընդ հա նուր ժամկ  ե տի հա մե  մա տու թյա մբ կր ճատ կամ ա վե լի եր կար հա տուկ ժամկ  ետ ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա-
նը հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է վի ճող կող մի  դի մու մի  հի ման վրա: Հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի լրա նա լը, ո րի կի րառ ման մա սին դի մե լ է վի ճող կող մը, հի մք է 
դա տա րա նի կող մի ց հայ ցը մե ր ժե լու մա սին վճիռ կայաց նե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը սկս վում է այն օր վա նից, երբ ան ձն ի մա ցել է կամ պե-
տք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խա խտ ման մա սին: Այդ կա նո նից բա ցա ռու թյուն նե րը 
սահ ման վում են նույն օ րե նսգր քով և այլ օ րե նք նե րով, իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ այն պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, ո րո նք կա տա րե լու հա մար ո րոշ ված է ո րո-
շա կի ժամկ  ետ, հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թա ցքն սկս վում է այդ ժամկ  ե տի ա վա րտ մա մբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 340-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թա ցքն ընդ հատ վում է սահ ման ված կար գով հայ ցը հա րու ցե-
լով, ինչ պես նաև պար տա վոր ան ձի կող մի ց պա րտ քի ճա նա չու մը վկայող գոր ծո ղու թյուն-
ներ կա տա րե լով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ընդ հա տու մի ց հե տո հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը նո րից է սկս վում: Մի նչև ընդ հա տումն  ան ցած ժա մա-
նա կը չի հա շվ վում նոր ժամկ  ե տի մե ջ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րում ար ձա նագ րել է,  որ 
օ րե նս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցային վա ղե մու թյան ընդ հա նուր ե րեք տար վա ժամկ  ե տը, 
մի  ա ժա մա նակ սահ մա նել է նաև այդ ժամկ  ե տի հաշ վա րկ ման կար գը, այն է` հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թա ցքն սկս վում է այն օր վա նից, երբ ան ձն ի մա ցել է կամ պե-
տք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խա խտ ման մա սին (տե ՛ս, օ րի նակ, Ռազ մի կ Դար բի-
նյա նն ընդ դեմ Դա նի ել Ղա սա բող լյ ա նի թիվ Ե ԷԴ/0723/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
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վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը)։ Մի ա ժա մա նակ, օ րե նսդ րի կող մի ց 
ամ րա գր վել են նաև այն դեպ քե րը, ո րո նց առ կայու թյան պայ ման նե րում հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամկ  ե տն ընդ հատ վում է: Ընդ ո րում, հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ընդ-
հատ ման հի մք կա րող է հան դի սա նալ սահ ման ված կար գով հայ ցի հա րու ցու մը, ինչ պես 
նաև պար տա վոր ան ձի կող մի ց պա րտ քի ճա նա չու մը վկայող գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լը (տե°ս, Ար մե ն Ա վա գյա նն ընդ դեմ Ար տա վա զդ Խա չատ րյա նի թիվ ԵՔԴ/0365/02/08 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.10.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թաց քի ընդ-
հատ ման է ու թյու նը կայա նում է նրա նում, որ օ րեն քով մատ նա նշ ված հիմ քե րի առ կայու-
թյան դեպ քում հայ ցային վա ղե մու թյան ար դեն իսկ ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծն այլևս 
հաշ վի չի առն վում և հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը սկ սում է հո սել վե րս տին: Ընդ 
ո րում, օ րե նսդ րի կող մի ց նա խա տես ված հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ընդ հատ-
ման հիմ քե րից է պար տա վոր ան ձի կող մի ց պա րտ քի ճա նա չու մը վկայող գոր ծո ղու թյուն-
ներ կա տա րե լը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ինչ պի սի ձևով էլ պար տա պա նն ըն դու նի իր պա րտ քը, 
պա րտ քի ըն դուն ման օր վա նից տե ղի է ու նե նում հայ ցային վա ղե մու թյան ընդ հա տում, և 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը սկս վում է նո րի ց։ Միև նույն ժա մա նակ, հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ընդ հատ ման հի մք կա րող է հան դի սա նալ պար տա վոր 
ան ձի այն գոր ծո ղու թյու նը, ո րը կա տար վել է հայ ցային վա ղե մու  թյան ժամկ  ե տու մ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո րու թյան 
ու ժով մի  ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մե կ այլ ան ձի (պար տա տի րոջ) օգ տին 
կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն, այն է` վճա րել դրամ, հա նձ նել գույք, կա տա րել աշ-
խա տա նք, մա տու ցել ծա ռայու թյուն և այլն, կամ ձե ռն պահ մն ալ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն 
կա տա րե լուց, իսկ պար տա տե րն ի րա վունք ու նի պար տա պա նից պա հան ջել կա տա րե լու 
իր պար տա կա նու թյու նը, ընդ ո րում պար տա վո րու թյուն նե րը ծա գում են պայ մա նագ րից, 
վն աս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով և նույն օ րե նսգր քում նշ ված այլ հիմ քե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 347-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո րու թյուն-
նե րը պե տք է կա տար վեն պատ շաճ` պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օ րեն քին և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան, իսկ նման պայ ման նե րի ու պա-
հա նջ նե րի բա ցա կայու թյան դեպ քում` գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին կամ 
սո վո րա բար ներ կայաց վող այլ պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 408-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո րու թյան 
խախ տում է հա մար վում այն չկա տա րե լը կամ ան պատ շաճ (կե տան ցով, ապ րա նք նե րի և 
ծա ռայու թյուն նե րի թե րու թյուն նե րով կամ պար տա վո րու թյան բո վան դա կու թյա մբ ո րոշ-
վող այլ պայ ման նե րի խա խտ մա մբ) կա տա րե լը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 521 հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` մա տա կա-
րար ման պայ մա նագ րով ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մա տա-
կա րար-վա ճա ռո ղը պար տա վոր վում է իր ար տադ րած կամ գնած ապ րա նք նե րը պայ-
մա նա վոր ված ժամկ  ե տում (ժամկ  ետ նե րում) հա նձ նել գնոր դին` ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու կամ ան ձնա կան, ըն տա նե կան, տնային կամ այլ նմա-
նօ րի նակ օգ տա գո րծ ման հետ չկապ ված նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 531 հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` մա տա կա րար-
ված ապ րա նք նե րի հա մար գնոր դը վճա րում է` պահ պա նե լով պայ մա նագ րով նա խա տես-
ված հաշ վա րկ նե րի կար գը և ձևը: Ե թե հաշ վա րկ նե րի կար գը և ձևը ո րոշ ված չեն կող մե  րի 
հա մա ձայ նու թյա մբ, ա պա հաշ վա րկ նե րը կա տար վում են վճար ման հա նձ նա րա րա կան-
նե րով:

 Վե րոգ րյալ հոդ ված նե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ մա-
տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րին, որ պես կա նոն, բնո րոշ են կող մե  րի մի  ջև ձևա-
վոր վող տևա կան կա պե րը, և մա տա կա րար ման պայ մա նա գի րը հա ճախ կնք վում է եր-
կա րա տև ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում պար տա վո րու թյու նը մաս-մաս կա տա րե լու 
հա մա ր։ Այդ պատ ճա ռով մա տա կա րար ման պայ մա նագ րով հա ճախ նա խա տես վում է 
պայ մա նագ րի կա տար ման ժամկ  ետ նե րի բազ մա զա նու թյուն կամ ի րե րը ո րո շա կի խմ բա-
քա նակ նե րով և ժամկ  ետ նե րում հա նձ նե լու պար տա կա նու թյուն, ո րը բխում է նաև ՀՀ քա-
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ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 521-րդ հոդ վա ծից, ըստ ո րի՝ մա տա կա րա րը պար տա վոր վում 
է ապ րան քը գնոր դին հա նձ նել ո րո շա կի ժամկ  ե տում կամ ժամկ  ետ նե րում։ Նման պա րա-
գայում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քում մա տա կա րար ման պայ մա նագ րով 
պար տա պա նի կող մի ց պայ մա նագ րի կա տար մա նն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը դիտ վում 
է որ պես ամ բո ղջ պայ մա նագ րի՝ ընդ հա նուր պար տա վո րու թյան ճա նաչ մա նն ուղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն, ոչ թե մի  այն պար տա վո րու թյան կո նկ րետ մա սով նա խա տես ված պա րտ-
քի ըն դու նում։ Այ սի նքն՝ այն դեպ քում, երբ պար տա վո րու թյան ծագ ման հիմ քը մե  կն է, 
պար տա պա նի կող մի ց տվյ ալ պար տա վո րու թյան կա տար մա նն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը 
հան գեց նում է այդ պար տա վո րու թյա մբ ա ռա ջա ցած ամ բո ղջ պա րտ քի ճա նաչ ման, ան-
գամ երբ պայ մա նագ րով նա խա տես ված է դրա մաս-մաս կա տա րում և պար տա պա նի 
գոր ծո ղու թյուն նե րից հս տակ չի եր ևում, թե պար տա վո րու թյան որ մա սի կա տար մա նն են 
ուղղ ված վեր ջի նիս գոր ծո ղու թյուն նե րը ։

 Բա ցի այդ, վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե  րից հետ ևում է, որ պար տա վո րու թյան կա տա-
րու մը պատ շաճ է, ե թե այն կա տար վել է պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օ րեն քին և 
այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան, իսկ նման պայ ման նե րի ու 
պա հա նջ նե րի բա ցա կայու թյան դեպ քում` գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին 
կամ սո վո րա բար ներ կայաց վող այլ պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան: Ինչ վե րա բե րում 
է մա տա կա րար ման պայ մա նագ րին, ա պա դրա նով ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու-
թյուն ի րա կա նաց նող մա տա կա րար-վա ճա ռո ղը պար տա վոր վում է իր ար տադ րած կամ 
գնած ապ րա նք նե րը պայ մա նա վոր ված ժամկ  ե տում (ժամկ  ետ նե րում) հա նձ նել գնոր դի ն՝ 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու կամ ան ձնա կան, ըն տա նե կան, 
տնային կամ այլ նմա նօ րի նակ օգ տա գո րծ ման հետ չկապ ված նպա տակ նե րով օգ տա-
գոր ծե լու հա մար, իսկ գնոր դը պար տա վոր է ի րեն հա նձն ված ապ րան քի դի մաց վա ճա-
ռո ղի օգ տին վճա րու մը կա տա րել պայ մա նագ րով նա խա տես ված հաշ վա րկ նե րի կար գի 
և ձևի պահ պան մա մբ։ Ընդ ո րում, վա ճա ռո ղն ի րա վունք ու նի գնոր դի կող մի ց վճա րե լու 
պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լուց ան հի մն  հրա ժար վե լու դեպ քում պա հան ջել կա տա րե-
լու այն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րե նսգր քով և այլ օ րե նք նե րով նա խա տես ված 
կար գով ձե ռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րո նց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը 
կամ բա ցա կայու թյու նը (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած 
փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 48-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից 
հետ ևում է, որ գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող յու րա քան չյուր 
փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա-
մոզ մա մբ: Ըստ այդմ, դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա 
հի մն  ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու հա մար պար տա վոր է ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա-
տել գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը, ա պա դրա նց հե տա զոտ ման և գնա հատ ման 
մի  ջո ցով պար զել նաև գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի 
շր ջա նա կը և այդ պա հա նջ նե րի պահ պան ման ար դյուն քում մի  այն ո րո շել ներ կայաց ված 
հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ այն մե ր ժե լու հար ցե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այս կամ այն հան գա ման քի առ կայու թյան կամ 
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բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի դիր քո րո շու մը կամ եզ րա կա ցու թյու նը պե տք է լի նի 
կո նկ րետ գոր ծով ձե ռք բեր ված բո լոր թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի բազ-
մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման ան մի  ջա կան և տրա մա բա նա կան հետ ևու-
թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, կի րառ ման են թա-
կա ի րա վուն քը, ինչ պես նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը Կազ մա կեր պու թյան հայ ցը բա վա րա րել է՝ պատ ճա ռա-
բա նե լով, որ « թիվ 43 պայ մա նագ րի ժամկ  ե տի ա վար տից հե տո պա տաս խա նո ղի կող մի ց 
ի րա կա նաց վել է պա րտ քի մա րում, այ սի նքն՝ պայ մա նագ րով ստա նձ նած պար տա վո րու-
թյուն նե րի կա տա րում, մաս նա վո րա պե ս՝ պա տաս խա նող Ըն կե րու թյու նը դե ռևս 16.02.2012 
թվա կա նին կա տա րել է վճա րում, ին չը նշա նա կում է, որ պար տա վոր ան ձի կող մի ց պա-
րտ քի ճա նա չու մը վկայող գոր ծո ղու թյուն ներ են կա տար վել, ին չը նաև են թադ րում է, որ 
ընդ հատ վել է հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թաց քը»։ Դա տա րա նը հիմն  ա վոր ված է հա մա րել 
նաև այն փաս տը, որ «կնք ված մա տա կա րար ման պայ մա նագ րով և ապ րա նք նե րի մա տա-
կա րար ման հար կային հա շիվն  ե րով ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կող մե  րի մի  ջև 
դի տա րկ վել է, որ պես մե կ ամ բող ջա կան գոր ծա րք, և պա տաս խա նո ղի կող մի ց 16.02.2012 
թվա կա նին կա տար ված վճար մա մբ ըստ է ու թյան ընդ հատ վել է հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ  ե տի ըն թաց քը»։

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը, ոչ ի րա-
վա չափ է հա մա րել Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը և պատ ճա ռա բա նել, որ  «(…) ներ-
կայաց ված հաշ վար կի ու սումն  ա սի րու թյու նից պա րզ է դառ նում, որ 15.000.000 ՀՀ դրա մի  
վճա րու մով մար վել են առն վա զն 27.01.2011 թվա կա նի և 10.02.2011 թվա կա նի ապ րա նք-
նե րի մա տա կա րար ման գոր ծա րք նե րից ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րն ամ բող ջու թյա-
մբ, ինչ պես նաև 15.03.2011 թվա կա նին դուրս գր ված հար կային հաշ վով նա խա տես ված 
գու մա րը մաս նա կի` 1.080.463 ՀՀ դրա մի  չա փով: Ար դյուն քում Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
եզ րա հան գել է, որ 15.03.2011 թվա կա նին դուրս գր ված հար կային հաշ վով նա խա տես ված 
վճար ման են թա կա գու մա րը կազ մե լ է 4.550.267 ՀՀ դրամ, ո րից, սա կայն, կա տար վել է 
մաս նա կի վճա րում` 1.080.463 ՀՀ դրամ, ուս տի տվյ ալ գոր ծար քի մա սով հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամկ  ե տի հոս քը ընդ հատ վել է և 16.02.2012 թվա կա նից սկ սել է հո սել սկզ բից 
(…): Ինչ վե րա բե րում է 16.03.2011 թվա կա նից սկ սած դուրս գր ված հար կային հա շիվն  ե րին, 
ա պա ըստ հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց ված հաշ վար կի դրա նց դի մաց որ ևէ վճա րումն  եր 
չեն կա տար վել, ուս տիև դրան ցից յու րա քան չյու րի մա սով հո սող հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ  ե տը չի ընդ հատ վել (…)»: Ընդ հան րաց նե լով` Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ար ձա նագ րել 
է, որ « հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց ված 19.074.470 ՀՀ դրա մի  բռ նա գա նձ ման պա հան ջի 
մա սով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տն ընդ հատ ված չէ, քա նի որ այդ գու մա րը գոյա-
ցել է ա ռան ձին հար կային հա շիվն  ե րի (գոր ծա րք նե րի) հիմ քով, իսկ հայց վո րը որ ևէ կե-
րպ չի ա պա ցու ցել, որ 16.02.2012 թվա կա նին վճար ված 15.000.000 ՀՀ դրա մն  ուղղ վել է 
դրա նց մար մա նը, ա վե լին, (...) 19.074.470 ՀՀ դրա մի ց որ ևէ մա րում չի կա տար վել»: Նման 
պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ « Դա տա րա նի կող մի ց հայ ցային վա-
ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին մի ջ նոր դու թյունն ան հի մն  կեր պով է ամ բող ջու թյա մբ մե -
րժ վել, ի րա կա նում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տն ընդ հատ վել է մի  այն 3.469.804 ՀՀ 
դրա մի  բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սով, իսկ մն ա ցած մա սով Կազ մա կեր պու թյու նը բաց 
է թո ղել իր խա խտ ված ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հա մար օ րեն քով նա խա տես ված 
ե ռա մյա ժա մա նա կա հատ վա ծը, որ պի սի հիմ քով ներ կայաց ված պա հան ջը՝ 19.074.470 ՀՀ 
դրա մի  մա սով, են թա կա է ե ղել մե  րժ ման»:

 Մի նչ դեռ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Կազ մա կեր պու թյան և Ըն կե րու թյան մի  ջև 25.01.2010 թվա կա նին կնք ված Պայ մա նագ-
րի հի ման վրա վեր ջին նե րիս մի  ջև ծա գել է պար տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն, 
ո րի ու ժով ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող Կազ մա կեր պու թյու նը 
պար տա վոր վել է Պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ  ետ նե րում Ըն կե րու թյա նը հա նձ նել 
իր կող մի ց ար տա դր ված կամ գն ված 70.382.994 ՀՀ դրա մի  չա փով ապ րա նք (շի նա նյութ), 
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այն է՝ սե նդ վիչ-պա նե լ՝ իր կո մպ լե կտ է լե մե  նտ նե րով, ո րո նց ան վա նա ցան կը, քա նա կը, 
ո րա կը և գի նը ո րոշ վում են Պայ մա նագ րին կից թիվ 1 հա վել վա ծով, իսկ Ըն կե րու թյու նը 
պար տա վոր վել է ըն դու նել այդ ապ րա նք նե րը և վճա րել դրա նց դի մաց: Պայ մա նագ րի 
4.5 կե տի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Ըն կե րու թյունն ի րեն մա տա կա րար ված ապ րան քի 
դի մաց վճա րում է ան կան խիկ` դրա մա կան մի  ջոց նե րը Կազ մա կեր պու թյան հաշ վար կային 
հաշ վին փո խան ցե լու մի  ջո ցով: Դրա մա կան մի  ջոց նե րի փո խան ցու մը պե տք է կա տար-
վեր ապ րան քը գնոր դի պա հե ստ հա սց նե լու պա հից տաս նօ րյա ժամկ  ե տում: Ա վե լին, ըստ 
Պայ մա նագ րի՝ ապ րա նք նե րի մա տա կա րա րու մը և դրա դի մաց վճա րու մը տե ղի է ու նե ցել 
մաս-մա ս։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում առ կա հա շիվ-ապ րան-
քագ րե րի, հար կային հա շիվն  ե րի և հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց վա ծ՝ վեր ջի նիս կող մի ց 
Ըն կե րու թյա նը մա տա կա րար ված ապ րա նք նե րի և ստաց ված գու մար նե րի վե րա բե րյալ 
հաշ վար կի ու սումն  ա սի րու թյու նից պա րզ է դառ նում, որ 15.02.2010 թվա կա նից մի  նչև 
16.09.2011 թվա կա նը Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյա նը մա տա կա րա րել է 120.544.274 
ՀՀ դրա մի  ապ րա նք՝ նույն տե սա կի շի նա նյութ, իսկ Ըն կե րու թյունն այդ ապ րան քի դի մաց 
վճա րել է 98.000.000 ՀՀ դրամ, որ պի սի փաս տը կող մե  րը չեն վի ճար կում։ Հետ ևա բար Ըն-
կե րու թյու նը Կազ մա կեր պու թյան հան դեպ ու նի 22.544.274 ՀՀ դրա մի  չա փով չկա տար ված 
պար տա վո րու թյուն։ Ըն կե րու թյա նը վեր ջին մա տա կա րա րու մը տե ղի է ու նե ցել 16.09.2011 
թվա կա նին, իսկ Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյա նը վեր ջին վճա րու մը կա տար-
վել է 16.02.2012 թվա կա նի ն։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կա տա րած ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից բխում է, որ 
16.02.2012 թվա կա նին Ըն կե րու թյան կա տա րած 15.000.000 ՀՀ դրա մի  վճա րու մով տե ղի է 
ու նե ցել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ընդ հա տում, քա նի որ Ըն կե րու թյու նը կա տա-
րել է պա րտ քի ճա նա չու մը վկայող գոր ծո ղու թյուն։ Միև նույն ժա մա նակ 16.02.2012 թվա-
կա նի վճար ման հա նձ նա րա րագ րի ու սումն  ա սի րու թյու նից պա րզ է դառ նում, որ վճա րու մը 
կա տար վել է « շի նա նյու թի հա մար», և դրա նում որ պես ստա ցող նշ ված է Կազ մա կեր-
պու թյու նը։ Այ սի նքն՝ 15.000.000 ՀՀ դրա մը վճար վել է շի նա նյու թի դի մա ց՝ ի կա տա րումն  
Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև գոյու թյուն ու նե ցող պար տա վո րու թյա ն։ Հետ-
ևա բար այդ վճար մա մբ՝ որ պես պա րտ քի ճա նա չու մը վկայող գոր ծո ղու թյուն, Ըն կե րու-
թյու նը ճա նա չել է Կազ մա կեր պու թյան հան դեպ շի նա նյու թի հա մար ու նե ցած պա րտ քը, 
թեև վճար ման հա նձ նա րա րագ րից հս տակ չի եր ևում, թե որ պար տա վո րու թյան կա տար-
ման հա մար է տե ղի ու նե ցել վճա րու մը։ 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ-
նալ այն հար ցին, թե կող մե  րի մի  ջև խնդ րո ա ռար կա ապ րա նք նե րի մա տա կա րա րու մը և 
դրա դի մաց կա տար ված վճա րումն  ե րը վեր ջին նե րս դի տար կել են որ պես Պայ մա նագ րի 
հի ման վրա ծա գած մե կ մի  աս նա կան պար տա վո րու թյուն, թե նրա նց մի  ջև Պայ մա նագ րից 
ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րել են, այ նու հե տև կնք վել են ա ռան ձին գոր-
ծա րք ներ, ո րոն ցից մե  կին կամ մի  քա նի սին է վե րա բե րել 16.02.2012 թվա կա նի վճա րու մը ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ՝ 120.544.274 ՀՀ դրա մի  շի նա նյու թը 15.02.2010 
թվա կա նից մի  նչև 16.09.2011 թվա կա նը Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյա նը մա տա կա րա-
րել է, իսկ վեր ջի նս դրա դի մաց վճա րել է՝ ի կա տա րումն  25.01.2010 թվա կա նին կնք ված 
Պայ մա նագ րի հի ման վրա կող մե  րի մի  ջև ծա գած մե կ ամ բող ջա կան պար տա վո րու թյա ն՝ 
հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

 Թեև 25.01.2010 թվա կա նին կնք ված Պայ մա նագ րի գի նը կազ մե լ է 70.382.994 ՀՀ 
դրամ, այ նուա մե  նայ նիվ, Կազ մա կեր պու թյու նը մա տա կա րա րել է 120.544.274 ՀՀ դրա-
մի  նույն տե սա կի շի նա նյութ, ո րից 81.754.483 ՀՀ դրա մի  շի նա նյու թի մա տա կա րա րու-
մը հիմն  ա վոր վում է սույն գոր ծում առ կա հա շիվ-ապ րան քագ րե րի ու սումն  ա սի րու թյա մբ, 
իսկ մն ա ցա ծը՝ հար կային հա շիվն  ե րի ու սումն  ա սի րու թյու նի ց։ Փաս տո րեն տվյ ալ դեպ քում 
տե ղի է ու նե ցել Պայ մա նագ րի փո փո խու թյուն՝   ա ռար կայի    լրա ցում,   ին չը    հա վա-
ստ վում   է  սույն   գոր ծում   առ կա   հա շիվ-ապ րան քագ րե րով, հար կային հա շիվն  ե րով 
և կող մե  րի դրս ևո րած վար քագ ծո վ։ Մաս նա վո րա պե ս՝ հա շիվ-ապ րան քագ րե րով Կազ-
մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյա նը նախ մա տա կա րա րել է 81.754.483 ՀՀ դրա մի  շի նա նյութ, 
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իսկ այ նու հե տև՝ շի նա նյու թը մա տա կա րա րել է հար կային հա շիվն  ե րո վ՝ Ըն կե րու թյա նը 
ընդ հա նուր առ մա մբ հա նձ նե լով 120.544.274 ՀՀ դրա մի  նույն տե սա կի ապ րա նք՝ Պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված 70.382.994 ՀՀ դրա մի  շի նա նյու թի փո խա րե ն։ Միև նույն ժա մա-
նակ Պայ մա նագ րում գրա վոր փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը նա խա-
տես ված է դրա 10.2 կե տով, որն էլ ըստ է ու թյան տե ղի է ու նե ցել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 450-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի և 454-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հիմ քով առ կա 
կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա մբ՝ հա շիվ-ապ րան քագ րե րի և հար կային հա շիվն  ե րի փո խա-
նակ ման ե ղա նա կով:

 Վե րոգ րյալ եզ րա հան գու մը բխում է նաև « Ծախ սե րը հիմն  ա վո րող փաս տա թղ թե րի 
նկատ մա մբ ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը սահ մա նե լու և փաս տա թղ թե րի կա զմ ման կար-
գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.08.1998 թվա կա նի թիվ 525 ո րոշ մա մբ 
հաս տատ ված`« Նյու թա կան ու ոչ նյու թա կան ակ տիվն  ե րի, ծա ռայու թյուն նե րի (աշ խա տա-
նք նե րի) ձե ռք բեր ման ծախ սե րը հիմն  ա վո րող փաս տա թղ թե րի նկատ մա մբ ներ կայաց վող 
պա հա նջ նե րի սահ ման ման և այդ փաս տա թղ թե րի կա զմ ման» կար գից, ո րի 1-ին կե տի 
«ա» և «բ» են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ ծախ սե րի հաշ վե գր ման հա մար նյու թա կան և ոչ 
նյու թա կան ակ տիվն  ե րի, ինչ պես նաև ծա ռայու թյուն նե րի (աշ խա տա նք նե րի) ձե ռք բեր-
ման ժա մա նակ ի րա կա նաց ված գոր ծա րք նե րը հա վաս տող փաս տա թղ թեր կա րող են 
հա մար վել, մաս նա վո րա պես` հար կային հա շի վը, հա շիվ-ապ րան քա գի րը։ Հետ ևա բար 
սույն գոր ծում առ կա հա շիվ-ապ րան քագ րե րը և հար կային հա շիվն  ե րը ևս հա վաս տում են 
Կազ մա կեր պու թյան և Ըն կե րու թյան մի  ջև կնք ված գոր ծար քի և պար տա վո րա կան ի րա-
վա հա րա բե րու թյան առ կայու թյու նը, ո րը ծա գել է 25.01.2010 թվա կա նին կնք ված մա տա-
կա րար ման Պայ մա նագ րի հի ման վրա։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան գու-
մը, որ 16.02.2012 թվա կա նին կա տար ված 15.000.000 ՀՀ դրա մի  վճա րու մով մար վել են 
առն վա զն 27.01.2011 թվա կա նի և 10.02.2011 թվա կա նի ապ րա նք նե րի մա տա կա րար ման 
գոր ծա րք նե րից ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րն ամ բող ջու թյա մբ, ինչ պես նաև 15.03.2011 
թվա կա նին դուրս գր ված հար կային հաշ վով նա խա տես ված գու մա րը մաս նա կի` 1.080.463 
ՀՀ դրա մի  չա փով, հիմն  ա վոր չէ, քա նի որ 16.02.2012 թվա կա նի վճար ման հա նձ նա րա-
րագ րից պա րզ չէ, թե որ պար տա վո րու թյան դի մաց է կա տար վել վճա րու մը, իսկ դրա նում 
որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված է՝ « շի նա նյու թե րի հա մար»։ Բա ցի այդ, Դա տա րա նում 
որ պես վկա հար ցա քնն ված Ըն կե րու թյան գլ խա վոր հաշ վա պահ Մա րե տա Պո ղո սյա-
նը, թեև Դա տա րա նին հայտ նել է, որ 25.01.2010 թվա կա նի Պայ մա նագ րով սահ ման ված 
70.382.994 ՀՀ դրամ վճա րումն  ե րը կա տար վել են, և 16.02.2012 թվա կա նի 15.000.000 ՀՀ 
դրա մի  վճա րու մը չի վե րա բե րում տվյ ալ պայ մա նագ րին, այլ վե րա բե րում է հար կային 
հա շիվն  ե րին, սա կայն չի հայտ նել, թե կո նկ րետ որ հար կային հա շիվն  ե րին է վե րա բե րել 
այդ վճա րու մը։ Ա վե լին, սույն գոր ծում առ կա չէ այն պի սի հար կային հա շիվ, ո րով ա ռաք-
վել է 15.000.000 ՀՀ դրա մի  ապ րա նք, որ պի սի հան գա ման քը ևս վկայում է այն մա սին, որ 
վճա րու մը կա տար վել է ոչ թե կո նկ րետ հար կային հաշ վի, այլ կող մե  րի մի  ջև գոյու թյուն 
ու նե ցող ընդ հա նուր պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մա ր։ Ընդ ո րում, սույն գոր ծում 
առ կա հար կային հա շիվն  ե րից զատ, մի  այն հա շիվ-ապ րան քագ րե րով մա տա կա րար ված 
ապ րա նք նե րի ընդ հա նուր գի նը ևս գե րա զան ցում է 25.01.2010 թվա կա նի Պայ մա նագ րի 
գի նը՝ կազ մե  լով 81.754.483 ՀՀ դրամ, ո րը ևս մե կ ան գամ հա վաս տում է, որ տե ղի է ու նե-
ցել Պայ մա նագ րի ա ռար կայի լրա ցում։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ հիմն  ա վոր չէ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի նաև այն 
եզ րա հան գու մը, որ Դա տա րան ներ կայաց ված հաշ վար կի ու սումն  ա սի րու թյու նից պա րզ է 
դառ նում, որ կա տար վել է ապ րա նք նե րի մա տա կա րա րում և  մա տա կա րար ված ապ րա-
նք նե րի դի մաց Ըն կե րու թյան կող մի ց կա տար վել է ընդ հա նուր 98.000.000 ՀՀ դրա մի  վճա-
րում և այդ պայ ման նե րում կող մե  րի մի  ջև կնք ված պայ մա նա գի րն ըստ է ու թյան դա դա րել 
է նաև այն հան գա ման քի ու ժով, որ պա տաս խա նո ղն ամ բող ջու թյա մբ վճա րել է պայ մա-
նագ րի գի նը։ Մաս նա վո րա պե ս՝ սույն գոր ծում առ կա վճար ման հա նձ նա րա րագ րե րից մի -
այն 25.01.2010 թվա կա նի թիվ A-035, 29.01.2010 թվա կա նի թիվ A-036, 16.03.2010 թվա կա նի 
թիվ A-044, 06.12.2010 թվա կա նի թիվ A-194, 09.12.2010 թվա կա նի թիվ A-210, 30.12.2010 
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թվա կա նի թիվ A-253 վճար ման հա նձ նա րա րագ րե րում է որ պես վճար ման նպա տակ հի-
շա տակ վում թիվ 43 Պայ մա նա գի րը, իսկ 07.09.2010 թվա կա նի թիվ A-114 վճար ման հա նձ-
նա րա րագ րում վճար ման նպա տա կը նշ ված է « կան խավ ճա ր՝ շի նա նյու թե րի ձե ռք բեր ման 
հա մար»։ Ընդ ո րում, վե րոգ րյալ վճար ման հա նձ նա րա րագ րե րով, ո րո նց նպա տա կի վե-
րա բե րյալ նշումն  ե րը հս տա կեց նում են, որ վճա րումն  ուղղ ված է կող մե  րի մի  ջև կնք ված 
Պայ մա նագ րին, կա տար ված վճա րումն  ե րի ընդ հա նուր գու մա րը կազ մում է 64.000.000 ՀՀ 
դրա մ՝ ի տար բե րու թյուն Պայ մա նագ րի, ո րի գի նը, ըստ դրա 4.1 կե տի՝ ե ղել է 70.382.994 
ՀՀ դրա մ։ Այ սի նքն՝ Պայ մա նագ րի 4.1 կե տում նշ ված գի նը վճա րե լու հա մար բա վա րար 
չեն ե ղել այն վճա րումն  ե րը, ո րո նք կա տար վել են վճար ման հա նձ նա րա րագ րե րի հի ման 
վրա, ո րոն ցում որ պես վճար ման նպա տակ է նշ ված ե ղել 25.01.2010 թվա կա նի Պայ մա նա-
գի րը։ Ա վե լին, վեր ջին վճար ման հա նձ նա րա րա գի րը, ո րում որ պես նպա տակ նշ վել է թիվ 
43 Պայ մա նա գի րը՝ կա տար վել է 30.12.2010 թվա կա նին, մի  նչ դեռ Մա րե տա Պո ղո սյա նն 
իր ցուց մուն քում նշել է, որ թիվ 43 Պայ մա նագ րով պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն  
ա վա րտ վել է 2011 թվա կա նի ն։ Հետ ևա բար հե տա գա վճար ման հա նձ նա րա րագ րե րով, 
ո րոն ցում որ պես վճար ման նպա տակ նշ ված է « շի նա նյու թի հա մար», ևս ի րա կա նաց վել է 
Պայ մա նագ րից ծա գած ընդ հա նուր պար տա վո րու թյան կա տա րում։

 Բա ցի այդ, ժա մա նա կագ րա կան հեր թա կա նու թյա մբ հա ջո րդ եր կու վճա րումն  ե րը 
կա տար վել են 28.02.2011 թվա կա նի թիվ A-081 և 11.04.2011 թվա կա նի թիվ NS-052 վճար-
ման հա նձ նա րա րագ րե րով, ո րոն ցով վճար վել է, հա մա պա տաս խա նա բա ր՝ 5.000.000 
ՀՀ դրամ և 6.000.000 ՀՀ դրամ, իսկ դրան ցում որ պես վճար ման նպա տակ նշ վել է 
« շի նա նյու թե րի հա մար»։ Այ սի նքն՝ մի  նչև 11.04.2011 թվա կա նը Ըն կե րու թյու նը Կազ մա կեր-
պու թյա նը վճա րել է 75.000.000 ՀՀ դրամ, թեև 25.01.2010 թվա կա նի Պայ մա նագ րի գի նը, 
ըստ դրա 4.1 կե տի, ե ղել է 70.382.994 ՀՀ դրա մ։ Նշ ված հան գա ման քը ևս հա վաս տում է, 
որ կող մե  րը հա շիվ-ապ րան քագ րե րով և հար կային հա շիվն  ե րով կա տա րել են Պայ մա-
նագ րի լրա ցում։

 Վե րը շա րա դր վա ծի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ սույն գոր ծում առ կա հա շիվ-ապ րան քագ րե րն ու 
հար կային հա շիվն  ե րն ի րեն ցից ներ կայաց նում են ա ռան ձին, մի  մյա նց հետ չկապ ված և 
ինք նու րույն գոր ծա րք ներ, հիմն  ա վոր չէ, քա նի որ դա չի բխում սույն գոր ծում առ կա հա-
շիվ-ապ րան քագ րե րի բո վան դա կու թյու նից, կող մե  րի դրս ևո րած վար քագ ծից և վկա Մա-
րե տա Պո ղո սյա նի ցուց մուն քի ց։ 

Վ կայա կոչ ված ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նն ի րա վա չա փո րեն հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ կնք ված Պայ մա նագ րով և ապ րա նք նե րի մա տա կա րար ման հար կային հա շիվն  ե րով 
ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կող մե  րի մի  ջև դի տա րկ վել են որ պես մե կ ամ բող-
ջա կան գոր ծա րք, և պա տաս խա նո ղի կող մի ց 16.02.2012 թվա կա նին կա տար ված վճար-
մա մբ ըստ է ու թյան ընդ հատ վել է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թա ցքն ամ բո ղջ 
պար տա վո րու թյան հա մա ր։ 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նը ոչ ի րա վա չա փո րեն է կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյուն, ին չը չի բխում գոր ծում առ կա 
փաս տա կան տվյ ալ նե րից և հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ մա նը, քա նի որ սույն գոր ծով 
տե ղի է ու նե ցել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 340-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քի ընդ հա տում ամ բո ղջ պար տա վո րու թյան հա մար: 

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 
բեր ված փաս տա րկ նե րը:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում 

է բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ան հրա ժե շտ է 
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կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը 
հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու-
թյան ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու-
նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է 
ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան 
դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու-
նը բա ցա կայում է։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լո վ՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 
գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

 ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի  70-րդ  հոդ վա ծի 1-ին  կե տի  
1-ին  և  7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է հայ ցա դի մումն  ե-
րի, դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ ու վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գույ քային պա-
հան ջի գոր ծե րով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան ներ տր վող հայ ցա դի մումն  ե րի հա մար պե-
տա կան տուր քը գա նձ վում է հայ ցագ նի եր կու տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս բա զային 
տուր քի 150 տո կո սից, նույն պա հան ջի գոր ծե րով դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ 
վե րա քն նիչ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գա նձ վում է վե րա քն նիչ բո ղո քում նշ-
ված վի ճա րկ վող գու մա րի 3 տո կո սի չա փով, իսկ ե թե վի ճա րկ վում են ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի կող մի ց բա վա րար ված կամ չբա վա րար ված պա հա նջ նե րն ամ բող ջու թյա մբ 
կամ բա վա րար ված կամ չբա վա րար ված պա հա նջ նե րը չեն վի ճա րկ վում, ա պա ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րան հա րուց ված և բո ղո քա րկ վող հայ ցի հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, 
նույն պա հան ջի գոր ծե րով դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վճ ռա բեկ բո-
ղոք նե րի հա մար հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի տաս նա-
պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային տուր քի հա զա րա պա տի կից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

 Սույն գոր ծով Ըն կե րու թյու նը վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար վճա րել է 676.328,30 ՀՀ 
դրամ պե տա կան տուրք, իսկ վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի 
մն ա ցած մա սի վճա րու մը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա-
ձգ վել է (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 100 և 104):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 21.12.2016 թվա-
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կա նի ո րոշ մա մբ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե-
տա ձգ վել է:

 Հի մք ըն դու նե լով վե րը նշ ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե-
լով այն, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, ար դյուն քում նաև 
բա վա րար ման է են թա կա հայցն ամ բող ջու թյա մբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում 
է հետ ևյա լը. 

- Ըն կե րու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 22.544.274 ՀՀ 
դրա մի  նկատ մա մբ սկ սած 16.02.2012 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի 
կա տար ման օ րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո-
կո սա գու մա րի 3%-ը` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար, 

- Ըն կե րու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 676.328,22 ՀՀ 
դրամ (22.544.274 ՀՀ դրամ x 3%), ինչ պես նաև 22.544.274 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ սկ սած 
16.02.2012 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կո սա գու մա րի 3%-ը` որ պես 
վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տի 21.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու-
մար, որ պի սի գու մա րը, սա կայն, չպե տք է գե րա զան ցի բա զային տուր քի հա զա րա պա տի-
կը:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի  240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 19.08.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա-
քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 18.05.2016 
թվա կա նի վճ ռի ն։

2. « Ջեր մուկ Ին թեր նեյշնլ Պեպ սի-Կո լա Բոթ լեր» ՍՊԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա-
գան ձել 22.544.274 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ՝ սկ սած 16.02.2012 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո-
րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված տո կո սա գու մա րի 3%-ը՝ որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված 
և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ-
ված պե տա կան տուր քի գու մար:

« Ջեր մուկ Ին թեր նեյշնլ Պեպ սի-Կո լա Բոթ լեր» ՍՊԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա-
գան ձել 676.328,22 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև 22.544.274 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ՝ սկ սած 
16.02.2012 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կո սա գու մա րի 3%-ը՝ որ պես 
վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տի 21.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
գու մար, բայց ոչ ա վե լի բա զային տուր քի հա զա րա պա տի կից:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թի վ ԱՎԴ2/0349/02/16
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԱՎԴ2/0349/02/16
Նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Չի լին գա րյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Խա ռա տյա ն
 Ս. Թո րո սյան

   Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյա մբ                                          
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի  27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի ներ կայա ցու ցիչ Կո րյուն 

Քիշ մի  րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 06.04.2017  
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի ընդ դեմ Սու սան նա Ե ղի ա զա-
րյա նի՝ գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սին, 

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը պա հան ջել է Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նից 

բռ նա գան ձել 20.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև նշ ված գու մա րի 
նկատ մա մբ մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը հաշ վար կել և բռ նա-
գան ձել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս նե րը:

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-
տա վոր` Ս. Սա հա կյ ան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 11.10.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա-
րար վել է: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
06.04.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ 
բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 11.10.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել 
է` հայ ցը մե  րժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի ներ կայա ցու-
ցի չը:
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի ներ կայա-
ցու ցի չը: 

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

հիմն  ա վո րումն  ե րով.
1) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 331-րդ, 332-

րդ և 337-րդ հոդ ված նե րը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, մի  այն վկայի ցուց մուն քը հի մք ըն դու նե լով, եզ րա հան գել 

է, որ փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու ժամկ  ե տը պար տա վո րագ րով ո րոշ ված 
չլի նե լու պա րա գայում և գու մա րը վե րա դա րձ նե լու պա հան ջը դե ռևս 2011 թվա կա նի ամ-
ռա նը ներ կայաց ված ու Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի կող մի ց մե  րժ ված լի նե լու պայ ման-
նե րում հայ ցը են թա կա է մե  րժ ման հայց վո րի կող մի ց հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա 
ժամկ  ե տը բաց թող նե լու հիմ քով: Մի նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ նշ-
ված ցուց մուն քով չի հաս տատ վում, թե Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը որ քան գու մա րի պա հա նջ 
է ներ կայաց րել, արդյոք այդ պա հա նջն ուղղ ված է ե ղել 24.02.2010 թվա կա նին Սու սան-
նա Ե ղի ա զա րյա նի կող մի ց տր վա ծ՝ « Պար տա վո րա գիր» վեր տա ռու թյա մբ փաս տա թղ թով 
սահ ման ված պար տա վո րու թյան կա տար մա նը, արդյոք Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը գու մա րը 
վե րա դա րձ նե լու ար տո նյալ ժամկ  ետ նշել է, ո րի լրա նա լուց հե տո մի  այն նրա մոտ կծա գեր 
պար տա վո րու թյան կա տա րում պա հան ջե լու ի րա վուն քը, և կսկս վեր հայ ցային վա ղե մու-
թյան ժամկ  ե տի հաշ վար կը:

 2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
424-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 877-րդ, 878-րդ հոդ ված նե րը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 
53-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րա-

գրում որ պես փո խա տու նշ ված է « Հայ կուշ Օ հա նյան», իսկ որ պես հայց վոր հան դես է ե կել 
« Հայ կա նուշ Օ հա նյան»-ը, որ պի սի պայ ման նե րում նրա նց նույ նա կան լի նե լը պե տք է ա պա-
ցու ցի Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը: Մի նչ դեռ Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի կող մի ց պա րտ քային փաս տա-
թղ թի բնօ րի նա կը դա տա րան ներ կայաց ված լի նե լու պա րա գայում գոր ծում է վեր ջի նի ս՝ փո-
խա տու լի նե լու կան խա վար կա ծը, հետ ևա բար Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նն է կրում Հայ կա նուշ 
Օ հա նյա նի` փո խա տու չհան դի սա նա լու փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 06.04.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 11.10.2016 
թվա կա նի վճ ռին:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը 
Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը ներ կայաց րել է « Հայ կուշ Օ հա նյա նի» ան վա մբ կա զմ ված պա-

րտ քային փաս տա թուղթ և նշ վել է, որ Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նը չի ներ կայաց րել որ ևէ 
ա պա ցույց, ո րով կհիմն  ա վոր վի, որ փո խա տուն այլ ան ձ է:

 Մի նչ դեռ Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը որ պես հիմն  ա վո րում ներ կայաց րել է մի  այն այլ ան-
ձի ան վա մբ կա զմ ված փաս տա թուղթ, ո րը մի  այն հի մք ըն դու նե լով` հնա րա վոր չէ հայ ցը 
բա վա րա րել: Նման պա րա գայում Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը չի հիմն  ա վո րել իր վկայա կո չած 
փաս տը, ուս տի վեր ջի նս է կրում դրա բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
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1) 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րագ րի հա մա ձայն` Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նը Հայ-
կուշ Օ հա նյա նին պա րտք է 20.000 ԱՄՆ դո լար և պար տա վոր վել է սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով ի րեն պատ կա նող ան շա րժ գույ քե րը վա ճա ռե լուց ան մի  ջա պես հե տո վե րա դա-
րձ նել նշ ված գու մա րը: Պար տա վո րագ րի բնօ րի նա կը 26.09.2016 թվա կա նի դա տա կան 
նիս տի ժա մա նակ ներ կայաց րել է Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի ներ կայա ցու ցիչ Կո րյուն Քիշ մի -
րյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11, 120, 122): 

2) Ռու զան նա Խա լա թյա նը գրա վոր հայտ նել է, որ ճա նա չում է Հայ կա նուշ Օ հա նյա-
նին: Վեր ջի նս իր ա մուս նու հետ պար բե րա բար այ ցե լել է սր ճա րա ն՝ Սու սան նա Ե ղի ա զա-
րյա նին հան դի պե լու և նրա կող մի ց վե րց րած գու մար նե րը վե րա դա րձ նե լու հար ցը քն-
նար կե լու հա մար: Նրա նց մի  ջև քն նա րկ վող հար ցի մա սին տե ղյ ակ է, քա նի որ գրե թե 
բո լոր հան դի պումն  ե րի ըն թաց քում նրա նք բա րձ րա ձայն վի ճա բա նել են: 2011 թվա կա նի 
ամ ռա նը սր ճա րա նում տե ղի ու նե ցած հեր թա կան հան դիպ ման ժա մա նակ` նրա նց սե ղա-
նը սպա սար կե լիս, իր ներ կայու թյա մբ Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
ար դեն վե րց րած գու մա րից մի  քա նի ան գամ ա վել գու մար է Հայ կա նուշ Օ հա նյա նին վե-
րա դա րձ րել, հրա ժար վել է այլևս որ ևէ գու մար նրան վճա րե լուց և պա հան ջել է, որ այդ 
հար ցով ի րեն չան հա նգս տաց նեն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 100): 

3) 26.09.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ժա մա նակ վկա Ռու զան նա Խա լա թյա նը 
ցուց մունք է տվել առ այն, որ սր ճա րա նում աշ խա տե լու ըն թաց քում ա կա նա տես է ե ղել 
Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի և Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի վե ճե րին, ո րոն ցից վեր ջի նը տե ղի է 
ու նե ցել 2011 թվա կա նի օ գոս տո սին, երբ Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նը Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի 
հետ վի ճե լիս ա սել է, որ բա վա կան է՝ ինչ քան գու մար է տվել: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա-
նի այն հար ցին, թե արդյոք վկան կա րող է ա սել, թե ինչ գու մա րի մա սին է ե ղել խոս քը, 
Ռու զան նա Խա լա թյա նը պա տաս խա նել է՝ ոչ  (հա տոր 1-ին, գ.թ. 122-123, 126):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը  
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` ստո-
րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 337-րդ, 424-րդ, 877-րդ 
հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խա-
խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի 
ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա-
նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ փո խա ռու  թյան պայ մա նագ րու մ դրա կա տար ման ժամկ  ե տը նշ ված չլի-
նե լու  դեպ քու մ հայ ցային վա ղե մու  թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը ո րո շե լու  ա ռա նձ նա հատ կու -
թյու ն նե րին:

 
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քն ա ռա ջին հիմ քով հիմն  ա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու  թյա մբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու-

թյուն է հա մար վում ի րա վուն քը խա խտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 332-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու-
թյան ընդ հա նուր ժամկ  ե տը ե րեք տա րի է:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա-
նը հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է վի ճող կող մի  դի մու մի  հի ման վրա: Հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի լրա նա լը, ո րի կի րառ ման մա սին դի մե լ է վի ճող կող մը, հի մք է 
դա տա րա նի կող մի ց հայ ցը մե ր ժե լու մա սին վճիռ կայաց նե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թա ցքն uկu վում է այն oր վա նից, երբ ան ձն ի մա ցել է կամ պե-
տք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խա խտ ման մաuին: Այդ կա նո նից բա ցա ռու թյուն նե րը 
uահ ման վում են նույն o րենuգր քով և այլ o րե նք նե րով:
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 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ այն պար-
տա վո րու թյուն նե րի հա մար, ո րո նց կա տար ման ժամկ  ե տը ո րոշ ված չէ կամ ո րոշ ված է 
ցպա հա նջ, հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թա ցքն սկս վում է այն պա հից, երբ պար տա տի րոջ 
մոտ ա ռա ջա նում է պար տա վո րու թյան կա տա րում պա հան ջե լու ի րա վունք, իսկ ե թե պար-
տա պա նին ար տո նյալ ժամկ  ետ է տրա մա դր վել պա հան ջը կա տա րե լու հա մար, հայ ցային 
վա ղե մու թյան հաշ վա րկն սկս վում է այդ ժամկ  ե տի ա վար տից հե տո:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ նշել է, որ հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ  ե տն այն ժա մա նա կա հատ վա ծն է, որն ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
դի մե  լու դա տա րան իր ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հայ ցով: Օ րե նս դի րը, ամ րագ րե-
լով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը, սահ մա նել է նաև այդ ժամկ  ե տի հաշ վա րկ ման 
կար գը: Այն է` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թա ցքն սկս վում է այն օր վա նից, երբ 
ան ձն ի մա ցել է կամ պե տք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խա խտ ման մա սին (տե ՛ս, 
Սեր գեյ Սա րգ սյա նն ընդ դեմ Ա րա Սա րգ սյա նի և մյու ս նե րի թիվ ԵԿԴ/0881/02/12 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):  Մի ա ժա մա-
նակ օ րե նս դի րը սահ մա նել է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի հաշ վա րկ ման կա րգն այն 
պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, ո րո նց կա տար ման ժամկ  ե տը ո րոշ ված չէ կամ ո րոշ ված 
է ցպա հա նջ: Նշ ված պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի 
ըն թա ցքն սկս վում է այն պա հից, երբ պար տա տի րոջ մոտ ա ռա ջա նում է պար տա վո րու-
թյան կա տա րում պա հան ջե լու ի րա վունք, իսկ ե թե պար տա պա նին ար տո նյալ ժամկ  ետ է 
տրա մա դր վել պա հան ջը կա տա րե լու հա մար, ա պա այդ ժամկ  ե տի ա վար տից հե տո (տե՛ս, 
« Բեյց» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ « Նաի րիտ գոր ծա րան» ՓԲԸ-ի թիվ ԵՔԴ/0075/02/08 քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 877-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռու-
թյան պայ մա նագ րով մե կ կող մը (փո խա տուն) մյուս կող մի  (փո խա ռուի) սե փա կա նու թյա-
նն է հա նձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, իսկ փո խա ռուն 
պար տա վոր վում է փո խա տուին վե րա դա րձ նել մի և նույն գու մա րի դրամ (փո խա ռու թյան 
գու մա րը) կամ փո խա տուից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու 
ո րա կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում դրամ կամ այլ գույք 
հա նձ նե լու պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 878-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռու-
թյան պայ մա նա գի րը կնք վում է գրա վոր: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ի հա-
վաս տումն  փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի և դրա պայ ման նե րի` կա րող է ներ կայաց վել փո-
խա ռուի տված ստա ցա կա նը կամ փո խա տուի կող մի ց փո խա ռուին ո րո շա կի դրա մա կան 
գու մար կամ ո րո շա կի քա նա կի գույք տա լը հա վաս տող այլ փաս տա թուղթ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 880-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռուն 
պար տա վոր է, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ  ե տում և կար գով, փո-
խա տուին վե րա դա րձ նել ստաց ված փո խա ռու թյան գու մա րը: Այն դեպ քում, երբ վե րա դա-
րձ նե լու ժամկ  ե տը պայ մա նագ րով ո րոշ ված չէ կամ ո րոշ ված է ցպա հա նջ, փո խա ռու թյան 
գու մա րը փո խա ռուն պե տք է վե րա դա րձ նի այդ մա սին փո խա տուի պա հան ջը ներ կայաց-
նե լու օր վա նից ե րես նօ րյա ժամկ  ե տում, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ պայ մա նագ րով:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ փո խա ռու թյան պայ մա-
նա գի րը գրա վոր ձևով կնք վող գոր ծա րք է, ո րի ու ժով փո խա տուն փո խա ռուի սե փա-
կա նու թյա նն է հա նձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, իսկ 
փո խա ռուն պար տա վոր վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ  ե տում 
և կար գով փո խա տուին վե րա դա րձ նել փո խա ռու թյան գու մա րը կամ փո խա տուից ստաց-
ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու ո րա կի գույք: Ընդ ո րում, երբ փո խա-
ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու ժամկ  ե տը պայ մա նագ րով ո րոշ ված չէ կամ ո րոշ ված է 
ցպա հա նջ, ա պա փո խա ռուն այն պե տք է վե րա դա րձ նի այդ մա սին փո խա տուի պա հան ջը 
ներ կայաց նե լու օր վա նից ե րես նօ րյա ժամկ  ե տում, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ պայ մա-
նագ րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում փո խա ռու թյան 
գու մա րի վե րա դա րձ ման ժամկ  ե տի վե րա բե րյալ պայ մա նի շուրջ կող մե  րի կա մա հայտ-
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նու թյու նը պե տք է լի նի հնա րա վո րի նս հս տակ ձևա կե րպ ված, այ սի նքն՝ լի նի ո րո շա կի և 
չպա րու նա կի ա նո րոշ  ձևա կեր պումն  եր, որն իր հեր թին հնա րա վո րու թյուն կտա հնա րա-
վո րի նս ճշգ րիտ հաշ վար կե լու փո խա ռուի՝ գու մա րը վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյան 
կա տար ման ծագ ման պա հը: Ըստ այդմ, այն դեպ քում, երբ փո խա ռու թյան պայ մա նագ-
րում փո խա ռու թյա մբ վե րց ված գու մա րը վե րա դա րձ նե լու ժամկ  ե տի վե րա բե րյալ պայ-
մա նը ձևա կե րպ վել է ա նո րոշ, ո րը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս այն մե կ նա բա նե լու ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 447-րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան, ա պա 
կի րա ռե լի է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 880-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե-
րու թյա մբ նա խա տես ված կա նո նա կար գու մը: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ փո խա-
ռու թյա մբ տր ված գու մա րը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է վե րա դա րձ ման փո խա տուին, և 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու ժամկ  ե տի վե-
րա բե րյալ պայ մա նի վրա հաս նե լը չի կա րող ուղ ղա կի կախ վա ծու թյան մե ջ դր վել փո-
խա ռուի կող մի ց որ ևէ գոր ծո ղու թյան կա տա րու մի ց կամ պայ մա նա վոր վել վեր ջի նիս ան-
գոր ծու թյա մբ: Հա կա ռակ պա րա գայում փո խա ռուի` փո խա ռու թյա մբ վե րց ված գու մա րը 
վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյու նը հնա րա վոր է, որ երբ ևէ չծա գի, ինչն ան թույ լատ րե-
լի է փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե րում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 447-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պայ մա-
նագ րի պայ ման նե րը մե կ նա բա նե լիս` դա տա րա նը պե տք է ել նի նրա նում պա րու նակ վող 
բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից: Պայ մա նագ րի պայ մա-
նի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը պա րզ չլի նե լու դեպ քում այն սահ ման վում է պայ մա նագ րի 
մյուս պայ ման նե րի և պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հետ հա մադ րե լու մի  ջո ցով: 
Սույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն, ե թե նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տում պա րու նակ վող 
կա նոն նե րը հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս ո րո շել պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նը, 
ա պա պե տք է պա րզ վի կող մե  րի ի րա կան ընդ հա նուր կամ քը` հաշ վի առ նե լով պայ մա-
նագ րի նպա տա կը: Ընդ ո րում, նկա տի են առն վում բո լոր հա մա պա տաս խան հան գա մա-
նք նե րը` նե րա ռյալ պայ մա նագ րին նա խոր դող բա նակ ցու թյուն նե րը և թղ թակ ցու թյու նը, 
կող մե  րի փո խա դա րձ հա րա բե րու թյուն նե րում հաս տատ ված գոր ծե լա կեր պը, գոր ծա րար 
շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րը, կող մե  րի հե տա գա վար քը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց ված ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է պայ-
մա նագ րի մե կ նա բան ման հար ցին և ար ձա նագ րել է, որ վե րոն շյալ հոդ վա ծն ամ րագ րում 
է պայ մա նագ րի մե կ նա բա նու թյան ե րեք կա նոն` պայ մա նագ րի մե կ նա բա նու մը` ել նե լով 
դրա բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, պայ մա նագ րի մե կ-
նա բա նու մը` հա մադ րե լով այն պայ մա նագ րի մյուս պայ ման նե րի և պայ մա նագ րի ամ-
բող ջա կան ի մաս տի հետ, և պայ մա նագ րի մե կ նա բա նու մը կող մե  րի ի րա կան ընդ հա նուր 
կամ քը պար զե լու մի  ջո ցով: Ընդ ո րում, այդ կա նոն նե րը կի րառ վում են հա ջոր դա բար 
(տե´ս, « Կա րատ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ «Էգ նա Շին» ՍՊԸ-ի թիվ ՇԴ1/0303/02/10 քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի սկիզ բը ո րո շե լիս ար-
ձա նագ րել է, որ Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րագ րով նա խա-
տես ված փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու գրա վոր պա հան ջը ներ կայաց րել է 
09.03.2016 թվա կա նին Դա տա րան ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մով, ին չը Սու սան նա Ե ղի-
ա զա րյա նը ստա ցել է 10.05.2016 թվա կա նին, իսկ պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լու հա մար 
նա խա տես ված ե րես նօ րյա ժամկ  ե տը լրա ցել է 09.06.2016 թվա կա նին, ուս տի գտել է, որ 
սույն գոր ծով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թա ցքն այդ պես էլ չի սկս վել:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե-
լով և Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լով, ար դյուն քում՝ հայ ցը մե ր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, 
որ վկա Ռու զան նա Խա լա թյա նի ցուց մուն քով հիմն  ա վոր վել է, որ 2011 թվա կա նի ամ ռա-
նը Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը ներ կայաց րել է պար տա վո րու թյան կա տար ման պա հա նջ, ո րը 
մե  րժ վել է: Բա ցի այդ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 24.02.2010 թվա կա նի 
պար տա վո րագ րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ փո խա ռու թյա մբ տրա մա դր վել է գու-
մար ոչ թե ա նո րոշ ժամկ  ե տով, այլ` հե տաձ գող պայ մա նով, ո րը դե ռևս չի ի րա կա նաց վել:
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 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա տե քս տում մե կ նա բա նե լով 24.02.2010 
թվա կա նի պար տա վո րա գի րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Նշ ված պար տա վո րագ րով պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա-
ռա ցի նշա նա կու թյու նից ել նե լով` հնա րա վոր չէ մե կ նա բա նել այդ պայ մա նը` կապ ված 
դրա նում նշ ված պար տա վո րու թյան կա տար ման հս տակ ժամկ  ե տը պար զե լու հետ, քա նի 
որ Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նն այն պայ մա նա վո րել է «ան շա րժ գույ քեր վա ճա ռե լու հետ»` 
ա ռա նց նշե լու դրա նք վա ճա ռե լու վե րջ նա ժամկ  ե տը: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ըստ է ու թյան փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով (պար տա վո-
րագ րով) ո րոշ ված չէ փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու ժամկ  ե տը: Այդ պայ մա նի 
վե րա բե րյալ հնա րա վոր չէ մե կ նա բա նու թյուն կա տա րել նաև պայ մա նագ րի մյուս պայ-
ման նե րի և պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հա մա դր ման կա նո նի կի րառ մա մբ, քա-
նի որ 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րագ րով այլ պայ ման ներ առ կա չեն: Հետ ևա բար 
են թա կա է կի րառ ման պայ մա նագ րի մե կ նա բան ման հա ջո րդ կա նո նը, ո րի ժա մա նակ են-
թա կա է պա րզ ման կող մե  րի ի րա կան ընդ հա նուր կամ քը: 

Այս պես, 24.02.2010 թվա կա նին Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նն իր կող մի ց ստո րա գր ված 
պար տա վո րագ րում նշել է, որ « Հայ կուշ» Օ հա նյա նից վե րց րել է 20.000 ԱՄՆ դո լար և 
պար տա վոր վել է նշ ված գու մա րը վե րա դա րձ նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն 
պատ կա նող ան շա րժ գույ քե րը վա ճա ռե լու դեպ քում: Այ սի նքն` Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա-
նն ըն դու նել է, որ փո խա ռու թյա մբ գու մար է վե րց րել և կա մք է դրս ևո րել այդ գու մա րը 
վե րա դա րձ նե լու: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ պայ-
մա նագ րի կող մե  րի ընդ հա նուր ի րա կան կա մքն ուղղ ված է ե ղել մի  մյա նց մի  ջև փո խա ռու-
թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ ա ռա ջաց նե լուն, ո րո նք և ա ռա ջա ցել են:

 Հի մք ըն դու նե լով սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  այն մա սին, որ փո-
խա ռու թյա մբ տր ված գու մա րը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է վե րա դա րձ ման, և փո խա ռու-
թյան պայ մա նագ րում փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու ժամկ  ե տի վե րա բե րյալ 
պայ մա նի վրա հաս նե լը չի կա րող ուղ ղա կի կախ վա ծու թյան մե ջ դր վել փո խա ռուի կող-
մի ց որ ևէ գոր ծո ղու թյան կա տա րու մի ց կամ պայ մա նա վոր վել վեր ջի նիս ան գոր ծու թյա մբ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի` փո խա ռու-
թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյու նը չի կա րող կախ վա ծու թյան մե ջ դր-
վել պար տա վո րագ րում նշ ված ան շա րժ գույ քե րը վա ճա ռե լու պայ մա նից, քա նի որ հնա-
րա վոր է, որ Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նին չհա ջող վի այն ընդ հան րա պես վա ճա ռել, կամ 
վա ճառ վի պար տա վո րագ րում նշ ված գու մա րից պա կաս գու մա րով, կամ վեր ջի նս փո խի 
այն վա ճա ռե լու իր մտադ րու թյու նը, ո րոն ցից յու րա քան չյու րի դեպ քում նա չի ա զատ վում 
փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լուց:

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ փո խա ռու թյան 
պայ մա նագ րով, ըստ է ու թյան, ո րոշ ված չէ փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու ժամ-
կե տը, ո րի դեպ քում ստաց ված փո խա ռու թյան գու մա րը Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նը պե տք 
է վե րա դա րձ ներ այդ մա սին ի րեն պա հա նջ ներ կայաց վե լու օր վա նից ե րես նօ րյա ժամ-
կե տում: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում պար-
տա տե րը պար տա պա նին իր պա հան ջը պե տք է ներ կայաց նի այն պի սի ե ղա նա կով, ո րով 
հնա րա վոր է ա պա ցու ցել պար տա պա նին իր պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե-
կաց նե լու փաս տը: Նման պա հա նջ պար տա տե րը կա րող է ներ կայաց նել նաև  դա տա րան 
հայց հա րու ցե լու մի  ջո ցով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է հայ ցի 
ինս տի տու տի է ու թյու նից, մաս նա վո րա պես` հայ ցը նյու թաի րա վա կան և դա տա վա րա կան 
հաս կա ցու թյուն է, ո րի նյու թաի րա վա կան կո ղմն  ար տա հայտ վում է հայց վո րի կող մի ց 
պա տաս խա նո ղին ներ կայաց վող ի րա վա կան պա հան ջի մե ջ, իսկ դա տա վա րա կան կող-
մը դա տա րա նին հաս ցե ա գր ված պա հա նջն է՝ քն նել և լու ծել կող մե  րի մի  ջև ծա գած վե ճը: 

Սույն գոր ծով Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րագ րից բխող 
փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու պա հան ջը Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նին ներ-
կայաց րել է 09.03.2016 թվա կա նին դա տա րան մուտ քա գր ված հայ ցա դի մու մով, ո րը 
Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նը ստա ցել է 10.05.2016 թվա կա նին, սա կայն իր այդ պար տա-
վո րու թյունն օ րեն քով նա խա տես ված ե րես նօ րյա ժամկ  ե տում չի կա տա րել: Նման պայ-
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ման նե րում հիմն  ա վոր է Դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թա ցքն այդ պես էլ չի սկս վել, քա նի որ Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը 
հայ ցա դի մու մով ներ կայաց րել է և° իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու՝ դա-
տա րա նին հաս ցե ա գր ված պա հա նջ, և° փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու՝ Սու-
սան նա Ե ղի ա զա րյա նին հաս ցե ա գր ված պա հա նջ: 

Ի նչ վե րա բե րում է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ վկա 
Ռու զան նա Խա լա թյա նի ցուց մուն քով հիմն  ա վոր վել է, որ Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը նման 
պա հա նջ ներ կայաց րել է ա վե լի վաղ, հետ ևա բար հայ ցը են թա կա էր մե  րժ ման հայ ցային 
վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ  ե տը բաց թող նե լու հիմ քով, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն այն 
հա մա րում է ան հի մն , քա նի որ վկա Ռու զան նա Խա լա թյա նի ցուց մուն քով հիմն  ա վոր վում է 
մի  այն, որ Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի կող մի ց 2011 թվա կա նի ամ ռա նը ներ կայաց վել է գու մա րի 
վե րա դա րձ ման պա հա նջ, ո րը մե  րժ վել է, մի և նույն ժա մա նակ, սա կայն, վկան չի նշել, թե 
ինչ պար տա վո րու թյուն նե րից  ծա գած գու մա րի վե րա դա րձ ման մա սին է խոս քը, արդյոք 
նշ ված պա հա նջն ուղղ ված է ե ղել 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րագ րում նշ ված 20.000 
ԱՄՆ դո լա րի վե րա դա րձ մա նը, որ պի սի պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ մի  այն վկա Ռու զան նա Խա լա թյա նի ցուց մուն քը բա վա րար չէ՝ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամկ  ե տը Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի կող մի ց բաց թո ղն ված լի նե լու հան գա ման քը հաս տատ-
ված հա մա րե լու հա մար: 

Ո ւս տի, ան դրա դառ նա լով հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մի ջ նոր դու թյա նը, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ պա տաս խա նո ղը թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի 
ա պա ցույց նե րով չի հիմն  ա վո րել հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամկ  ե տի հոս քի այն-
պի սի մե կ նա րկ, ո րը հան գեց րած կլի ներ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի հոս քի ա վար-
տին:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քն երկ րո րդ հիմ քով հիմն  ա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու -
թյա մբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա-
վո րու թյան ու ժով մի  ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մե կ այլ ան ձի (պար տա տի րոջ) 
օգ տին կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն. այն է` վճա րել դրամ, հա նձ նել գույք, կա տա-
րել աշ խա տա նք, մա տու ցել ծա ռայու թյուն և այլն, կամ ձե ռն պահ մն ալ ո րո շա կի գոր-
ծո ղու թյուն կա տա րե լուց, իսկ պար տա տե րն ի րա վունք ու նի պար տա պա նից պա հան ջել 
կա տա րե լու իր պար տա կա նու թյու նը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պար տա-
վո րու թյուն նե րը ծա գում են պայ մա նագ րից, վն աս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով և նույն օ րե-
նսգր քում նշ ված այլ հիմ քե րից:  

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 347-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո րու թյուն-
նե րը պե տք է կա տար վեն պատ շաճ` պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օ րեն քին և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան, իսկ նման պայ ման նե րի ու պա-
հա նջ նե րի բա ցա կայու թյան դեպ քում` գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին կամ 
սո վո րա բար ներ կայաց վող այլ պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 424-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պատ շաճ 
կա տա րու մը դա դա րեց նում է պար տա վո րու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 424-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պար տա-
տե րը, ըն դու նե լով կա տա րու մը, պար տա վոր է պար տա պա նի պա հան ջով նրան ստա-
ցա կան տալ` կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու մա սին: Ե թե 
պար տա պա նն ի հա վաս տումն  պար տա վո րու թյան պա րտ քային փաս տա թուղթ է տվել 
պար տա տի րո ջը, ա պա պար տա տե րը, ըն դու նե լով կա տա րու մը, պե տք է վե րա դա րձ-
նի այդ փաս տա թուղ թը, իսկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում` այդ մա սին նշի իր տված 
ստա ցա կա նում: Ստա ցա կա նը կա րող է փո խա րին վել վե րա դա րձ վող պա րտ քային փաս-
տա թղ թի վրա ար վող մա կագ րու թյա մբ: Պա րտ քային փաս տա թուղ թը պար տա պա նի մոտ 
գտն վե լը հա վաս տում է պար տա վո րու թյան դա դա րու մը, քա նի դեռ այլ բան չի ա պա ցուց-
վել: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է ՀՀ քա-
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ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 424-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի վեր լու ծու թյա նը` դիր քո րո շում 
ար տա հայ տե լով այն մա սին, որ օ րե նս դի րը պար տա տի րոջ վրա պար տա կա նու թյուն է 
դրել պա րտ քի կա տա րումն  ըն դու նե լիս պար տա պա նի պա հան ջով կա տա րու մը լրիվ կամ 
հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու մա սին նրան ստա ցա կան տալ, իսկ պար տա պա նի 
կող մի ց պար տա տի րո ջն ի հա վաս տումն  պար տա վո րու թյան պա րտ քային փաս տա թուղթ 
տր ված լի նե լու դեպ քում` պար տա պա նին վե րա դա րձ նել այդ փաս տա թուղ թը, դրա ան-
հնա րի նու թյան դեպ քում` այդ մա սին նշել իր տված ստա ցա կա նում: Ստա ցա կա նը կա րող 
է փո խա րին վել վե րա դա րձ վող պա րտ քային փաս տա թղ թի վրա ար վող մա կագ րու թյա մբ: 
Ընդ ո րում, այլ բան ա պա ցուց ված չլի նե լու դեպ քում նշ ված փաս տա թուղ թը պար տա պա-
նի մոտ գտն վե լը հա վաս տում է պար տա վո րու թյան դա դա րու մը (տե ՛ս, Ֆեր դի նա նտ Ա ռա-
քե լյ ա նն ընդ դեմ Հա րու  թյու ն Պետ րո սյա նի թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

 Վե րոն շյալ դիր քո րո շու մի ց հետ ևում է, որ պար տա վո րու թյան կա տար ման փա ստն 
ա պա ցուց ված չլի նե լու պա րա գայում քա նի դեռ պա րտ քային փաս տա թղ թի բնօ րի նա-
կը գտն վում է պար տա տի րոջ մոտ, գոր ծում է պար տա վո րու թյու նը կա տար ված չլի նե լու 
կան խա վար կա ծը: 

Այս պի սով, պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, թե պար տա վո րու թյան որ կո ղմն  
է (պար տա տե րը կամ պար տա պա նը) դա տա րան ներ կայաց նում պա րտ քային փաս տա թղ-
թի բնօ րի նա կը, այն մի  դեպ քում կա րող է հաս տա տել պար տա վո րու թյան առ կայու թյան, 
մե կ այլ դեպ քում` պար տա վո րու թյան դա դար ման փաս տը (տե ՛ս, նաև Ղա սեմ Աբ դո լահ 
Նե ժա դին ընդ դեմ Ա շոտ Հա րու  թյու  նյա նի և մյու ս նե րի թիվ Ե Ա ՔԴ/0704/02/11 քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը)։ 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, 
որ 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րագ րի բնօ րի նա կը գտն վել է Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի 
մոտ, և վեր ջի նս է այն ներ կայաց րել դա տա րա ն՝ ի հիմն  ա վո րումն  իր պա հան ջի, մի  նչ դեռ 
Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի կող մի ց չի ներ կայաց վել այլ ա պա ցույց, ո րով կհիմն  ա վոր վեր, 
որ 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րագ րով փո խա տու է հան դի սա նում այլ ան ձ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա-
րե լու, Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լու և հայ ցը մե ր ժե լու հիմ քում դրել է նաև այն հան-
գա ման քը, որ 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րագ րում որ պես պար տա տեր (փո խա տու) 
նշ ված է « Հայ կուշ Օ հա նյա նը», այլ ոչ թե « Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը», և նշ ված պար տա վո րա-
գի րը Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի մոտ գտն վե լու փա ստն ինք նին չի կա րող հի մք ծա ռայել այդ 
փաս տա թղ թի պատ կա նե լու թյու նը կո նկ րետ ան ձին հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար:

 
 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի վե րը նշ ված հետ ևու թյու նը 

ևս հա մա րում է ան հի մն  հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով, այդ 

թվում նաև հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մի ջ նոր դու թյա մբ ներ կայաց ված հիմն  ա-
վո րումն  ե րից հետ ևում է, որ պա րտ քային փաս տա թուղ թը պատ կա նում է հայց վոր Հայ կա-
նուշ Օ հա նյա նին և տր վել է ի հա վաս տումն  նրա նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա րում Դա տա րա նի 
այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ փո խա տու է հան դի սա նում Հայ կա նուշ Օ հա նյա նը, քա նի 
որ 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րագ րի բնօ րի նա կը գտն վել է Հայ կա նուշ Օ հա նյա նի 
մոտ, և վեր ջի նս է այն ներ կայաց րել դա տա րան` ի հիմն  ա վո րումն  իր պա հան ջի, մի  նչ դեռ 
Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի կող մի ց չի ներ կայաց վել այլ ա պա ցույց, ո րով կհիմն  ա վոր վեր, 
որ 24.02.2010 թվա կա նի պար տա վո րագ րով փո խա տու է հան դի սա նում այլ ան ձ:

 Մի ա ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով 20.000 ԱՄՆ դո լա րի նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կոս նե րը 
բռ նա գան ձե լու պա հան ջին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` ու րի շի դրա մա կան մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լու, դրա նք վե րա դա րձ նե լուց 
խու սա փե լու, վճար ման այլ կե տան ցով դրա նք օգ տա գոր ծե լու, կամ այլ ան ձի հաշ վին 
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ան հի մն  ստա նա լու կամ խնայե լու դեպ քե րում այդ գու մա րին վճար վում են տո կոս ներ: 
Տո կոս նե րը հաշ վա րկ վում են կե տան ցի օր վա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան դա դար ման 
օ րը՝ ըստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կե նտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույք նե-
րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` նույն կե տով նա խա տես ված կար գը գոր ծում է, ե թե վն ա սի հա տուց ման կամ 
տո կո սի այլ չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Ե թե օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով վն ա սի հա տուց ման կամ տո կո սի այլ չափ նա խա տես ված է ո րո շա կի ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ա պա նույն կե տով նա խա տես ված կար գը չի գոր ծում մի  այն 
տվյ ալ ժա մա նա կա հատ վա ծում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը, մաս նա վո րա պես, նշել է, որ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա մար 
գու մա րին տո կոս ներ վճա րե լու պար տա վո րու թյան ծագ ման հի մքն ու րի շի դրա մա կան 
մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լն է (տե ՛ս, օ րի նակ, Ա րամ Հայ րա պե տյա նն ընդ դեմ Նո րիկ 
Գզի րյա նի և մյու ս նե րի թիվ 3-502/ՎԴ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
26.09.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գա վո րու մը դրա մա կան պար տա վո րու-
թյու նը խախ տե լու հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան ընդ հա նուր կա նոն է: 
Այ սի նքն՝ նշ ված կար գա վո րու մը գոր ծում է դրա մա կան պար տա վո րու թյուն նե րի խա խտ-
ման բո լոր այն դեպ քե րում, երբ այլ կար գա վո րում նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ-
մա նագ րով: Ընդ ո րում, ե թե այլ կար գա վո րում նա խա տես ված է կո նկ րետ ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հա մար, ա պա այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տից հե տո նույն պես գոր ծում է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան 
ընդ հա նուր կա նո նը: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
կար գա վո րու մը՝ որ պես ընդ հա նուր կա նոն, չի գոր ծում այն դեպ քե րում, երբ պա տաս-
խա նատ վու թյան հս տակ չափ և կար գա վո րում նա խա տես վում է օ րեն քով կամ պայ մա-
նագ րո վ՝ որ պես հա տուկ կա նոն (տե ՛ս, Ռազ մի կ Ու զու  նյա նն ընդ դեմ « Գե ոՊ րո Մայ նի նգ 
Գո լդ» ՍՊԸ-ի թիվ ԵԿԴ/3908/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Հի մք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով վե րը նշ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Հայ-
կա նուշ Օ հա նյա նը վի ճե լի գու մա րի բռ նա գա նձ ման հայ ցա պա հան ջը ներ կայաց րել է 
09.03.2016 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7), ո րը Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նը ստա ցել է 
10.05.2016 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17), սա կայն օ րեն քով սահ ման ված ե րես նօ րյա 
ժամկ  ե տում փո խա ռու թյան գու մա րը Հայ կա նուշ Օ հա նյա նին չի վե րա դա րձ րել, որ պի սի 
պայ ման նե րում 10.06.2016 թվա կա նից սկ սած վեր ջի նիս դրա մա կան մի  ջոց նե րը պա հել է 
ա պօ րի նի: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հիմն  ա վոր է նաև Դա տա րա նի 
այն հետ ևու թյու նը, որ են թա կա է բա վա րար ման նաև վե րա դա րձ ման են թա կա գու մա րի 
մն ա ցոր դին ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված 
տո կոս նե րը հաշ վար կե լու և բռ նա գան ձե լու հայց վո րի պա հան ջը, ո րը պե տք է հաշ վար-
կել սկ սած 10.06.2016 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը: 

 Վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա-
նի փաս տա րկ նե րը:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ  հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
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րա ռել  ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի  240-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ վե րա քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց 
հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան-
դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար-
դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րի ց։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի  70-րդ  հոդ վա ծի  1-ին կե տի  
1-ին և   7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե-
րի, դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի «ա» են թա կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գա-
նձ վում է գույ քային պա հան ջի գոր ծե րո վ՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս 
բա զային տուր քի տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային տուր քի հա զա րա պա տի կից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման և 
օ րի նա կան ուժ է տր վում Դա տա րա նի վճ ռին, մի  ա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով, որ Սու սան-
նա Ե ղի ա զա րյա նը վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ, իսկ պե տա կան 
տուր քի մն ա ցած մա սի վճա րու մը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 27.02.2017 թվա կա նի ո րոշ մա-
մբ հե տա ձգ վել է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 20), Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Սու սան նա 
Ե ղի ա զա րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 600 ԱՄՆ (20.000*3%) 
դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ և սկ սած 10.06.2016 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան 
կա տար ման օ րը 20.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կո սա-
գու մա րի 3 տո կո սի չա փով գու մար` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 27.02.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
չվ ճար ված մա սի գու մա ր՝ հաշ վան ցե լով Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի կող մի ց նա խա պես 
վճար ված 20.000 ՀՀ դրա մը: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Սու-
սան նա Ե ղի ա զա րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման նաև 600 ԱՄՆ 
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(20.000*3%) դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ և սկ սած 10.06.2016 թվա կա նից մի  նչև պար տա-
վո րու թյան կա տար ման օ րը 20.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա 
տո կո սա գու մա րի 3 տո կո սի չա փով գու մար, բայց ոչ ա վե լի, քան 1.000.000 ՀՀ դրա մը (նշ-
ված պե տա կան տուր քե րի հան րա գու մա րը)` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման-
ված և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 31.08.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան 
տուր քի գու մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի  240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 06.04.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի 
մար զե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 11.10.2016 թվա կա նի վճ ռի ն։

2. Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 600 ԱՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք ՀՀ դրամ և սկ սած 10.06.2016 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի 
կա տար ման օ րը 20.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կո սա-
գու մա րի 3 տո կո սի չա փով գու մար` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ 
վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.02.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված 
պե տա կան տուր քի չվ ճար ված մա սի գու մա ր՝ հաշ վան ցե լով Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նի 
կող մի ց նա խա պես վճար ված 20.000 ՀՀ դրա մը: 

Սու սան նա Ե ղի ա զա րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 600 ԱՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք ՀՀ դրամ և սկ սած 10.06.2016 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա-
ցի կա տար ման օ րը 20.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կո-
սա գու մա րի 3 տո կո սի չա փով գու մար, բայց ոչ ա վե լի, քան 1.000.000 ՀՀ դրա մը (նշ ված 
պե տա կան տուր քե րի հան րա գու մա րը)` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 31.08.2017 թվա կա նի 
ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

 
ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/2680/02/15
դա տա րա նի ո րո շում   2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/2680/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Հու նա նյան 
Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյա ն
 Լ. Գրի գո րյան 

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  
նա խա գա հու  թյա մբ 
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

                                    
 2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Է քսպ րես Կրե դիտ ու նի վեր սալ վար կային 

կազ մա կեր պու թյուն» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ կայա ցու ցիչ Մա րի ամ Ղու լյ ա-
նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 07.07.2016 թվա կա նի 
ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ ցի Ըն կե րու թյան ընդ դեմ Ա րայիկ, Ար մե ն և Սու րեն Մել քու մյան նե-
րի (այ սու հե տ՝ Հա մա պա տաս խա նող ներ)՝ գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, 

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Հա մա պա տաս խա նող նե րից հա-

մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 9.165.322,9 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վար կի մն ա ցո րդ, 
336.716,7 ՀՀ դրա մ՝ որ պես տրա մա դր ված վար կի մն ա ցոր դի նկատ մա մբ հաշ վա րկ ված 
տո կոս, սկ սած 19.11.2015 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման 
օ րը հաշ վեգ րել և բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 2.3 կե տով սահ ման ված տո կոս-
նե րը, 469.499,5 ՀՀ դրա մ՝ որ պես տրա մա դր ված վար կի ժամկ  ե տա նց գու մա րի նկատ-
մա մբ հաշ վա րկ ված տո կո սա գու մար, սկ սած 17.11.2015 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու-
թյան փաս տա ցի կա տար մա ն՝ ժամկ  ե տա նց վար կի գու մա րի փաս տա ցի վճար ման օ րը, 
հաշ վեգ րել և բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 2.4 կե տով սահ ման ված տո կոս նե-
րը, 1.072.248,4 ՀՀ դրա մ՝ որ պես տրա մա դր ված վար կի ժամկ  ե տա նց մա սի նկատ մա մբ 
հաշ վա րկ ված տույժ, սկ սած 13.06.2015 թվա կա նից մի  նչև ժամկ  ե տա նց վար կի փաս տա ցի 
վճար ման օ րը հաշ վեգ րել և բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 5.3 կե տով հաշ վե-
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գր վող տույ ժը, 1.193.781,5 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ժամկ  ե տա նց տո կո սա գու մա րի նկատ մա մբ 
հաշ վա րկ ված տույժ, ինչ պես նաև սկ սած 13.06.2015 թվա կա նից մի  նչև ժամկ  ե տա նց տո-
կոս նե րի փաս տա ցի վճար ման օ րը հաշ վեգ րել և բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 
5.3 կե տով հաշ վե գր վող տույ ժը: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ռ. Վար դա զա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 08.02.2016 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է Հա մա պա տաս խա նող-
նե րից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռ նա գան ձել 9.165.322,9 ՀՀ 
դրա մ՝ որ պես վար կի մն ա ցո րդ, 336.716,70 ՀՀ դրա մ՝ որ պես հաշ վա րկ ված տո կո սա գու-
մար, 469.499,5 ՀՀ դրա մ՝ որ պես հաշ վա րկ ված ժամկ  ե տա նց գու մա րի տո կո սա գու մար, 
1.072.248,4 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ժամկ  ե տա նց գու մա րի տույժ, 1.193.781,5 ՀՀ դրա մ՝ որ պես 
ժամկ  ե տա նց տո կո սի տույժ, 19.11.2015 թվա կա նից սկ սած մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս-
տա ցի կա տար ման օ րը հաշ վեգ րել և Հա մա պա տաս խա նող նե րից հա մա պար տու թյան 
կար գով հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 2.3 կե տով սահ-
ման ված տո կոս նե րը, 17.11.2015 թվա կա նից սկ սած մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա-
ցի կա տար մա ն՝ ժամկ  ե տա նց վար կի գու մա րի փաս տա ցի վճար ման օ րը հաշ վեգ րել և 
բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 2.4 կե տով սահ ման ված տո կոս նե րը, 13.06.2015 
թվա կա նից սկ սած մի  նչև ժամկ  ե տա նց վար կի փաս տա ցի վճար ման օ րը հաշ վեգ րել և 
բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 5.3 կե տով հաշ վե գր վող տույ ժը, 13.06.2015 թվա-
կա նից սկ սած մի  նչև ժամկ  ե տա նց տո կոս նե րի փաս տա ցի վճար ման օ րը հաշ վեգ րել և 
բռ նա գան ձել վար կային պայ մա նագ րի 5.3 կե տով հաշ վե գր վող տույ ժը, ինչ պես նաև բռ-
նա գան ձել 200.000 ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար. մն ա ցած 
մա սով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
07.07.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ար մե ն Մել քու մյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, 
և Դա տա րա նի 08.02.2016 թվա կա նի վճի ռը` « ժամկ  ե տա նց տո կո սա գու մա րի` 469.499,5 ՀՀ 
դրա մի  դի մաց հաշ վա րկ ված տու ժան քի գու մա րը` 1.193.781,5 ՀՀ դրա մը, բռ նա գան ձե լու 
պա հան ջը բա վա րա րե լու մա սով», բե կան վել է, և գո րծն այդ մա սով ու ղա րկ վել է նույն 
դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյան. վճի ռը՝ մն ա ցած մա սով, թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վե լ։

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

նա վո րումն  ե րով. 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3-րդ, 369-րդ, 

372-րդ, 437-րդ, 447-րդ և 887-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան 
օ րե նսգր քի 53-րդ, 208-րդ և 220-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Ար մե ն Մել քու մյա նի ներ կայաց րած վե րա-

քն նիչ բո ղո քը են թա կա չէր քն նու թյան, քա նի որ վեր ջի նս Դա տա րա նում երբ ևի ցե չի 
ներ կայա ցել նշա նակ ված դա տա կան նիս տե րին, չի ներ կայաց րել հայ ցա դի մու մի  պա-
տաս խան, ինչ պես նաև որ ևէ հար ցի, այդ թվում` տու ժան քի գու մա րն ակն հայ տո րեն ան-
հա մա չափ լի նե լու կա պակ ցու թյա մբ գրա վոր կամ բա նա վոր դիր քո րո շում չի հայտ նել, 
իսկ վե րա քն նիչ բո ղո քում էլ չի հիմն  ա վո րել, որ զրկ ված է ե ղել Դա տա րա նում իր դիր քո-
րո շու մը հայտ նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել գոր ծում 
առ կա ա պա ցույց նե րը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով, որ պայ մա նագ րով նա խա տես-
ված և Ըն կե րու թյան կող մի ց պա հա նջ վող գու մա րի չա փն ան հա մա չափ է պար տա վո րու-
թյան խա խտ ման հետ ևա նք նե րին, չի նշել այդ հետ ևու թյու նը հիմն  ա վո րող որ ևէ հան գա-
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մա նք, ինչ պես նաև չի ան դրա դար ձել տու ժան քի ան հա մա չա փու թյան ակն հայ տու թյան 
վա վե րա պայ մա նին:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 07.07.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 08.02.2016 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1) Ըն կե րու թյան և Ա րայիկ Մել քու մյա նի մի  ջև 30.10.2013 թվա կա նին կնք ված վար-

կային պայ մա նագ րի (այ սու հետ` Պայ մա նա գիր) 2.4 կե տի հա մա ձայն` Պայ մա նագ րով 
սահ ման ված ժամկ  ե տում վար կը չմա րե լու դեպ քում ժամկ  ե տա նց վար կի օգ տա գո րծ ման 
հա մար Ա րայիկ Մել քու մյա նը պար տա վոր վել է վար կի մն ա ցոր դի նկատ մա մբ վճա րել տո-
կոս ներ` տա րե կան 24 տո կոս դրույ քա չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16-18).

2) Պայ մա նագ րի 5.3 կե տի հա մա ձայն` վար կը կամ դրա մա սը, ինչ պես նաև տո կոս-
նե րը սահ ման ված ժամկ  ե տում չմա րե լու դեպ քում կե տան ցի յու րա քան չյուր օր վա հա մար 
Ա րայիկ Մել քու մյա նը պար տա վոր վել է վճա րել տույժ` ժամկ  ե տա նց գու մա րի 1/300 մա սի 
չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16-18).

3) Ըն կե րու թյան (պար տա տեր), Ա րայիկ Մել քու մյա նի (պար տա պան) և Ար մե ն Մել-
քու մյա նի (ե րաշ խա վոր) մի  ջև կնք ված 31.10.2013 թվա կա նի թիվ 19813 բԱ ԳՍ  ե րաշ խա վո-
րու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վոր Ար մե ն Մել քու մյա նը, ի ա պա հո վումն  
31.10.2013 թվա կա նի վար կային պայ մա նագ րի, պար տա վոր վել է պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրել պար տա տի րոջ առջև նույն ծա վա լով, ինչ պար տա պա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20-21).

4) Ար մե ն Մել քու մյա նը հայ ցա դի մու մի  պա տաս խան չի ներ կայաց րել, հրա վիր ված 
նախ նա կան դա տա կան նիս տին և նշա նակ ված դա տա քն նու թյուն նե րին չի ներ կայա ցել,  
սա կայն դի մում է ներ կայաց րել Դա տա րան գոր ծի քն նու թյու նը հե տաձ գե լու մա սին` հնա-
րա վո րու թյուն տա լով ամ բող ջու թյա մբ կա տա րե լու ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 55-59, 72-75, 77, 97-100, 106-109).

5) Ար մե ն Մել քու մյա նը վե րա քն նիչ բո ղոք է ներ կայաց րել Դա տա րա նի 08.02.2016 
թվա կա նի վճ ռի դեմ` բո ղո քում որ պես Դա տա րա նի կող մի ց թույլ տր ված նյու թա կան ի րա-
վուն քի խախ տում նշե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 372-րդ հոդ վա ծը, իսկ որ պես 
հիմն  ա վո րում նշել է, որ Դա տա րա նը գնա հատ ման ա ռար կա չի դա րձ րել այն հար ցը, 
թե որ քա նով է պայ մա նագ րով նա խա տես ված տու ժան քը հա մա չափ պար տա վո րու թյան 
խա խտ ման հետ ևա նք նե րին: Վե րա քն նիչ բո ղո քը որ ևէ փաս տա րկ չի պա րու նա կում այդ 
հիմ քի վե րա բե րյալ Դա տա րա նում դիր քո րո շում հայտ նե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված 
լի նե լու մա սին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 8-12):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 372-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լու 
վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու-
նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար,

2) Վե րա քն նիչ  դա տա րա նի կող մի ց  ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե-
նսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը խախ տե լու հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա-
կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 
ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 
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Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րի ն՝ 

1) ա րդյո ՞ք դա տա րա նն ի րա վա սու  է իր նա խա ձեռ նու  թյա մբ պա կա սեց նել տու  ժան քը, 
2) ա րդյո ՞ք վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա սու  է ան դրա դառ նալ և քն նու  թյան ա ռար-

կա դա րձ նել վե րա քն նիչ բո ղո քի այն փաս տար կը, որն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նու մ 
քն նու  թյան ա ռար կա չի դա րձ վել:

1) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 369-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` տու ժա նք 
(տու գա նք, տույժ) է հա մար վում օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով ո րոշ ված այն դրա մա կան 
գու մա րը, ո րը պար տա պա նը պար տա վոր է վճա րել պար տա տի րո ջը` պար տա վո րու թյու-
նը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քում` նե րա ռյալ կա տար ման կե տան ցի 
դեպ քում: Տու ժա նք վճա րե լու պա հան ջով պար տա տե րը պար տա վոր չէ ա պա ցու ցել, որ 
ի րեն վն աս է պատ ճառ վել:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ե թե վճար ման են թա-
կա տու ժա նքն ակն հայ տո րեն ան հա մա չափ է պար տա վո րու թյան խա խտ ման հետ ևա նք-
նե րին, դա տա րա նն ի րա վունք ու նի պա կա սեց նել այն:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է վկայա-
կոչ ված նոր մե  րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը: Մաս նա վո րա պե ս՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը նշել է, որ տու ժան քը պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն  ա պա հո վող ե րաշ խիք է: 
Այն նպա տա կաուղղ ված է ա պա հո վե լու պար տա պա նի կող մի ց պար տա վո րու թյան կա-
տա րու մը, իսկ դրա չկա տար ման կամ ան պատ շաճ կա տար ման դեպ քում նրա հա մար 
նա խա տե սել գույ քային ան բա րեն պա ստ հետ ևա նք նե ր՝ դրա մա կան պա տաս խա նատ վու-
թյուն, իսկ դա տա րա նը կոչ ված է ա պա հո վե լու սահ ման ված տու ժան քի չա փի և պար-
տա վո րու թյան խա խտ ման հետ ևա նք նե րի ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյու նը: Տու ժան քը 
պա կա սեց նե լու դա տա րա նի ի րա վուն քը կոչ ված է կան խե լու ան ձի կող մի ց իր քա ղա քա-
ցի ա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման չա րա շա հու մը (տե ՛ս, « Թա մամ» ար տադ րա կան 
կոո պե րա տի վն  ընդ դեմ «ԱՍ-ԿԱ» ՍՊԸ-ի թիվ 3-27(ՏԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի 29.02.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած մե կ այլ ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել 
է, որ չսահ մա նա փա կե լով պայ մա նագ րե րով նա խա տես վող տու ժան քի գու մա րի չա փը` 
օ րե նս դի րը մի և նույն ժա մա նակ ի րա վունք է վե րա պա հել դա տա րան նե րին ո րո շե լու հիմ-
նա կան պար տա վո րու թյա նը հա մա չափ տու ժան քի սահ ման նե րը՝ ա պա հո վե լով սահ ման-
ված տու ժան քի չա փի և պար տա վո րու թյան խա խտ ման հետ ևա նք նե րի ող ջա մի տ հա-
րա բե րակ ցու թյու նը: Դա տա րան նե րին վե րա պահ ված նման ի րա վունքն ի րա վա կան այն 
մի  ջոց նե րից մե  կն է, ո րո նք ուղղ ված են ան ձի կող մի ց իր քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք-
նե րի ի րա կա նաց ման չա րա շա հու մը կան խե լուն, ինչն իր հեր թին հա մա հունչ է ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 12-րդ հոդ վա ծով նա խա տես վա ծ՝ ի րա վուն քի որ ևէ ձևով չա-
րա շա հե լու ար գել քին: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է նաև, որ  տու ժան քի չա փի 
նվա զե ցու մը չի կա րող նշա նա կել տու ժան քի վճա րու մի ց ընդ հան րա պես ա զա տում կամ 
այն պի սի չա փով նվա զե ցում, ո րը կի մաս տա զր կի տու ժան քի ինս տի տու տը և չի ծա ռայի 
իր նպա տա կին (պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ե րաշ խիք) (տե ՛ս, Եր ևա նի քա ղա-
քա պե տա րա նի «Եր ևա նի է լե կտ րատ րա նս պո րտ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ «ԱՐ ՄԻՆ ԿՈ» ՍՊԸ-ի թիվ 
ԵԿԴ/0930/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սահ ման ված տու-
ժան քի չա փի և պար տա վո րու թյան խա խտ ման հետ ևա նք նե րի մի  ջև հա վա սա րա կշ ռու-
թյան կամ ող ջա մի տ  հա րա բե րակ ցու թյան  ա պա հով ման  նպա տա կով ՀՀ  քա ղա քա-
ցի ա կան  օ րե նսգր քի 372-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դրույ թը կի րա ռե լու դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյունն ան մի  ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված է բա ցա ռա պես ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նում պա տաս խա նո ղի (պար տա պա նի) կող մի ց վճար ման են թա կա տու ժան քը 
պար տա վո րու թյան խա խտ ման հետ ևա նք նե րին ակն հայ տո րեն ան հա մա չափ լի նե լու վե-
րա բե րյալ դիր քո րո շում հայտ նե լու կամ հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դու թյուն կամ դի մում 
ներ կայաց նե լու հետ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսդ րու թյու նը հի մն  վում է իր կող մի ց կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի 
մաս նա կից նե րի հա վա սա րու թյան, կամ քի ինք նա վա րու թյան և գույ քային ինք նու րույ նու-
թյան, սե փա կա նու թյան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան, մաս նա վոր 
գոր ծե րին որ ևէ մե  կի կա մայա կան մի  ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լի ու թյան, քա ղա քա ցի-
ա կան ի րա վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյան, խա խտ ված ի րա-
վունք նե րի վե րա կա նգն ման ա պա հով ման, դրա նց դա տա կան պա շտ պա նու թյան սկզ-
բունք նե րի վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝  քա ղա քա ցի-
նե րը և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք ի րե նց պատ կա նող քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը` 
նե րա ռյալ դրա նց պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ի րա կա նաց նում են ի րե նց հայե ցո ղու-
թյա մբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի-
ա կան ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված գոր ծե րի են թա կայու թյա նը հա մա պա-
տաս խան, ի րա կա նաց նում է դա տա րա նը կամ ար բիտ րա ժային տրի բու նա լը (այ սու հետ` 
դա տա րան):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է կող մե  րի մր ցակ ցու թյան և ի րա վա-
հա վա սա րու թյան հի ման վրա:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վունք նե րի պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի նոր մե  րին հա մա պա տաս խա ն՝ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան հիմն  ա-
րար սկզ բունք նե րի կի րառ մա մբ: Ընդ ո րում՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք ի րե նք են ընտ-
րում ի րե նց ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րը, ո րո շում դրա նց ի րա կա նաց-
ման ձևե րը և մի  ջոց նե րը:

 Կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րով պայ մա նա վոր-
վա ծ՝ դա տա րա նը հան դես է գա լիս մի  այն որ պես վե ճը լու ծող մար մի ն և կաշ կա նդ ված է 
ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սե փա կան հայե ցո ղու թյա մբ ի րա կա նաց նե-
լու ար գել քով: 

 ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում նշել է, որ 
այս կամ այն հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լու դա տա րա նի ի րա վուն քը 
բա ցար ձակ բնույթ չի կրում, և դրա ի րա կա նաց ման նպա տա կա հար մա րու թյան հա րցն 
ան հրա ժե շտ է ո րո շե լ՝ ել նե լով դա տա վա րու թյան մր ցակ ցու թյան և կող մե  րի ի րա վա հա-
վա սա րու թյան դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի է ու թյու նից (տե ՛ս, Գյու մ րու  քա ղա քա պե-
տա րա նն ընդ դեմ « Չապ» ՍՊԸ-ի թիվ 0351/02/08-(ՇԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի 31.10.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշ ված դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տե քս տում ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 372-րդ հոդ վա ծը նաև մե կ նա բա նե լով դրա նում պա րու նակ վող 
բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյա մբ, գտ նում է, որ ե թե պա-
տաս խա նո ղը  (պար տա պա նը) որ պես իր ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ե ղա նակ չի 
ընտ րել տու ժան քը պա կա սեց նե լու մա սին դիր քո րոշ մա մբ հան դես գա լը, ա պա դա տա-
րա նը` որ պես վե ճը լու ծող մար մի ն, ել նե լով դա տա վա րու թյան մր ցակ ցու թյան և կող մե -
րի ի րա վա հա վա սա րու թյան դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի է ու թյու նից, կաշ կա նդ ված է 
պա շտ պա նու թյան այդ ե ղա նա կով և սե փա կան հայե ցո ղու թյա մբ տու ժան քը պա կա սեց-
նե լու իր ի րա վուն քը չի կա րող ի րա կա նաց նել: Այ սի նքն` նման պայ ման նե րում դա տա րա-
նի այդ հայե ցո ղու թյու նը բա ցար ձակ չէ: Հա կա ռակ դեպ քում, ե թե դա տա րա նը, ա ռա նց 
պա տաս խա նո ղի (պար տա պա նի) մի ջ նոր դու թյան, իր հայե ցո ղու թյա մբ է պա կա սեց նում 
տու ժան քի չա փը, ա պա, ըստ է ու թյան, ի րաց նում է դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի` իր 
հայե ցո ղու թյա մբ իր ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րն ընտ րե լու, դրա նց 
ի րա կա նաց ման ձևե րն ու մի  ջոց նե րը ո րո շե լու սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը, ո րի ար դյուն քում 
կա րող է ա ռա ջա նալ կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րի 
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խա խտ ման վտա նգ: Ա վե լին, ե թե դա տա րա նը, ա ռա նց պա տաս խա նո ղի (պար տա պա նի) 
մի ջ նոր դու թյան, իր հայե ցո ղու թյա մբ է պա կա սեց նում տու ժան քի չա փը, ըստ է ու թյան, զր-
կում է հայց վոր կող մի  ն՝ սահ ման ված տու ժան քի չա փի և պար տա վո րու թյան խա խտ ման 
հետ ևա նք նե րի մի  ջև հա վա սա րա կշ ռու թյան կամ ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյան վե րա-
բե րյալ փաս տա րկ ներ և դրա նք հիմն  ա վո րող ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու հնա րա վո-
րու թյու նից, ո րի ար դյուն քում ևս կա րող է ա ռա ջա նալ կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան 
և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րի խա խտ ման վտա նգ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշ ված 
եզ րա հան գու մը բխում է նաև « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի 
պա շտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այով (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) ե րաշ-
խա վոր ված յու րա քան չյու րի` ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի վե րա բե րյալ Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) ի րա վա-
կան դիր քո րո շումն  ե րից: Մաս նա վո րա պես Ան կե րլն ընդ դեմ Շվե ցի ա րի այի գոր ծով  Եվ-
րո պա կան դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ դա տա վա րու թյու նում կող մե  րի ի րա վա հա-
վա սա րու թյան սկզ բուն քը` կող մե  րի մի  ջև «ար դա րա ցի հա վա սա րա կշ ռու թյան» ի մաս տով, 
Կոն վեն ցի այի  6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տա քն նու թյան 
հիմն  ա կան տար րե րից մե  կն է և պա հան ջում է, որ յու րա քան չյուր կող մի ն տրա մա դր-
վի ող ջա մի տ հնա րա վո րու թյուն` ներ կայաց նե լու իր գո րծն այն պիuի պայ ման նե րում, այդ 
թվում` ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու, ո րո նք նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ մա մբ չեն դնի 
է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պաuտ վի ճա կում(տե ՛ս,  Ան կե րլն ընդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 38): 

Ամ փո փե լով վե րը շա րա դր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը եզ րա հան գում է, որ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 372-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված լի ա զո րու թյան կի րառ ման հար ցին պե տք է ան դրա դառ նա մի  այն այն 
դեպ քում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձն է հայ ցա դի մու մի  պա տաս խա նով, դի մու մով, իր 
ա ռար կու թյուն նե րով կամ մի ջ նոր դու թյա մբ հայ ցում տու ժան քի չա փի պա կա սե ցում (տե ՛ս, 
նաև թիվ ԵԿԴ/0930/02/13 և թիվ ԵՄԴ/0492/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի փաս տա-
կան հան գա մա նք նե րն ու  նշ ված գոր ծե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի հա մա պա տաս խա-
նա բար 18.07.2014 թվա կա նի և 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մն  ե րի ի րա վա կան հիմն  ա վո-
րու մն  ե րը):

2) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի դեմ, 
բա ցա ռու թյա մբ այն ակ տե րի, ո րո նց հա մար վե րա քն նու թյուն օ րեն քով նա խա տես ված չէ, 
վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ բո ղո քը կա զմ վում է գրա վոր, ո րում պե տք է նշում 
պա րու նա կի նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի  այն խա խտ ման մա սին, 
ո րը ազ դել է գոր ծի ել քի վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ վե րա քն նիչ բո ղո քը (կամ դրա մա սը) են թա կա է քն նու թյան, ե թե բո ղոք բե րած 
ան ձը տվյ ալ հար ցի վե րա բե րյալ բո ղո քում ար տա հայ տած իր դիր քո րո շու մը հայտ նել է 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ: Բա ցա ռու թյուն է այն դեպ-
քը, երբ բո ղոք բե րած ան ձը զրկ ված է ե ղել այդ հար ցի վե րա բե րյալ ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ իր դիր քո րո շու մը հայտ նե լու հնա րա վո րու-
թյու նից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` վե րա քն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նայում է վե րա քն նիչ բո ղո քի 
հիմ քե րի և հիմն  ա վո րումն  ե րի սահ ման նե րում։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով նշ ված հոդ ված նե րը, նախ կի նում կայաց րած 
ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց վե րա պա հե լով 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան ակ տը վե րա քն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լու ի րա վունք, 
մի  ա ժա մա նակ սահ մա նել է, որ վե րա քն նիչ բո ղո քը են թա կա չէ քն նու թյան, ե թե բո ղոք բե-
րած ան ձը բո ղո քում ար տա հայ տած իր դիր քո րոշ ման մա սին չի հայտ նել ա ռա ջին ա տյա-
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նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ: Ընդ ո րում, բա ցա ռու թյուն է դի տել այն 
դեպ քը, երբ բո ղոք բե րած ան ձի հա մար ան հնա րին է ե ղել հայտ նել վե րա քն նիչ բո ղո քում 
բե րած դիր քո րո շու մը (տե ՛ս, Նի կո լա Աբ րա հա մյա նն ընդ դեմ Վար դու  հի Մի նա սյա նի թիվ 
Ա ՐԱԴ/0313/02/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):  

Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ այն դեպ քում, երբ վե րա քն նիչ բո-
ղո քի հիմ քե րի և հիմն  ա վո րումն  ե րի սահ ման նե րում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան ակ տը 
վե րա նայե լիս հայտ նա բեր վում է, որ կող մը վե րա քն նիչ բո ղո քում նշ ված փաս տար կի 
վե րա բե րյալ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում որ ևէ դիր քո րո շում չի հայտ նել և չի փաս-
տար կել դրա չհայտ նե լու ան հնա րի նու թյու նը, ա պա վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա սու 
չէ քն նու թյան առ նե լու նշ ված փաս տար կի վե րա բե րյալ վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քը և հիմ-
նա վո րու մը:

Ն ման սահ մա նա փա կու մը պայ մա նա վոր ված է ոչ լրիվ վե րա քն նու թյան ինս տի տու-
տի ա ռաձ նա հատ կու թյուն նե րով: Մաս նա վո րա պես` ոչ լրիվ վե րա քն նու թյան պա րա գայում 
վե րա քն նիչ դա տա րա նը վե րա նայում է ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան ակ տը, այլ ոչ թե` գո-
րծն ընդ հան րա պես: Ըստ այդմ էլ, ե թե ստո րա դաս դա տա րա նը որ ևէ պա հան ջով վե րջ-
նա կան եզ րա հան գում չի կա տա րել, կամ կող մը վե րա քն նիչ բո ղո քում նշ ված փաս տար կի 
վե րա բե րյալ որ ևէ դիր քո րո շում չի հայտ նել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում, ա պա վե րա-
քն նու թյան օբյեկ տը բա ցա կայում է: 

 
 Վե րը նշ ված դիր քո րո շու մն  ե րի կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի փաս տե րի նկատ մա մբ
 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` վե րա քն նիչ բո ղոք ներ կայաց րած ան ձ Ար մե ն 

Մել քու մյա նը հայ ցա դի մու մի  պա տաս խան չի ներ կայաց րել, հրա վիր ված նախ նա կան դա-
տա կան նիս տին և նշա նակ ված դա տա քն նու թյուն նե րին չի ներ կայա ցել: Վեր ջի նիս կող-
մի ց Դա տա րա նին դի մում է ներ կայաց վել գոր ծի քն նու թյու նը հե տաձ գե լու մա սին` հնա-
րա վո րու թյուն տա լով ամ բող ջու թյա մբ կա տա րե լու ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը:

 Հե տա գայում Ար մե ն Մել քու մյա նը վե րա քն նիչ բո ղոք է ներ կայաց րել Դա տա րա նի 
08.02.2016 թվա կա նի վճ ռի դեմ` բո ղո քում որ պես Դա տա րա նի կող մի ց թույլ տր ված նյու-
թա կան ի րա վուն քի խախ տում նշե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 372-րդ հոդ վա ծը, 
իսկ որ պես հիմն  ա վո րում նշել է, որ Դա տա րա նը գնա հատ ման ա ռար կա չի դա րձ րել այն 
հար ցը, թե որ քա նով է պայ մա նագ րով նա խա տես ված տու ժան քը հա մա չափ պար տա վո-
րու թյան խա խտ ման հետ ևա նք նե րին: Վե րա քն նիչ բո ղո քը չի պա րու նա կում այդ հիմ քի 
վե րա բե րյալ Դա տա րա նում դիր քո րո շում հայտ նե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված լի նե լու 
մա սին որ ևէ փաս տա րկ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա քն նիչ բո ղո քը քն նե լով այդ հիմ քով, և պատ ճա ռա-
բա նե լով, որ «ե թե սույն գոր ծով վճար ման են թա կա տու ժան քը ակն հայ տո րեն ան հա մա-
չափ է պար տա վո րու թյան խա խտ ման հետ ևա նք նե րին, ա պա Դա տա րա նը պար տա վոր 
էր գնա հատ ման ա ռար կա դա րձ նել այդ հան գա ման քը` ան կախ նրա նից, թե կող մը մաս-
նակ ցել է դա տա կան նիս տին, գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում հայտ նել է իր դիր քո րո շու մը 
այդ հար ցի վե րա բե րյալ, թե ոչ», « սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կի րառ ման են թա կա 
ի րա վա կան նոր մը Դա տա րա նի կող մի ց չկի րա ռե լը դիտ վում է որ պես նյու թա կան ի րա-
վուն քի նոր մի  խախ տում, իսկ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 208-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տը չի կա րող խո չըն դոտ հան դի սա նալ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի հա-
մար թույլ տր ված դա տա կան սխա լը ար ձա նագ րե լու և օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցու թյան հան գե լու հա մար», Ար մե ն Մել քու մյա նի վե րա քն նիչ 
բո ղո քը բա վա րա րել է` Դա տա րա նի 08.02.2016 թվա կա նի վճի ռը` « ժամկ  ե տա նց տո կո սա-
գու մա րի` 469.499,5 ՀՀ դրա մի  դի մաց հաշ վա րկ ված տու ժան քի գու մա րը` 1.193.781,5 ՀՀ 
դրա մը, բռ նա գան ձե լու պա հան ջը բա վա րա րե լու մա սով», բե կա նել է և գո րծն այդ մա սով 
ու ղար կել է նույն դա տա րան` նոր քն նու թյան:

 Վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով և դրա նք հա մադ րե լով սույն ո րոշ ման ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րի հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Ար մե ն Մել քու մյա նը 
տու ժան քը պար տա վո րու թյան խա խտ ման հետ ևա նք նե րին ակն հայ տո րեն ան հա մա չափ 
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լի նե լու վե րա բե րյալ որ ևէ դիր քո րո շում չի հայտ նել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր-
ծի քն նու թյան ըն թաց քում, որ պի սի պայ ման նե րում Դա տա րա նը որ ևէ պար տա կա նու թյուն 
չու ներ իր նա խա ձեռ նու թյա մբ, ա ռա նց պար տա պա նի կող մի ց այդ մա սին որ ևէ դիր քո րո-
շում հայտ նե լու կամ մի ջ նոր դու թյուն կամ դի մում ներ կայաց նե լու, կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 372-րդ հոդ վա ծով ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հիմն  ա վոր չէ Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ «ե թե սույն գոր ծով վճար ման են թա կա տու-
ժա նքն ակն հայ տո րեն ան հա մա չափ է պար տա վո րու թյան խա խտ ման հետ ևա նք նե րին, 
ա պա Դա տա րա նը պար տա վոր էր գնա հատ ման ա ռար կա դա րձ նել այդ հան գա ման քը` 
ան կախ նրա նից, թե կող մը մաս նակ ցել է դա տա կան նիս տին, գոր ծի քն նու թյան ըն թաց-
քում հայտ նել է իր դիր քո րո շու մը այդ հար ցի վե րա բե րյալ, թե ոչ»:

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ բո ղոք բե րած ան ձ Ար մե ն Մել-
քու մյա նը վե րա քն նիչ բո ղո քում իր ար տա հայ տած վե րը նշ ված դիր քո րոշ ման մա սին չի 
հայտ նել ինչ պես Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ, այն պես էլ վե րա քն նիչ 
բո ղո քում չի նշել դրա վե րա բե րյալ Դա տա րա նում դիր քո րո շում հայտ նե լու հնա րա վո-
րու թյու նից զրկ ված լի նե լու մա սին, որ պի սի պայ ման նե րում բա ցա կայել են վե րա քն նիչ 
բո ղո քն այդ հիմ քով քն նե լու հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
208-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված մի  ա ժա մա նա կյ ա ան հրա ժե շտ եր կու պայ-
ման նե րը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ. 

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-
տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն 
հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար, 
գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման 
տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու-
թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար 
նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է։   

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը։ 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար ված հայ-
ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կայաց նում 
դրան հա մա պա տաս խան: Վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-
նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, և 
օ րի նա կան ուժ է տր վում Դա տա րա նի վճ ռին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, գտ նում է, 
որ Ար մե ն Մել քու մյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 35.813 ՀՀ դրամ 
(1.193.781*3%)՝ որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա րա նի 03.05.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
գու մար: Մի ա ժա մա նակ Ար մե ն Մել քու մյա նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան են թա կա է բռ նա գա-
նձ ման 35.813 ՀՀ դրամ (1.193.781*3%)՝ որ պես Ըն կե րու թյան կող մի ց վճ ռա բեկ բո ղո քի հա-
մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա-

ցի ա կան դա տա րա նի 07.07.2016 թվա կա նի ո րոշ մա ն՝ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ 
վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 08.02.2016 թվա կա նի 
վճի ռը ժամկ  ե տա նց տո կո սա գու մա րի՝ 469.499,5 ՀՀ դրա մի  դի մաց հաշ վար կած տու ժան-
քի գու մա րը՝ 1.193.781,5 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջը բա վա րա րե լու և այդ մա սով 
գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու մա սը և այդ մա սով օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Կե-
նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
08.02.2016 թվա կա նի վճ ռին: 

2. Ար մե ն Մել քու մյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նագ նա ձել 35.813 ՀՀ դրա մ՝ որ պես 
վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
03.05.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Ար մե ն Մել քու մյա նից հօ գուտ «Է քսպ րես Կրե դիտ ու նի վեր սալ վար կային կազ մա կեր-
պու թյուն» ՓԲԸ-ի բռ նա գան ձել 35.813 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ-
ման ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման: 

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ա ՐԱԴ/0591/02/14 
դա տա րա նի ո րո շում     2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ա ՐԱԴ/0591/02/14     
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝  Մ. Հար թե նյան  
Դա տա վոր նե ր՝ Կ. Չի լին գա րյա ն
 Հ. Ե նո քյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

  նա խա գա հու  թյա մբ  Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Է դիկ Մար կո սյա նի ներ կայա ցու ցիչ Ար մե ն Չի-

լին գա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.12.2015 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ «Յու նի բա նկ» ՓԲԸ-ի (ներ կայումս` «Յու նի բա նկ» ԲԲԸ) (այ-
սու հե տ՝ Բա նկ) ընդ դեմ Է դիկ Մար կո սյա նի, եր րո րդ ան ձ «Հ րա շք Ա պա գա» ՍՊԸ-ի (այ սու-
հետ` Կազ մա կեր պու թյուն)՝ գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Բան կը պա հան ջել է բռ նա գան ձել 86.319,09 ԱՄՆ դո լա ր՝ որ պես 

30.07.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րով սահ ման ված պա րտ քի 
գու մար` հի մք ըն դու նե լով 30.07.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա-
նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին հա մա ձայ նագ րի 2-րդ կե-
տով նա խա տես ված տո կո սադ րույ քը և 21.07.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 վար կային 
պայ մա նագ րի 1.4-րդ կե տով նա խա տես ված տո կո սի հաշ վար կը՝ 77.337,72 ԱՄՆ դո լար 
ժամկ  ե տային վար կի նկատ մա մբ հաշ վա րկ վող տո կոս նե րը՝ սկ սած 10.04.2014 թվա կա նից 
մի  նչև պար տա վո րու թյան կա տար ման օ րը, հի մք ըն դու նե լով 30.07.2012 թվա կա նին կնք-
ված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր կա տա րե լու 
մա սին հա մա ձայ նագ րի 4-րդ կե տով նա խա տես ված պա հան ջը՝ վար կի գու մա րի ժամկ  ե-
տա նց մա սի նկատ մա մբ հաշ վա րկ վող տույժ՝ սկ սած 10.04.2014 թվա կա նից մի  նչև պար-
տա վո րու թյան կա տար ման օ րը, հի մք ըն դու նե լով 21.07.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 
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վար կային պայ մա նագ րի 2.4.5-րդ կե տով նա խա տես ված պա հան ջը՝ չվ ճար ված տո կո սա-
գու մար նե րի նկատ մա մբ հաշ վա րկ վող 0,2%-ի չա փով տույ ժը՝ սկ սած 10.04.2014 թվա կա-
նից մի  նչև պար տա վո րու թյան կա տար ման օ րը: 

ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ն. Ա վե տի-
սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 27.05.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
10.12.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Է դիկ Մար կո սյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա-
տա րա նի 27.05.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Է դիկ Մար կո սյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Բան կի ներ կայա ցու ցի չը։  

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 361-րդ, 362-րդ, 

375-րդ, 377-րդ, 382-րդ, 423-րդ հոդ ված նե րը, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծը։ 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
Ս տո րա դաս դա տա րան նե րն ան տե սել են այն հան գա ման քը, որ թիվ ԼԴ/0604/02/10 

քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով դա տա րա նը հաս տա տել է Բան կի և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև 
կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, իսկ Բան կը վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե-
լուց հե տո մե կ տար վա ըն թաց քում դա տա րան չի դի մե լ կա տա րո ղա կան թե րթ ստա նա-
լու խնդ րան քով: Ստո րա դաս դա տա րան նե րն ան տե սել են, որ կա տա րո ղա կան թեր թը 
հիմն  ա կան պար տա պան Կազ մա կեր պու թյան մա սով օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում 
հար կա դիր կա տար ման չներ կայաց վե լու ար դյուն քում հիմն  ա կան պար տա վո րու թյու նը 
դա դա րել է օ րեն քի ու ժո վ՝ հա մա ձայն ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն  ե րում, մաս նա-
վո րա պես` թիվ ՀՔԴ/0024/04/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 18.09.2009 թվա կա նի ո րոշ-
մա մբ ար տա հայտ ված դիր քո րոշ ման: Հետ ևա բար, չնայած այն հան գա ման քին, որ ե րաշ-
խա վո րու թյան և վար կային պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տը չի ա վա րտ վել և/ կամ 
հիմն  ա կան վար կային պար տա վո րու թյու նը փաս տա ցի չի կա տար վել, սա կայն հաշ վի առ-
նե լով, որ ա վա րտ վել է դա տա կան ակ տը հար կա դիր կա տար ման ներ կայաց նե լու մե  կա-
մյա ժամկ  ե տը, ա վա րտ վել է նաև դրա նով սահ ման ված պար տա վո րու թյան հար կա դիր 
կա տար ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը, ին չը դա դա րեց րել է Բան կի ի րա վուն քը՝ 
պար տա պան նե րից պա հան ջե լու կա տա րել պար տա վո րու թյու նը: 

Բան կի և Է դիկ Մար կո սյա նի մի  ջև 30.07.2012 թվա կա նին կնք վել է թիվ 337-1/Ե ե րաշ-
խա վո րու թյան պայ մա նա գի րը, ո րի հա մա ձայն՝ Է դիկ Մար կո սյա նը պար տա վոր վել է պա-
տաս խա նատ վու թյուն կրել 21.07.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 հիմն  ա կան վար կային 
պայ մա նագ րով Կազ մա կեր պու թյան ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, իսկ 
տվյ ալ վար կային պայ մա նագ րում հե տա գայում կա տար ված լրա ցումն  ե րը և փո փո խու-
թյուն նե րը հան դի սա ցել են հիմն  ա կան վար կային պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը: Ուս-
տի հաշ վի առ նե լով, որ պար տա տե րը ե րաշ խա վո րի դեմ կա րող է պա հա նջ ներ կայաց-
նել մի  այն այն դեպ քում, երբ հիմն  ա կան պար տա պա նից պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լու 
ի րա վունքն օ րեն քի ու ժով չի կո րց րել, տվյ ալ դեպ քում է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն, 
որ Բան կը հիմն  ա կան վար կային պար տա վո րու թյան մա սով բաց է թո ղել կա տա րո ղա կան 
թեր թը հար կա դիր կա տար ման ներ կայաց նե լու հա մար նա խա տես ված ժամկ  ե տը, ո րի 
ար դյուն քում Կազ մա կեր պու թյունն ա զատ վել է պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց: Հետ-
ևա բար հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան դա դար մա մբ դա դա րել է նաև դրա ա պա հով ման 
մի  ջոց հան դի սա ցող ե րաշ խա վո րու թյու նը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 10.12.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մե ր ժե լ։ 
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2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը
 Սույն գոր ծով պար տա վո րու թյուն նե րը ոչ թե դա դա րել են, այլ կող մե  րը կն քել են 

հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն՝ սահ մա նե լով վար կային պար տա վո րու թյան կա տար ման 
նոր ժա մա նա կա ցույց: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան կն քու մի ց հե տո Բան կը և Կազ մա-
կեր պու թյունն ար տա դա տա կան կար գով 30.07.2012 թվա կա նին կն քել են նաև վար կային 
պայ մա նագ րին կից հա մա ձայ նա գի ր՝ սահ մա նե լով մար ման նոր ժա մա նա կա ցույց: Թիվ 
ԼԴ/0406/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով դա տա րա նը հի մք է ըն դու նել ոչ թե 30.07.2012 
թվա կա նին կնք ված հա մա ձայ նա գի րը և դրա հի ման վրա կնք ված հաշ տու թյան հա մա-
ձայ նու թյու նը, այլ մի  այն հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը: 30.07.2012 թվա կա նին հա մա-
ձայ նա գի րը կնք վել է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան կն քու մի ց հե տո, ուս տի 30.07.2012 
թվա կա նի հա մա ձայ նա գի րը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հի մք հան դի սա նալ չէր կա-
րող, այն պար տա վո րու թյան ինք նու րույն հի մք է: 

Ե րաշ խա վո րը պա տաս խա նատ վու թյուն է ստա նձ նել Կազ մա կեր պու թյան վար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման հա մար, ընդ ո րում՝ ե րաշ խա վո րու թյան 
պայ մա նա գի րը կնք վել է ար դեն իսկ թիվ ԼԴ/0406/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի քն նու-
թյան ըն թաց քում, ար տա դա տա կան կար գով կող մե  րի մի  ջև տվյ ալ գոր ծով հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյան կն քու մի ց հե տո, հետ ևա բար կող մե  րն ըն դու նել են, որ հիմն  ա կան վար-
կային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյու նը շա րու նակ վում է, և ան կախ վճ ռի ց՝ ե րաշ խա վո րը 
ստա նձ նում է այդ պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյու-
նը ։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը ՝
1. Բան կի և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև 21.07.2008 թվա կա նին կնք վել է թիվ 337 վար-

կային պայ մա նա գի րը, ո րի հա մա ձայն՝ Բան կը Կազ մա կեր պու թյա նը տրա մադ րել է 
27.000.000 ՀՀ դրամ վա րկ՝ տա րե կան 19% տո կո սադ րույ քով, մի  նչև 21.07.2018 թվա կա նն 
ամ բող ջու թյա մբ մար ման պայ մա նով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 19-22).

2. 30.07.2012 թվա կա նին Բան կի և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև կնք վել է «21.07.2008 
թվա կա նին կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում-
ներ կա տա րե լու մա սին» հա մա ձայ նա գիր, ո րի հա մա ձայն՝ սկ սած 30.07.2012 թվա կա նից 
վար կի առ կա մն ա ցոր դը հա մա ձայ նագ րի կնք ման օ րը կազ մում է 84.137,72 ԱՄՆ դո լար, 
վար կի մն ա ցոր դի նկատ մա մբ սահ ման վում է տա րե կան 14% տո կո սադ րույք: Վար կի մար-
ման վե րջ նա ժամկ  ե տն է 23.07.2018 թվա կա նը (հա տոր 1, գ.թ. 25-27).

3. Թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 08.08.2012 թվա կա նի վճ ռով ՀՀ Լո-
ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը հաս տա տել է կող մե  րի՝ Բան կի, Կազ-
մա կեր պու թյան, « Ղա զու մյա նի Գու գար» ՍՊԸ-ի, Ալ բե րտ Շա մի  րյա նի և Կա րի նե Օ հա նյա նի 
մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, ըստ ո րի՝ Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա-
վոր վել է 21.07.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րով մն ա ցո րդ 
84.137,72 ԱՄՆ դո լա րը և դրա նկատ մա մբ տա րե կան 14 տո կոս տո կո սադ րույ քով հաշ վա-
րկ վող տո կոս նե րի մա րումն  ե րը կա տա րել մի  նչև 21.07.2018 թվա կա նը՝ հա մա ձայ նու թյա մբ 
հաս տատ ված ամ սա կան մա րումն  ե րով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-15).

4. Է դիկ Մար կո սյա նի՝ որ պես ե րաշ խա վոր, Բան կի՝ որ պես պար տա տեր, և Կազ մա-
կեր պու թյա ն՝ որ պես վար կա ռու, մի  ջև 30.07.2012 թվա կա նին կնք վել է ե րաշ խա վո րու թյան 
պայ մա նա գիր (այ սու հե տ՝ Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գիր), ո րի 1.1 կե տի հա մա ձայն՝ 
Է դիկ Մար կո սյա նը պար տա վոր վել է ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 
ամ բո ղջ գույ քով, բո լոր բան կե րում սպա սա րկ վող հաշ վար կային, ըն թա ցիկ, ար տար ժու-
թային, ա վան դային և այլ բան կային հա շիվն  ե րին առ կա գու մար նե րով պա տաս խա նատ-
վու թյուն կրել Բան կի առջև՝ Բան կի և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև 21.07.2008 թվա կա նին 
կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր կա տա րե-
լու մա սին հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված և Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց ստա նձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րի (վար կի գու մա րի, վար կի տո կոս նե րի և վճա րումն  ե րի ու շաց ման 
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հա մար նա խա տես ված տո կոս նե րի և տույ ժե րի գու մար նե րի վճար ման) կա տար ման հա-
մար: 

Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն՝ 30.07.2012 թվա կա նին կնք-
ված հա մա ձայ նագ րով վար կի մայր գու մա րը կազ մում է 84.137,72 ԱՄՆ դո լա ր՝ տա րե կան 
14 տո կոս տո կո սադ րույ քով, իսկ վար կը և դրա նկատ մա մբ հաշ վա րկ ված տո կո սա գու-
մար նե րն ամ բող ջու թյա մբ են թա կա են մար ման մի  նչև 23.07.2018 թվա կա նը: 

Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի 2.3 կե տի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րը պար տա վոր-
վել է կա տա րել դրա մա կան մի  ջոց նե րը պար տա տի րո ջը վե րա դա րձ նե լու՝ վար կա ռուի 
պար տա վո րու թյու նը՝ վար կա ռուի կող մի ց այդ պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու մա սին 
պար տա տի րոջ հա ղոր դու մը ստա նա լուց հե տո եր կու բան կային օր վա ըն թաց քում: 

Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի 2.4 կե տի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րը վար կա ռուի 
պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում մի  այն այն 
դեպ քում, ե թե պար տա տի րոջ պա հան ջը ներ կայաց վե լուց հե տո վար կա ռուն հրա ժար վել 
է կա տա րել իր պար տա վո րու թյուն նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17-18):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո-
քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` պար բե-
րա կան կա տա րում են թադ րող պար տա վո րու թյուն նե րի հար կա դիր կա տար ման ժամ-
կետ նե րի և սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն ստա նձ նած ե րաշ խա վո րի դեմ պա-
հա նջ ներ կայաց նե լու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն 
կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ ան-
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք սու բ սի դի ար պա տաս խա նատ-
վու  թյու ն ստա նձ նած ե րաշ խա վո րի դեմ կա րող է պա հա նջ ներ կայաց վել այն դեպ քու մ, երբ 
թեև լրա ցել է պար տա տի րոջ և հիմն  ա կան պար տա պա նի մի  ջև կնք ված և պար բե րա կան 
կա տա րու մ են թադ րող հաշ տու  թյան հա մա ձայ նու  թյու  նը հաս տա տող օ րի նա կան ու  ժի մե ջ 
մտած դա տա կան ակ տը հար կա դիր կա տար ման ներ կայաց նե լու ՝ օ րեն քով սահ ման ված 
մե  կա մյա ժամկ  ե տը, սա կայն հաշ տու  թյան հա մա ձայ նու  թյա մբ սահ ման վել են պար տա վո-
րու  թյան կա տար մա ն՝ վե րոն շյալ ժամկ  ե տից ա վե լի եր կար ժամկ  ետ ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 375-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա-
վո րը, ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով, այլ ան ձի պար տա տի րոջ առջև պար տա վոր-
վում է պա տաս խա նատ վու թյուն կրել այդ ան ձի կող մի ց իր պար տա վո րու թյու նը լրիվ 
կամ մաս նա կի կա տա րե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 382-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րու թյու նը 
դա դա րում է`

1) դրա նով ա պա հով ված պար տա վո րու թյու նը դա դա րե լու, ինչ պես նաև ա ռա նց 
ե րաշ խա վո րի հա մա ձայ նու թյան պար տա վո րու թյու նը փո փո խե լու դեպ քում, ո րը հան գեց-
րել է նրա պա տաս խա նատ վու թյան մե  ծաց մա նը կամ նրա հա մար այլ ան բա րեն պա ստ 
հետ ևա նք նե րի.

2) ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա վո րու թյա մբ պա րտքն այլ ան ձի փո-
խան ցե լով, ե թե ե րաշ խա վո րը պար տա տի րո ջը հա մա ձայ նու թյուն չի տվել պա տաս խա-
նատ վու թյուն կրել նոր պար տա պա նի հա մար.

3) ե թե պար տա տե րը հրա ժար վել է ըն դու նել պար տա պա նի կամ ե րաշ խա վո րի ա ռա-
ջար կած պատ շաճ կա տա րու մը.

4) ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րում նշ ված ժամկ  ե տի ա վար տով, ո րով այն տր-
վել է: Նման ժամկ  ե տի բա ցա կայու թյան դեպ քում ե րաշ խա վո րու թյու նը դա դա րում է, ե թե 
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պար տա տե րը, ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա վո րու թյան կա տար ման ժամ-
կե տը լրա նա լուց հե տո` մե կ տար վա ըն թաց քում, ե րաշ խա վո րի դեմ հայց չի հա րու ցել: 
Այն դեպ քե րում, երբ հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան կա տար ման ժամկ  ե տը նշ ված չէ և չի 
կա րող ո րոշ վել կամ ո րոշ վել է պա հան ջի պա հով, ե րաշ խա վո րու թյու նը դա դա րում է, ե թե 
պար տա տե րը ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գիր կն քե լու օր վա նից եր կու տար վա ըն թաց-
քում ե րաշ խա վո րի դեմ հայց չի հա րու ցել: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 377-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա-
պա նի կող մի ց ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ 
ան պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քում ե րաշ խա վո րը և պար տա պա նը պար տա տի րոջ առջև 
կրում են հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյուն, ե թե ե րաշ խա վո րի սուբ սի դի ար պա-
տաս խա նատ վու թյուն նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա-
նագ րով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րը պար տա տի րոջ առջև պա-
տաս խա նատ վու թյուն է կրում նույն ծա վա լով, ինչ պար տա պա նը` նե րա ռյալ տո կոս ներ 
վճա րե լը, պա րտ քը բռ նա գան ձե լու կա պակ ցու թյա մբ դա տա կան ծախ սե րը և պար տա պա-
նի կող մի ց պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած` պար տա տի րոջ այլ վն աս նե րը հա տու ցե լը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ 
ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 362-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա-
պան նե րի հա մա պա րտ պար տա կա նու թյան դեպ քում պար տա տե րն ի րա վունք ու նի, ինչ-
պես բո լոր պար տա պան նե րից հա մա տեղ, այն պես էլ յու րա քան չյու րից պա հան ջել կա-
տա րե լու պար տա վո րու թյունն ինչ պես լրիվ, այն պես էլ պա րտ քի մի  մա սով: Նույն հոդ վա-
ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա մա պա րտ պար տա պան նե րը պար տա կան են մն ում այն քան 
ժա մա նակ, քա նի դեռ պար տա վո րու թյու նը լրիվ չի կա տար վել:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 415-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ մի  նչև պա-
հա նջ նե րն այն ան ձին ներ կայաց նե լը, ով օ րեն քին, այլ ի րա վա կան ակ տե րին կամ պար-
տա վո րու թյան պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան կրում է հիմն  ա կան պար տա պա նի 
պա տաս խա նատ վու թյա նը լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյուն (սուբ սի դի ար պա տաս-
խա նատ վու թյուն), պար տա տե րը պե տք է պա հա նջ ներ կայաց նի հիմն  ա կան պար տա պա-
նին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե հիմն  ա կան պար տա պա նը հրա ժար վել 
է պար տա տի րոջ պա հան ջը բա վա րա րե լուց, կամ պար տա տե րը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 
չի ստա ցել նրան ներ կայաց ված պա հան ջի պա տաս խա նը, ա պա այդ պա հան ջը կա րող է 
ներ կայաց վել սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող ան ձին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց ված ո րո շումն  ե րից մե  կով ար ձա նագ րել 
է, որ օ րե նս դի րն ամ րագ րել է ե րաշ խա վո րի հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյան կան-
խա վար կա ծը, ին չը են թադ րում է, որ պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ 
կա տա րե լու դեպ քում պար տա տե րն ի րա վունք ու նի կա տար ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու 
ինչ պես պար տա պա նին և ե րաշ խա վո րին մի  ա սին, այն պես էլ նրան ցից յու րա քան չյու-
րին ինչ պես լրիվ, այն պես էլ պա րտ քի մի  մա սով: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նույն ո րոշ-
մա մբ վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 377-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, նշել է, 
որ գոր ծում է ե րաշ խա վո րի լրիվ ծա վա լով պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քը, ե թե այլ 
բան նա խա տես ված չէ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով (տե ՛ս, « Կոն վե րս բա նկ» ՓԲԸ-ն 
ընդ դեմ Մա րի նե Նա զա րյա նի և մյու ս նե րի թիվ ԵՇԴ/0700/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
18.07.2014 թվա կա նի ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու  մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
նաև ար ձա նագ րում է, որ այն դեպ քե րում, երբ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա տես-
վում է ե րաշ խա վո րի սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն, վեր ջի նիս դեմ պար տա տե րը 
կա րող է պա հա նջ ներ կայաց նել մի  այն այն պա րա գայում, երբ հիմն  ա կան պար տա պա նից 
պա հան ջի բա վա րա րում չի ստա նում: Սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյան դեպ քում, 
ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 415-րդ հոդ վա ծով, մի  նչև ե րաշ խա վո-
րի դեմ պա հա նջ ներ կայաց նե լը պար տա տե րը պե տք է պա հա նջ ներ կայաց նի հիմն  ա կան 
պար տա պա նի դեմ, և մի  այն այն դեպ քում, երբ հիմն  ա կան պար տա պա նը հրա ժար վել 
է պար տա տի րոջ պա հան ջը բա վա րա րե լուց, կամ պար տա տե րը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 
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չի ստա ցել նրան ներ կայաց ված պա հան ջի պա տաս խա նը, ա պա այդ պա հան ջը կա րող 
է ներ կայաց վել ե րաշ խա վո րին: Այ սի նքն՝ նման գոր ծե րով ե րաշ խա վո րի դեմ պա հան ջի 
բա վա րար ման հա մար ան հրա ժե շտ է ա պա ցու ցել նաև հիմն  ա կան պար տա պա նին պա-
հա նջ ներ կայաց րած լի նե լու և պա հան ջի բա վա րա րում ստաց ված չլի նե լու հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ նշ ված պա հան ջը կա րող է ներ-
կայաց վել ինչ պես ար տա դա տա կան, այն պես էլ դա տա կան կար գով: Այ սի նքն՝ պար տա-
տե րը կա րող է, օ րի նակ, ար տա դա տա կան կար գով նա խա պա հա նջ ու ղար կել հիմն  ա կան 
պար տա պա նին կամ վեր ջի նիս դեմ հայց ներ կայաց նել դա տա րան: Եր կու պա րա գայում 
էլ առ կա կլի նի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 415-րդ հոդ վա ծով նա խա տես վա ծ՝ հիմ-
նա կան պար տա պա նին պա հա նջ ներ կայաց նե լու պայ մա նը: 

Ա նդ րա դառ նա լով ե րաշ խա վո րու թյան դա դար ման հիմ քե րի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա րկ է հա մա րում նշել, որ բա ցի պար տա վո րու թյուն նե րի դա դար ման ընդ հա նուր հիմ-
քե րից, ե րաշ խա վո րու թյու նը դա դա րում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 382-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյան դեպ քում: Նման հիմ քե րից մե  կն էլ հիմ-
նա կան պար տա վո րու թյան դա դա րումն  է, որ պի սի հիմ քի առ կայու թյու նը պայ մա նա-
վոր ված է ե րաշ խա վո րու թյան լրա ցու ցիչ բնույ թով, այն է՝ ա ռա նց հիմն  ա կան պար տա վո-
րու թյան ե րաշ խա վո րու թյու նը գոյու թյուն ու նե նալ չի կա րող:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վե րոն շյալ կար գա վո րումն  ու նի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ 
պար բե րա կան վճա րում են թադ րող պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման դեպ քում, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նշ ված պար տա վո րու թյուն նե րի 
հար կա դիր կա տար ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի ն՝ բա ցա հայ տե լու հա մար նման 
պար տա վո րու թյուն նե րի դա դար ման պա հն այն դեպ քում, երբ լրա ցել է այն դա տա կան 
ակ տը հար կա դիր կա տար ման ներ կայաց նե լու մե  կա մյա ժամկ  ե տը, ո րով նա խա տես վել 
են պար բե րա կան վճա րումն  եր: 

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23 րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա ռա ջին ան գամ կա տա րո ղա կան թեր թը կա րող է կա-
տար ման ներ կայաց վել մե կ տար վա ըն թաց քում` uկuած այն oր վա նից, երբ o րի նա կան 
ու ժի մե ջ է մտել դա տա կան ակ տը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի-պա հան ջա տի րոջ կող մի ց կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կայաց նե լու ժամկ  ե տը հար գե լի ճա նաչ ված պատ ճառ նե րով բաց թող նե լու 
դեպ քում դա տա րա նը կա րող է այն վե րա կա նգ նել: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 24.09.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1115 ո րոշ մա-
մբ ան դրա դառ նա լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
24-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վոր մա նը, դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ 
վկայա կոչ ված հոդ վա ծի 1-ին մա սում առ կա « քա ղա քա ցի-պա հան ջա տի րոջ» եզ րույթն 
ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կայում պե տք է մե կ նա բա նել և կի րա ռել (2005 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42.1-րդ հոդ վա ծի սահ մա նադ րաի րա վա-
կան բո վան դա կու թյա նը հա մա հունչ` հաշ վի առ նե լով, որ այն վե րա բե րում է նաև ի րա վա-
բա նա կան ան ձա նց, քա նի որ այն իր է ու թյա մբ կի րա ռե լի է նաև վեր ջին նե րիս նկատ մա մբ:

 Նախ կի նում կայաց ված ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) և ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ար ձա նագ րել է, որ թեև ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյու նը և « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա-
նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) ուղ ղա կի ո րեն չեն 
ամ րագ րում դա տա կան ակ տե րի կա տար ման ի րա վուն քը՝ որ պես ար դար դա տա քն նու-
թյան ի րա վուն քի բա ղադ րիչ, սա կայն դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը դի տա րկ վում է 
որ պես ար դար դա տա քն նու թյան բաղ կա ցու ցիչ տա րր. այն ու նի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն 
ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վետ կեն սա գո րծ ման հա մար, քա նի որ մար դու խա խտ-
ված ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը չի կա րող ե րաշ խա վոր ված 
ի րաց վել, ե թե վեր ջի նիս խա խտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կա նգն ման վե րա բե րյալ վե րջ-
նա կան դա տա կան ակ տը մն ում է ան կա տար (տե‘ս, «Յու  նի բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ «Հ րա շք 
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Ա պա գա» ՍՊԸ-ի թիվ ԼԴ/0039/04/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
22.07.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի մե կ այլ ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ-
ման հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման-
ված ժամկ  ե տը մե կ տա րի է, ո րի հաշ վար կը սկս վում է դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի 
մե ջ մտ նե լու պա հից: Նշ ված մե  կա մյա ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո ներ կայաց ված կա տա-
րո ղա կան թեր թը հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է վե րա դա րձ նել պա հան ջա տի րո-
ջը, իսկ այդ պա հան ջի ան տես մա մբ ըն դուն ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա-
սին ո րո շու մը հա մար վում է օ րեն քի խա խտ մա մբ ըն դուն ված (տե´ս, ՀՀ Ար մա վի րի մար զի 
Ա րա քս գյու  ղի գյու  ղա պե տա րա նն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան նա խա րա րու  թյան դա-
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող ծա ռայու  թյան Ար մա վի րի մար զային 
բաժ նի Էջ մի  ած նի բա ժան մու ն քի թիվ ՎԴ4/0104/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ի րա-
վա կի րառ պրակ տի կայում հա ճախ հան դի պում են դեպ քեր, երբ հար կա դիր կա տար ման 
են թա կա վե րջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տա րու մը պե տք է տե ղի ու նե նա դա տա կան 
ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լու օր վա նից մե կ տա րի հե տո, կամ պար տա պա նի կող մի ց դա տա-
կան ակ տի կա մա վոր կա տա րումն  ա ռա նց կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա րուց ման ընդ-
հատ վում է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման ված մե կ 
տար վա ժամկ  ե տից հե տո ։

 Գոր ծող օ րե նսդ րու թյան պայ ման նե րում նման դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված 
կա տա րո ղա կան թեր թը ևս պե տք է կա տար ման ներ կայաց վի այդ դա տա կան ակ տի օ րի-
նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից մե կ տար վա ըն թաց քում: Նման ի րա վա կար գա վո րու մը 
չի բխում վե րջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տար ման` պա հան ջա տի րոջ ի րա վուն քի ե րաշ-
խա վոր ված ի րաց ման հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման նե րի ա պա հով ման պե տու թյան պար-
տա կա նու թյան է ու թյու նի ց։ Դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կայաց նե լու ժամկ  ետ նե րի հար ցում առ կա ի րա վա կան խն դի րը լու ծե լու 
օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված մի  ակ մի  ջո ցը կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ-
կայաց նե լու բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու կա ռու ցա կա րգն է, ո րը սահ ման-
ված է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծով 
և կա տար վում է հետ ևյալ ըն թա ցա կար գով.

1)  կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տեր հան դի սա ցող ան ձը կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կայաց նե լու բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին դի-
մում է ներ կայաց նում կա տա րո ղա կան թե րթ տված դա տա րան,

2)  կա տա րո ղա կան թե րթ տված դա տա րա նը քն նում է կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կայաց նե լու բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին դի մու մը՝ այն 
ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ  ե տում, 

3) այդ դի մու մի  քն նու թյան ար դյունք նե րով կա տա րո ղա կան թե րթ տված դա տա-
րա նը կայաց նում է ո րո շում՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կայաց նե լու ժամկ  ե-
տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի ճա նա չե լու և բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ-
նե լու կամ դի մու մը մե ր ժե լու մա սին:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կայաց նե լու բաց 
թո ղն ված ժամկ  ե տը հա մա պա տաս խան դա տա րա նի կող մի ց վե րա կա նգն վում է մի  այն այն 
դեպ քում, երբ այդ ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը նույն դա տա րա նի կող մի ց ճա նաչ-
վում է հար գե լի: Այլ կե րպ ա սած` օ րե նս դի րը կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տեր հան-
դի սա ցող ան ձին կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կայաց նե լու բաց թո ղն ված ժամ-
կե տը վե րա կա նգ նե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ոչ թե բո լոր, այլ մի  այն այն դեպ քե րում, 
երբ պա հան ջա տե րը նշ ված ժամկ  ե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ դա տա կան ակ տի հի ման 
վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա տա րո ղա կան 
թե րթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կայաց նե լու՝ օ րեն քով նա խա տես ված մե  կա մյա 
ժամկ  ե տը, ա պա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կայաց նե լու բաց թո ղն ված ժամ-
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կե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին դի մու մի  առ կայու թյան պայ ման նե րում կա տա րո ղա կան թե-
րթ տված դա տա րա նը պար տա վոր է հաշ վի առ նել կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
չներ կայաց նե լու հիմ քում ըն կած բո լոր փաս տա կան հան գա մա նք նե րը և վե րա կա նգ նել 
բաց թո ղած ժամկ  ե տը, ե թե դա պայ մա նա վոր ված է ե ղել դա տա կան ակ տով ո րոշ ված 
պար տա վո րու թյու նը դա տա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լու օր վա նից հե տո մե կ տա րին գե-
րա զան ցող ժամկ  ե տով կամ պար տա պա նի կող մի ց դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար-
ման ընդ հատ մա մբ, երբ պար տա տի րոջ կար ծի քով սպառ վել է դա տա կան ակ տի կա մա-
վոր կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը։ Նշ ված մո տեց ման ցու ցա բեր ման դեպ քում մի  այն 
հնա րա վոր կլի նի ա պա հո վել պար տա տի րոջ և պար տա պա նի շա հե րի հա վա սա րա կշռ-
ված պա շտ պա նու թյու նը (տե’ս, «Յու  նի բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ «Հ րա շք Ա պա գա» ՍՊԸ-ի 
թիվ ԼԴ/0039/04/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ո րոշ 
դեպ քե րում կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կայաց նե լու բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը 
վե րա կա նգ նե լու մա սին դի մու մը կա տա րո ղա կան թե րթ տված դա տա րա նի կող մի ց պե տք 
է բա վա րար վի ի րա վուն քի ու ժով (ex jure)՝ հաշ վի առ նե լով այդ ժամկ  ե տը բաց թող նե լու 
պատ ճառ նե րը։ Ըստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ նշ ված կա նո նը գոր ծում է հետ ևյալ պայ-
ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

1)  պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա տա րո ղա կան թե րթն ա ռա ջին ան գամ կա-
տար ման ներ կայաց նե լու՝ օ րեն քով նա խա տես ված մե  կա մյա ժամկ  ե տը,

2)  կա տա րո ղա կան թե րթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կայաց նե լու պա հին չի 
լրա ցել կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տով սահ ման ված պար տա վո րու թյան (նե րի) 
կա տար ման հա մար սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տից հե տո մե կ տար վա 
ժամկ  ե տը, 

3) առ կա է այդ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կայաց նե լու բաց թո ղն ված 
ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին դի մում՝ ուղղ ված այդ կա տա րո ղա կան թեր թը տված 
դա տա րա նին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րը նշ ված պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ-
քում դա տա կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ-
կայաց նե լու բաց թո ղն ված ժամկ  ե տն ի րա վուն քի ու ժով (ex jure) վե րա կա նգ նե լու մի  ջո ցով 
հնա րա վոր կլի նի ա պա հո վել այդ դա տա կան ակ տով պա հան ջա տեր հան դի սա ցող ան ձի՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ամ րա գր ված դա տա կան պա շտ պա նու թյան, 
ար դար դա տա քն նու թյան և սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ված ի րա ցու-
մը։ Նման պայ ման նե րում չի բա ցառ վում նաև պար տա պա նի կող մի ց դա տա կան ակ տի 
կա մա վոր կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը (տե’ս, ըստ «Ի նե կո բա նկ» ՓԲԸ-ի դի մու  մի  թիվ 
Ե Ա ՔԴ/0515/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա-
նի ո րո շու  մը)։

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև 21.07.2008 
թվա կա նին կնք վել է թիվ 337 վար կային պայ մա նա գի րը, ո րի հա մա ձայն՝ Բան կը Կազ մա-
կեր պու թյա նը տրա մադ րել է 27.000.000 ՀՀ դրամ վա րկ՝ տա րե կան 19% տո կո սադ րույ քով, 
մի  նչև 21.07.2018 թվա կա նն ամ բող ջու թյա մբ մա րե լու պայ մա նով: 30.07.2012 թվա կա նին 
Բան կի և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև կնք վել է «21.07.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 
վար կային պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» հա մա-
ձայ նա գիր, ո րի հա մա ձայն՝ սկ սած 30.07.2012 թվա կա նից վար կի առ կա մն ա ցոր դը հա-
մա ձայ նագ րի կնք ման օ րը կազ մում է 84.137,72 ԱՄՆ դո լար, վար կի մն ա ցոր դի նկատ-
մա մբ սահ ման վում է տա րե կան 14% տո կո սադ րույք: Վար կի մար ման վե րջ նա ժամկ  ե տն է 
23.07.2018 թվա կա նը: 

Է դիկ Մար կո սյա նի՝ որ պես ե րաշ խա վոր, Բան կի՝ որ պես պար տա տեր, և Կազ մա կեր-
պու թյա ն՝ որ պես վար կա ռու, մի  ջև 30.07.2012 թվա կա նին կնք վել է ե րաշ խա վո րու թյան 
պայ մա նա գիր (այ սու հե տ՝ Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գիր), ո րի 1.1 կե տի հա մա ձայն՝ 
Է դիկ Մար կո սյա նը պար տա վոր վել է ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 
ամ բո ղջ գույ քով, բո լոր բան կե րում սպա սա րկ վող հաշ վար կային, ըն թա ցիկ, ար տար ժու-
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թային, ա վան դային և այլ բան կային հա շիվն  ե րին առ կա գու մար նե րով պա տաս խա նատ-
վու թյուն կրել Բան կի առջև՝ Բան կի և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև 21.07.2008 թվա կա նին 
կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր կա տա րե-
լու մա սին հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված և Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց ստա նձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րի (վար կի գու մա րի, վար կի տո կոս նե րի և վճա րումն  ե րի ու շաց ման 
հա մար նա խա տես ված տո կոս նե րի և տույ ժե րի գու մար նե րի վճար ման) կա տար ման հա-
մար: Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն՝ 30.07.2012 թվա կա նին կնք-
ված հա մա ձայ նագ րով վար կի մայր գու մա րը կազ մում է 84.137,72 ԱՄՆ դո լա ր՝ տա րե կան 
14 տո կոս տո կո սադ րույ քով, իսկ վար կը և դրա նկատ մա մբ հաշ վա րկ ված տո կո սա գու-
մար նե րն ամ բող ջու թյա մբ են թա կա են մար ման մի  նչև 23.07.2018 թվա կա նը: Ե րաշ խա վո-
րու թյան պայ մա նագ րի 2.3 կե տի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րը պար տա վոր վում է կա տա րել 
դրա մա կան մի  ջոց նե րը պար տա տի րո ջը վե րա դա րձ նե լու՝ վար կա ռուի պար տա վո րու-
թյու նը՝ վար կա ռուի կող մի ց այդ պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու մա սին պար տա տի րոջ 
հա ղոր դու մը ստա նա լուց հե տո եր կու բան կային օր վա ըն թաց քում: Ե րաշ խա վո րու թյան 
պայ մա նագ րի 2.4 կե տի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րը վար կա ռուի պար տա վո րու թյան կա-
տար ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում մի  այն այն դեպ քում, ե թե պար տա տի-
րոջ պա հան ջը ներ կայաց վե լուց հե տո վար կա ռուն հրա ժար վել է կա տա րել իր պար տա-
վո րու թյուն նե րը:

 Թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 08.08.2012 թվա կա նի վճ ռով ՀՀ Լո ռու 
մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը հաս տա տել է կող մե  րի՝ Բան կի, Կազ մա-
կեր պու թյան, « Ղա զու մյա նի Գու գար» ՍՊԸ-ի, Ալ բե րտ Շա մի  րյա նի և Կա րի նե Օ հա նյա նի 
մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, ըստ ո րի՝ Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա-
վոր վել է 21.07.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րով մն ա ցո րդ 
84.137,72 ԱՄՆ դո լա րը և դրա նկատ մա մբ տա րե կան 14 տո կոս տո կո սադ րույ քով հաշ վա-
րկ վող տո կոս նե րի մա րումն  ե րը կա տա րել մի  նչև 21.07.2018 թվա կա նը՝ հա մա ձայ նու թյա մբ 
հաս տատ ված ամ սա կան մա րումն  ե րով:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Բան կի հայ ցը, գտել է, որ պա տաս խա նող 
Է դիկ Մար կո սյա նը՝ որ պես ե րաշ խա վոր, հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում 
պար տա պա նի կող մի ց ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա վո րու թյու նը չկա տա-
րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու հա մար: Դա տա րա նն ան հի մն  է հա մա րել Է դիկ Մար-
կո սյա նի այն պն դու մը, որ Բան կը, դա տա կան ակ տի հի ման վրա կա տա րո ղա կան թե րթ 
չս տա նա լու ար դյուն քում զրկ վել է այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ի րա վա կան հնա րա-
վո րու թյու նից, իսկ պար տա պան նե րն էլ ա զատ վել են հիմն  ա կան և լրա ցու ցիչ պար տա-
վո րու թյու նից:  Ար դյուն քում Դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով ե րաշ խա վո րու թյան 
դա դար ման որ ևէ հի մք առ կա չէ: 

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով, ան հի մն  է հա մա րել թիվ 
ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կայաց ված վճ ռի հի ման վրա կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կայաց նե լու ժամկ  ե տը հայց վո րի կող մի ց բաց թող նե լու ար դյուն-
քում ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա վո րու թյու նը դա դա րած լի նե լու վե րա-
բե րյալ վե րա քն նիչ բո ղո քի փաս տար կը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ կա տա րո ղա կան թե րթն 
օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի ժամկ  ե տում կա տար ման չներ կայաց նե լը` որ պես վճ ռով 
սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի դա դար ման հի մք, օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան 
ակ տով նա խա տես ված չէ: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ Է դիկ Մար կո սյա-
նը կրում է սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն, գտել է, որ սույն գոր ծով վեր ջի նիս դեմ 
ներ կայաց ված պա հա նջն ի րա վա չափ է, քա նի որ հիմն  ա վոր ված է հիմն  ա կան պար տա-
պա ն՝ վար կա ռու Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց պար տա տի րոջ պա հան ջը բա վա րա րե լուց 
հրա ժար վե լու՝ մաս նա վո րա պե ս՝ թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վճի ռը 
կա տար ված չլի նե լու փաս տը:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով ստո րա-
դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 
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Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի 2.4 կե տի հա մա ձայն՝ Է դիկ Մար կո սյա նը Կազ մա-
կեր պու թյան պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն է ստա նձ-
նել մի  այն այն դեպ քում, ե թե Բան կի պա հան ջը ներ կայաց վե լուց հե տո Կազ մա կեր պու թյու-
նը չկա տա րի իր պար տա վո րու թյուն նե րը: Հետ ևա բար Է դիկ Մար կո սյա նը հան դի սա նում 
է սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն ստա նձ նած ե րաշ խա վոր, ուս տի վեր ջի նիս դեմ 
կա րող է պա հա նջ ներ կայաց վել մի  այն այն դեպ քում, երբ Բան կը պա հա նջ ներ կայաց նի 
հիմն  ա կան պար տա պան Կազ մա կեր պու թյա նը, իսկ վեր ջի նս չկա տա րի Բան կի պա հան ջը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Բան կի և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև 30.07.2012 
թվա կա նին կնք ված «21.07.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րում 
փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» հա մա ձայ նագ րով կող մե  րը ո րո շել 
են, որ վար կի առ կա մն ա ցո րդ կազ մող 84.137,72 ԱՄՆ դո լա րը և դրա նկատ մա մբ հաշ-
վա րկ ված տո կո սա գու մար նե րն ամ բող ջու թյա մբ են թա կա են մար ման հա մա ձայ նագ րով 
սահ ման ված գրա ֆի կով` յու րա քան չյուր ամս վա 23-ին, մի  նչև 23.07.2018 թվա կա նը: Նշ-
ված հա մա ձայ նագ րով ո րո շա կի փո փո խու թյան է են թա րկ վել կող մե  րի մի  ջև 21.07.2008 
թվա կա նին կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նա գի րը, մաս նա վո րա պե ս՝ սահ ման վել 
է վար կի առ կա մն ա ցոր դը՝ 84.137,72 ԱՄՆ դո լար, ինչ պես նաև դրա մար ման ժամկ  ետ-
նե րը և կար գը: Այդ հա մա ձայ նա գի րն ու ժի մե ջ է մտել ստո րա գր ման պա հից և կազ մե լ 
է 21.07.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը: 
Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կող մե  րի մի  ջև 30.07.2012 թվա կա նին 
կնք ված հա մա ձայ նա գի րը, հան դի սա նա լով 21.07.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 337 վար-
կային պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը, չի կա րող դի տա րկ վել որ պես կող մե  րի մի  ջև 
առ կա պար տա վո րու թյան ինք նու րույն հի մք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Բան կի կող մի ց հիմն  ա կան պար տա պան 
Կազ մա կեր պու թյա նը պա հան ջը ներ կայաց վել է թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում: Նշ ված գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 08.08.2012 թվա կա նի վճ ռով հաս տատ վել է կող մե  րի մի  ջև կնք ված հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյու նը, ո րով Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վել է 21.07.2008 թվա կա նին 
կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րով վար կի առ կա մն ա ցո րդ կազ մող 84.137,72 
ԱՄՆ դո լա րի և դրա նկատ մա մբ հաշ վա րկ ված տո կո սա գու մար նե րի մա րում` հա մա ձայն 
ներ կայաց ված գրա ֆի կի` յու րա քան չյուր ամս վա 21-ին, մի  նչև 21.07.2018 թվա կա նը: 
Այ սի նքն՝ ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի վե րը նշ ված վճ ռով 
հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կազ մե  լիս կող մե  րը 21.07.2008 թվա կա-
նին կնք ված թիվ 337 վար կային պայ մա նա գի րը հի մք են ըն դու նել դրա նում 30.07.2012 
թվա կա նին կնք ված հա մա ձայ նագ րով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րով հան դե րձ, մաս-
նա վո րա պե ս՝ նշ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյա մբ ևս վար կի առ կա մն ա ցոր դը կազ-
մում է 84.137,72 ԱՄՆ դո լար, իսկ մար ման վե րջ նա ժամկ  ետ է սահ ման վել 2018 թվա կա նի 
հու լիս ա մի  սը: 

Հետ ևա բար Բան կի և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև հաս տատ վել է պար բե րա կան վճա-
րումն  եր են թադ րող պար տա վո րու թյուն, իսկ պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վե րջ-
նա ժամկ  ետ է սահ ման վել 2018 թվա կա նի հու լիս ա մի  սը: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Է դիկ Մար կո սյա նի դեմ ներ կայաց ված 
պա հան ջի բա վա րա րու մը կախ ված է այն հան գա ման քից, թե Բան կի կող մի ց դա տա կան 
կար գով հիմն  ա կան պար տա պան Կազ մա կեր պու թյան դեմ պա հա նջն ինչ լու ծում է ստա-
ցել: Այլ կե րպ ա սած` քա նի դեռ սույն գոր ծով պա րզ ված չէ հիմն  ա կան պար տա պա նի ց՝ 
Կազ մա կեր պու թյու նից Բան կի կող մի ց պա հան ջի բա վա րա րում ստա ցած լի նե լու հան-
գա ման քը, Է դիկ Մար կո սյա նի դեմ պա հան ջը բա վա րար վել չի կա րող, ինչն ան տես վել է 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց: 

Ի նչ վե րա բե րում է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հա նգ մա նը, որ կա տա րո ղա-
կան թե րթն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում կա տար ման չներ կայաց նե լը չի դա դա-
րեց նում պար տա վո րու թյու նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի նշ ված եզ րա հան գու մը հա կա սում է «Ա րդ շին բա նկ» ԲԲԸ-ն ընդ-
դեմ «Ա րոր-Բագ րատ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի թիվ ՀՔԴ4/0024/04/08 քա ղա քա-



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ104

ցի ա կան գոր ծով 18.09.2009 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ-
տած դիր քո րոշ մա նը, ո րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտած դա տա կան ակտն օ րեն քով սահ ման ված մե կ տար վա ըն թաց քում կա տար ման 
չներ կայաց նե լո վ՝ պար տա տե րը զրկ վում է այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ի րա վա կան 
հնա րա վո րու թյու նից, իսկ պար տա պա նն ա զատ վում է նույն վճ ռով սահ ման ված պար տա-
վո րու թյու նից: Այ դու հան դե րձ, հաշ վի առ նե լով, որ վե րոն շյալ ո րոշ ման հիմ քում ըն կած է 
մի  ան վագ կա տա րում են թադ րող պար տա վո րու թյուն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ սույն գոր ծով է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն, որ հիմն  ա կան պար տա պա նի ստա-
նձ նած պար տա վո րու թյու նը են թադ րում է պար բե րա կան կա տա րում, իսկ պար տա վո-
րու թյան կա տար ման վե րջ նա ժամկ  ե տը դե ռևս չի լրա ցել: Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ սույն գոր ծով առ կա է նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ պար զե լու հա-
մար, թե արդյոք վե րա ցած չէ Կազ մա կեր պու թյան դեմ Բան կի պա հան ջի բա վա րար ման 
հնա րա վո րու թյու նը, և արդյոք Կազ մա կեր պու թու նը բա վա րա րել է Բան կի պա հան ջը: 

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 
բեր ված փաս տա րկ նե րը:

 
Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը դի տում 

է բա վա րար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի  1-ին 
և  7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մա ր։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար-
ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քն-
նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, իսկ գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գայում դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա 
փու լում, գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ-
ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 23.06.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված, ինչ պես նաև վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված 
և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.08.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա-
ձգ ված պե տա կան տուր քի բա շխ ման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա րա նի  10.12.2015 թվա կա նի  ո րո շու մը և գո րծն  ու ղար կել ՀՀ Լո ռու մար զի 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 23.06.2016 թվա կա նի 
ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված, ինչ պես նաև վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե-
րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.08.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե-
տա կան տուր քի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
 ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ  քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/5067/02/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.            
Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/5067/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Սմ բա տյան 
Դա տա վոր նե ր՝  Կ. Հա կո բյան 
  Ա. Հու նա նյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ  

2017 թվա կա նի դե կե տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «ՎՏԲ-Հայաս տան Բա նկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` 

Բա նկ) ներ կայա ցու ցիչ Կա մո Պետ րո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա րա նի 17.11.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ ցի Ստե փան Մես րո պյ ա նի 
ընդ դեմ Բան կի՝ գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Ստե փան Մես րո պյ ա նը պա հան ջել է Բան կից բռ նա գան ձել 

817.190 ՀՀ դրամ, այդ գու մա րի նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կոս նե րը՝ սկ սած 19.06.2015 թվա-
կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը, ինչ պես նաև բռ նա գան-
ձել 52.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ի րա վուն քի գրա նց ման և դա դա րեց ման հա մար կա տար-
ված ծա խս, ինչ պես նաև 100.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան 
գու մար: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Հ. Զար գա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 06.07.2016 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
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17.11.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ստե փան Մես րո պյ ա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո-
ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 06.07.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գո րծն 
ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Բան կի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Ստե փան Մես րո պյ ա նի ներ կայա-

ցու ցի չը:

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

հիմն  ա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ  դա տա րա նը  խախ տել  է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ 

հոդ վա ծը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե-

րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ գու մար վե րա դա րձ նե լու պար տա վո-

րու թյու նը Բան կի մոտ ծա գել է վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից:
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է նաև, որ գոր ծա րք նե րի ան վա վե րու թյան 

դեպ քում կող մե  րից յու րա քան չյու րը մի  այն պար տա վոր է մյուս կող մի ն վե րա դա րձ նել 
գոր ծար քով ստա ցա ծը, իսկ տվյ ալ դեպ քում Բան կի կող մի ց վե րա դա րձ վել է ոչ մի  այն 
պայ մա նագ րում նշ ված գու մա րը, այլ նաև ո րո շա կի չա փով ա վել գու մար է տր վել` որ-
պես հնա րա վոր վն աս նե րի փոխ հա տու ցում: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-
րդ հոդ վա ծը պայ մա նագ րի կող մե  րի մի  ջև կի րա ռե լի չէ, քա նի որ Բա նկն այդ գու մա րը 
Ստե փան Մես րո պյ ա նից ստա ցել է օ րի նա կան կնք ված գոր ծար քով, իսկ այն ան վա վեր 
ճա նաչ վե լուց հե տո գու մա րը վե րա դա րձ վել է:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով հայ ցա պա հան ջում նե րառ ված պե-
տա կան գրա նց ման ծախ սե րին, հաշ վի չի ա ռել, որ 52.000 ՀՀ դրա մն  ի րա վուն քի գրա-
նց ման հա մար պե տա կան տուրքն է, և գոր ծար քի ան վա վե րու թյան դեպ քում ՀՀ կա-
ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի  տեն ևս պե տք է 
կրի դրա հետ ևա նք նե րը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի 17.11.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 
06.07.2016 թվա կա նի վճ ռին:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը թույլ չի տվել վճ ռա բեկ բո ղո քում նշ ված խախ տումն  ե-

րը, իսկ կայաց ված դա տա կան ակ տը հա մա պա տաս խա նում է օ րեն քի պա հա նջ նե րին: 
Նկա տի ու նե նա լով, որ կող մե  րի մի  ջև կնք ված պայ մա նա գի րն ան վա վեր է ճա նաչ վել, 
Բա նկն Ստե փան Մես րո պյ ա նի կող մի ց ա ռա ջին իսկ վճա րու մը կա տա րե լու պա հից սկ-
սած ա պօ րի նի է պա հել վեր ջի նիս դրա մա կան մի  ջոց նե րը, հետ ևա բար ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս նե րը են թա կա են հաշ վա րկ-
ման 13.06.2011 թվա կա նից սկ սած:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1) 22.05.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ Ա61 վար կային պայ մա նագ րով վար կա-

ռու  Նա ռա Հով հան նի սյա նի՝ Բան կի հան դեպ ու նե ցած վար կային պար տա վո րու թյու-
նը չկա տա րե լու հա մար 14.04.2010 թվա կա նին Բան կի սե փա կա նու թյան ի րա վունքն 
է գրա նց վել այդ պար տա վո րու թյան կա տա րումն  ա պա հո վե լու նպա տա կով գրա վա-
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դր ված` Եր ևա նի Քա նա քեռ 1-ին փո ղո ցի թիվ 20 հաս ցե ում գտն վող ան շա րժ գույ քի 
նկատ մա մբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 36-60).

2) Բան կի և Ստե փան Մես րո պյ ա նի մի  ջև 07.07.2011 թվա կա նին կնք վել է ան շա-
րժ գույ քի տա րա ժամկ  ետ վճա րու մով ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, ո րի հա մա ձայն` 
Բան կը 8.000.000 ՀՀ դրա մի  դի մաց Ստե փան Մես րո պյ ա նի սե փա կա նու թյա նն է հա-
նձ նել վե րը նշ ված ան շա րժ գույ քը: Նույն պայ մա նագ րի 2.2 կե տի հա մա ձայն` նշ ված 
գու մա րից 2.600.000 ՀՀ դրա մը վճար վել է պայ մա նագ րի նո տա րա կան վա վե րաց ման 
օ րը, իսկ գու մա րի մն ա ցած մա սը պե տք է վճար վեր 18 ա մի ս նե րի ըն թաց քում` յու րա-
քան չյուր ա մի ս 300.000 ՀՀ դրա մի ց ոչ պա կաս գու մար վճա րե լու մի  ջո ցով: Ի կա տա-
րումն  պայ մա նագ րում նշ ված այդ պայ մա նի` Ստե փան Մես րո պյ ա նը մի  նչև 29.01.2013 
թվա կա նը Բան կին վճա րել է ընդ հա նուր 8.000.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-
30, 35).

3) Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 03.11.2014 թվա կա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/2183/02/11 վճ ռով ան վա-
վեր է ճա նաչ վել 14.04.2010 թվա կա նին վե րը նշ ված գույ քի նկատ մա մբ Բան կի սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, և որ պես ան վա վե րու թյան հետ ևա նք` 
ան վա վեր են ճա նաչ վել վե րը նշ ված ան շա րժ գույ քի տա րա ժամկ  ետ վճա րու մով ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նա գի րն ու դրա հի ման վրա կա տար ված Ստե փան Մես րո պյ ա նի սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 36-60).

4) 19.06.2015 թվա կա նին Բա նկն Ստե փան Մես րո պյ ա նին վե րա դա րձ րել է նրա նից 
ստա ցած 8.000.000 ՀՀ դրա մը, ինչ պես նաև վճա րել է ևս 2.290.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 4, 84-87):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա-

րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն 
է` բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում 
է, որ տվյ ալ  դեպ քում ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված տո կոս նե րի հաշ վա րկ ման հար ցի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո-
րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և 
կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:  

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լու  և ան վա վե րու  թյան հետ ևա նք կի րա ռե-
լու  ար դյու ն քու մ վե րա դա րձ ման են թա կա գու  մա րը չվե րա դա րձ նե լու  դեպ քու մ դրա մա-
կան պար տա վո րու  թյու  նը չկա տա րե լու  հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու  թյան ընդ հա նու ր կա նո նին` մի  ա ժա մա նակ 
վե րա հաս տա տե լով նախ կի նու մ ար տա հայ տած դիր քո րո շու մն  ե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` ու րի շի դրա մա կան մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լու, դրա նք վե րա դա րձ-
նե լուց խու սա փե լու, վճար ման այլ կե տան ցով դրա նք օգ տա գոր ծե լու, կամ այլ ան ձի 
հաշ վին ան հի մն  ստա նա լու կամ խնայե լու դեպ քե րում այդ գու մա րին վճար վում են 
տո կոս ներ: Տո կոս նե րը հաշ վա րկ վում են կե տան ցի օր վա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան 
դա դար ման օ րը՝ ըստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան կե նտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ-
վար կային դրույք նե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` նույն կե տով նա խա տես ված կար գը գոր ծում է, ե թե վն ա սի հա տուց ման 
կամ տո կո սի այլ չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Ե թե օ րեն քով 
կամ պայ մա նագ րով վն ա սի հա տուց ման կամ տո կո սի այլ չափ նա խա տես ված է ո րո-
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շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ա պա նույն կե տով նա խա տես ված կար գը չի գոր-
ծում մի  այն տվյ ալ ժա մա նա կա հատ վա ծում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել 
է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը, մաս նա վո րա պես, նշել է, որ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե-
լու հա մար գու մա րին տո կոս ներ վճա րե լու պար տա վո րու թյան ծագ ման հի մքն ու րի-
շի դրա մա կան մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լն է (տե ՛ս, օ րի նակ, Ա րամ Հայ րա պե տյա նն 
ընդ դեմ Նո րիկ Գզի րյա նի և մյու ս նե րի թիվ 3-502/ՎԴ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.09.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյու նը վրա է 
հաս նում հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

- ու րի շի դրա մա կան մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լու, դրա նք վե րա դա րձ նե լուց 
խու սա փե լու, վճար ման այլ կե տան ցով դրա նք օգ տա գոր ծե լու կամ այլ ան ձի հաշ վին 
ան հի մն  ստա նա լու կամ խնայե լու դեպ քե րում, և

- ե թե վն ա սի հա տուց ման կամ տո կո սի այլ չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով կամ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով վն ա սի հա տուց ման կամ տո կո սի 
այլ չափ նա խա տես ված է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: 

Այ սի նքն` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա-
տես ված տո կոս նե րը են թա կա են հաշ վե գր ման և բռ նա գա նձ ման, ե թե առ կա է դրա-
մային պար տա վո րու թյուն, ո րի կա տա րու մը խա խտ վել է, կամ այն չի կա տար վել (տե ՛ս, 
« Գա գա րին» սե րմն  ա բու  ծա կան սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վն ընդ դեմ « Նաի րի Ին շու -
րա նս» ա պա հո վագ րա կան սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու  թյա մբ ըն կե րու  թյան թիվ 
ԵԿԴ/0735/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հաշ վառ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու և ան վա վե րու-
թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու ար դյուն քում նման դա տա կան ակ տի հի ման վրա վե-
րա դա րձ ման են թա կա գու մա րի նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծի կի րառ ման հնա րա վո րու թյա նը: 

Այս պես, « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու-
թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան 
մե  ղադ րան քի առն չու թյա մբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ 
դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն-
նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը պար տա դիր է բո լոր պե տա կան մար-
մի ն նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, դրա նց պաշ տո նա տար ան-
ձա նց, ի րա վա բա նա կան ան ձա նց և քա ղա քա ցի նե րի հա մար ու են թա կա է կա տար ման 
Հայաu տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բո ղջ տա րած քում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) ի րա վա կան դիր քո-
րո շումն  ե րի հա մա տե քս տում ան դրա դար ձել է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն-
քին և այդ սկզ բուն քի շր ջա նակ նե րում՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի 
պար տա դի րու թյան հատ կա նի շին: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, 
որ Կոն վե ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում ամ րա գր ված ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քը կդառ նա վե րա ցա կան, ե թե պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ 
տա, որ դա տա րա նի՝ ի վն աս կող մե  րից մե  կի կայաց րած վե րջ նա կան, պար տա դիր դա-
տա կան ակ տը մն ա ան կա տար: Ա վե լին, ե թե Կոն վե ցի այի 6-րդ հոդ վա ծն ա ռա նց պա-
շտ պա նու թյան թող նի դա տա կան ակ տե րի ի կա տար ա ծու մը, ա պա դա հա վա նա բար 
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կհան գեց նի այն պի սի ի րո ղու թյան, որն ան հա մա տե ղե լի կլի նի ի րա վուն քի գե րա կայու-
թյան սկզ բունք նե րի հետ, ո րը Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վել են 
պահ պա նել Կոն վեն ցի ան վա վե րաց նե լիս (տե ՛ս, Բու ր դո վն  ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի գոր-
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.05.2002 թվա կա նի վճի ռը, կետ 34, Հո րնս բին ընդ դեմ 
Հու  նաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.03.1997 թվա կա նի վճի ռը, կետ 40, 
«Գ լու ր» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Հայաս տա նի կե նտ րո նա կան դե պո զի տա րի ա ինք նա կար գա-
վոր վող կազ մա կեր պու  թյան և մյու ս նե րի թիվ ԳԴ/0171/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):  

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ վե րը նշ ված պայ մա նա գի-
րն ան վա վեր ճա նա չե լու և ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու դեպ քե րում ապ-
րան քի հա մար վճար ված գու մա րը հետ ստա նա լը գնոր դի ի րա վունքն է: Ընդ ո րում, 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից 
ձե ռք է բե րում պար տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան հատ կա նիշ, և ե թե վա ճա ռո ղն 
այն չի կա տա րում, այ սի նքն` տվյ ալ դեպ քում գու մա րը չի վե րա դա րձ նում գնոր դին, 
ա պա վեր ջի նս ի րա վունք ու նի դա տա կան կար գով պա հան ջե լու բռ նա գան ձել չվե րա-
դա րձ ված գու մա րը: Այս դեպ քում, երբ ար դեն իսկ առ կա է նման վճիռ, այդ գու մա-
րը դառ նում է գնոր դի օգ տին բռ նա գա նձ ման են թա կա գու մար, ո րը չվե րա դա րձ նե լու 
դեպ քում վա ճա ռո ղն ար դեն խախ տում է վճ ռի պար տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան 
հատ կա նիշ նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նման պայ ման նե րում կի րառ ման 
է են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գա-
վո րու մը:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա-
ցու թյան, որ դա տա կան ակ տով բռ նա գա նձ ման են թա կա և չվե րա դա րձ ված գու մա րի 
նկատ մա մբ դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո կե տան ցի պա հից 
մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տա րու մը են թա կա են վճար ման ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը: 

Ա վե լին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը տվյ ալ դեպ քում կար ևո րում է դա տա կան ակ տի 
առ կայու թյու նը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ քա նի դեռ դա տա կան ակ տով վի ճա հա րույց 
գոր ծա րքն ան վա վեր չի ճա նաչ վել, այն օ րի նա կան գոր ծա րք է, ուս տի ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման պայ մա նը՝ ա ռա նց օ րի նա կան հիմ-
քի դրա մա կան մի  ջոց նե րը պա հե լը (վե րա դա րձ նե լուց խու սա փե լը, վճար ման այլ կե-
տան ցով դրա նք օգ տա գոր ծե լը, այլ ան ձի հաշ վին ան հի մն  ստա նա լը կամ խնայե լը), 
առ կա չէ: Այլ կե րպ ա սած` քա նի դեռ գոր ծար քը վա վեր է, գնոր դի կող մի ց վճար ված 
դրա մա կան մի  ջոց նե րը վա ճա ռո ղի մոտ գտն վում են օ րի նա կան հիմ քով: Հետ ևա բար 
որ պես գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք վճար ման են թա կա դրա մա կան մի  ջոց-
նե րի նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
տո կոս նե րը կա րող են հաշ վա րկ վել մի  այն գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե-
րյալ դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո ա ռա ջա ցող կե տան ցի պա-
հից սկ սած: 

Ի նչ վե րա բե րում է տվյ ալ դեպ քում կե տան ցի պա հը ո րո շե լուն, ա պա Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը տվյ ալ հա րցն ան հրա ժե շտ է հա մա րում քն նար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 417-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը, նշել է, որ օ րե նս դի րը որ պես 
պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր պայ-
ման  սահ մա նել է պար տա վո րու թյու նը խախ տած ան ձի մե ղ քի առ կայու թյու նը (տե ՛ս, 
«Ա րդ շի նին վե ստ բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ « Լա նդ րաս» ՍՊԸ-ի թիվ ԵՔԴ/0595/04/08 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Տ վյ ալ դեպ քում գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի 
առ կայու թյան պայ ման նե րում ան հրա ժե շտ է, որ հաս տատ վի պայ մա նագ րի հի ման 
վրա գնոր դից ստաց ված գու մա րը դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց 
հե տո վա ճա ռո ղի կող մի ց գնոր դին ան հա պաղ չվե րա դա րձ նե լու փաս տը, քա նի որ մի -
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այն այդ դեպ քում կքն նա րկ վի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը չկա տա րե-
լու հան գա ման քը: Նկա տի ու նե նա լով, որ տվյ ալ պա րա գայում քն նա րկ ման է են թա կա 
դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը, իսկ 
պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր պայ ման է պար տա վո րու թյու նը խախ տած ան ձի 
մե ղ քը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում պար զել մե ղ քի ծագ ման պա հը, այ-
սի նքն՝ որ պա հից ան ձը մե  ղա վոր կհա մար վի նշ ված պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու 
մե ջ: 

Հաշ վի առ նե լով, որ մե  ղքն ան ձի հո գե բա նա կան վե րա բեր մունքն է իր կող մի ց կա-
տար վող ի րա վա խա խտ ման և դրա հետ ևա նք նե րի նկատ մա մբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ վե րոն շյալ ի րա վա խա խտ ման հա մար մե ղ քը կա րող է առ կա լի նել մի  այն 
այն պա հից սկ սած, երբ ան ձին հայտ նի է դար ձել իր ու նե ցած դրա մա կան պար տա-
վո րու թյան մա սին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը չկա տա րե լու ար դյուն քում որ պես պա տաս խա նատ-
վու թյան մի  ջոց տո կոս ներ հաշ վար կե լիս դա տա րան նե րը պե տք է հաշ վի առ նեն, թե 
որ պա հից է տե ղի ու նե ցել ի րա վա խախ տու մը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ 
այդ պա հը հա մը նկ նում է վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը պար տա պա նին հա սու լի նե լու 
պա հի հետ, այ սի նքն՝ թե որ պա հից է պար տա պա նն ի մա ցել կամ ի րա կան հնա րա վո-
րու թյուն ու նե ցել ի մա նա լու, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով ու նի 
դրա մա կան պար տա վո րու թյուն: 

Ը նդ ո րում, վե րը շա րա դր ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ար տա հայ տել է նաև Ռազ մի կ Ու զու  նյա նն ընդ դեմ « Գե ոՊ րո Մայ նի նգ Գո լդ» ՍՊԸ-ի 
թիվ ԵԿԴ/3908/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 07.04.2017 թվա կա նի ո րոշ ման շր ջա-
նակ նե րում օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած և չկա տար ված դա տա կան ակ տով բռ նա գա-
նձ ման են թա կա աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու դեպ քում աշ խա տա վար ձի նկատ մա մբ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի հաշ վա-
րկ ման հնա րա վո րու թյան հար ցի կա պակ ցու թյա մբ: Հաշ վի առ նե լով, որ ինչ պես սույն 
գոր ծով, այն պես էլ թիվ ԵԿԴ/3908/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով փաս տա կան հան-
գա մա նք նե րը նմա նա տիպ են, մաս նա վո րա պե ս՝ վե րա բե րում են օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտած դա տա կան ակ տով բռ նա գա նձ ման են թա կա գու մա րի նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի հաշ վե գր մա նը՝ ան-
կախ բռ նա գա նձ ման են թա կա գու մա րի գոյաց ման հիմ քից, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը որ-
ևէ հի մք չի ար ձա նագ րում թիվ ԵԿԴ/3908/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 07.04.2017 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած իր ի րա վա կան դիր քո րո շու մի ց շեղ վե լու հա մար 
և վե րա հաս տա տե լով այն՝ հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է հա մա րում նաև սույն գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րի նկատ մա մբ:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Բան կի հան դեպ ու նե ցած վար կային պար տա-
վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա մար 14.04.2010 թվա կա նին գրա նց վել է Բան կի սե փա-
կա նու թյան ի րա վունքն այդ պար տա վո րու թյան կա տա րումն  ա պա հո վե լու նպա տա կով 
գրա վա դր ված` Եր ևա նի Քա նա քեռ 1-ին փո ղո ցի թիվ 20 հաս ցե ում գտն վող ան շա րժ 
գույ քի նկատ մա մբ: Այ նու հե տև Բան կի և Ստե փան Մես րո պյ ա նի մի  ջև 07.07.2011 թվա-
կա նին կնք վել է ան շա րժ գույ քի տա րա ժամկ  ետ վճա րու մով ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա-
գիր, ո րի հա մա ձայն` Բան կը 8.000.000 ՀՀ դրա մի  դի մաց Ստե փան Մես րո պյ ա նի սե-
փա կա նու թյա նն է հա նձ նել վե րը նշ ված ան շա րժ գույ քը: Նույն պայ մա նագ րի 2.2 կե տի 
հա մա ձայն` նշ ված գու մա րից 2.600.000 ՀՀ դրա մը վճար վել է պայ մա նագ րի նո տա րա-
կան վա վե րաց ման օ րը, իսկ գու մա րի մն ա ցած մա սը պե տք է վճար վեր 18 ա մի ս նե րի 
ըն թաց քում` յու րա քան չյուր ա մի ս 300.000 ՀՀ դրա մի ց ոչ պա կաս գու մար վճա րե լու 
մի  ջո ցով: Ի կա տա րումն  պայ մա նագ րում նշ ված այդ պայ մա նի` Ստե փան Մես րո պյ ա նը 
մի  նչև 29.01.2013 թվա կա նը Բան կին վճա րել է ընդ հա նուր 8.000.000 ՀՀ դրամ: Եր ևա-
նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի 03.11.2014 թվա կա նի վճ ռով ան վա վեր է ճա նաչ վել 14.04.2010 թվա կա նին 
Բան կի ան վա մբ վե րը նշ ված գույ քի նկատ մա մբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա-
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վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, և որ պես ան վա վե րու թյան հետ ևա նք` ան վա վեր են ճա-
նաչ վել վե րը նշ ված պայ մա նա գի րն ու դրա հի ման վրա Ստե փան Մես րո պյ ա նի ան վա-
մբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը: Բան կը, հաշ վի  
առ նե լով կայաց ված դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյու նը, 19.06.2015 թվա կա նին 
Ստե փան Մես րո պյ ա նին վե րա դա րձ րել է պայ մա նագ րով նրա նից ստա ցած 8.000.000 
ՀՀ դրա մը, ինչ պես նաև վճա րել է ևս 2.290.000 ՀՀ դրամ: Այ սի նքն` Բան կը Ստե փան 
Մար գա րյա նին գու մա րը, ըստ է ու թյան, վե րա դա րձ րել է դա տա կան ակ տի հի ման վրա: 

Ս տե փան Մես րո պյ ա նը հայց է ներ կայաց րել ընդ դեմ Բան կի` խնդ րե լով նրա նից 
բռ նա գան ձել 817.190 ՀՀ դրամ` որ պես ապ րան քի գնից պա կաս վե րա դա րձ ված գու-
մար, այդ գու մա րի նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա-
մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կոս նե րը՝ սկ սած 19.06.2015 թվա կա նից մի  նչև 
պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը, ինչ պես նաև բռ նա գան ձել 52.000 ՀՀ 
դրամ ՝ որ պես ի րա վուն քի գրա նց ման և դա դա րեց ման հա մար կա տար ված ծա խս, ու 
100.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ « Բան կի կող մի ց ստաց ված 
գու մա րն ա նօ րի նա կան պա հե լու ժա մա նա կա հատ ված կա րող է հա մար վել վե րը նշ-
ված գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-
Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 03.11.2014 
թվա կա նի վճ ռի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից մի  նչև ան վա վե րու թյան հետ-
ևա նք նե րի կի րառ մա մբ պայ մա նա վոր ված դրա մա կան պար տա վո րու թյան փաս տա ցի 
կա տար ման պա հը», « Բան կը գու մար նե րն ստա ցել է օ րի նա կան հիմ քե րով` կող մե  րի 
մի  ջև 07.07.2011 թվա կա նին կնք ված գոր ծար քի ու ժով, ուս տի և այն հե տա գայում ան-
վա վեր ճա նա չե լու դեպ քում գոր ծար քի գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում տո կոս ներ են թա կա 
չեն բռ նա գա նձ ման, քա նի որ այդ ըն թաց քում գու մա րի վճա րումն ի րա կա նաց վել է 
օ րի նա կան և ի րա վա կան հիմ քո վ՝ գոր ծար քի ու ժով», և հաս տատ ված հա մա րե լով, որ 
«08.04.2015 թվա կա նից Ստե փան Մես րո պյ ա նի հան դեպ Բա նկն ու նե ցել է 8.000.000 ՀՀ 
դրա մի  հետ վճար ման պար տա վո րու թյուն՝ որ պես գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ-
ևա նք», « Բան կի կող մի ց 19.06.2015 թվա կա նին Ստե փան Մես րո պյ ա նին հա տուց վել 
է 10.290.000 դրամ, ո րից 8.000.000 ՀՀ դրա մը` որ պես տան հա մար վճար ված փոխ-
հա տու ցում, իսկ 2.290.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծով հաշ վակ ված տո կո սա գու մա ր՝ սկ սած 28.01.2013 թվա կա նից մի  նչ պար տա-
վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը` 19.06.2015 թվա կա նը, այ սի նքն՝ Բան կի կող մի ց 
վճար վել է ա վե լի գու մար, քան ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
08.04.2015 թվա կա նից մի  նչ 19.06.2015 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 
հաշ վե գր ված գու մա րը», հայ ցը մե ր ժել է:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ « Դա տա րա նի կող մի ց տո կոս նե-
րի հաշ վե գր ման ժա մա նա կա հատ վա ծի սկիզ բը սխալ է մե կ նա բան վել», « Դա տա րա նի 
կող մի ց հաշ վար կը պե տք է կա տար վեր ա մե ն ա մի ս նվա զող գու մար նե րի վրա, այ-
սի նքն` Բան կի կող մի ց գու մար նե րի վճար ման պար տա վո րու թյու նը ծա գել է ա վե լի 
վաղ` հայց վո րի կող մի ց կա տար ված ա ռա ջին վճար ման պա հից», գտել է, որ «ան հի մն  
է դառ նում Դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ Բան կը պե տք է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի կար գով հաշ վե գր վող տո կոս նե րի հաշ վար կը սկ սեր Եր-
ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/2183/02/11 վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց 
հե տո` 08.04.2015 թվա կա նից», ու Ստե փան Մես րո պյ ա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ 
բո ղո քը բա վա րա րել է՝ Դա տա րա նի 06.07.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կա նել է և գո րծն 
ու ղար կել է նոր քն նու թյան:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտ նում է, որ թեև Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը՝ գոր ծը նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լու մա սով, հիմն  ա վոր է, սա կայն Վե րա քն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա-
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նու թյուն նե րն ան հի մն  են, քա նի որ պայ մա նագ րի հի ման վրա ստաց ված գու մա րն 
Ստե փան Մես րո պյ ա նին վե րա դա րձ նե լու Բան կի պար տա կա նու թյու նը ծա գել է թիվ 
Ե Ա ՔԴ/2183/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց վե-
լու և այն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո: Ընդ ո րում, օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 
դա տա կան ակ տը չկա տա րե լու ար դյուն քում որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց 
տո կոս ներ հաշ վար կե լիս պե տք է հաշ վի առն վի, թե որ պա հից է փաս տա ցի սկ սել 
ի րա վա խախ տու մը, այ սի նքն՝ որ պա հից է Բան կը մե  ղա վոր ի րա վա խա խտ ման հա մար, 
ո րի հա մար պե տք է պար զել, թե երբ է վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը հա սու դար ձել 
Բան կին: Հետ ևա բար սույն գոր ծով պար զա բան ման է են թա կա այն հար ցը, թե թիվ 
Ե Ա ՔԴ/2183/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով առ կա է արդյոք վե րջ նա կան դա տա կան 
ակտ, երբ է այն ու ժի մե ջ մտել և երբ է հա սու դար ձել Բան կին: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը են թա կա է նոր 
քն նու թյա ն՝ սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ-
քո գոր ծի վե րոն շյալ հան գա մա նք նե րը պար զե լու հա մար, որ պի սի պայ ման նե րում 
ան հնա րին է հա մա րում որ պես ի րա վուն քի գրա նց ման և դա դա րեց ման հա մար կա-
տար ված ծախ սի բռ նա գա նձ ման հար ցին` որ պես ա ծան ցյալ պա հան ջի, ինչ պես նաև 
փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար բռ նա գան ձե լու հար ցին ան դրա դառ նա լը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տա րկ նե րը հե րք վու մ են վե րոն-
շյալ պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:

 
Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը բա վա րար չէ Վե րա-
քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Վե րա քն նիչ դա տա-
րա նը, բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լով, կայաց րել 
է ճի շտ դա տա կան ակտ: Հետ ևա բար սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա-
կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, 
որ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը սխալ է պատ ճա ռա բան ված, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ այն պե տք է թող նել օ րի նա կան ու ժի  մե ջ` սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
դա տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան-
չե լու, ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար-
ձատ րու թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար-
ման են թա կա գու մար նե րից:

ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի 70-րդ  հոդ վա ծի  1-ին  կե տի  
1-ին և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մում-
նե րի, դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի 
հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է 
կայաց նում դրան հա մա պա տաս խան: Վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն 
հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մե  րժ ման, որ պի սի պա րա-
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գայում սույն գոր ծը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման ու ժով են թա կա է նոր քն նու-
թյան, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին 
հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու լում, և այդ հար ցը են թա կա 
է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րե նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել: ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 17.11.2016 
թվա կա նի ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի մե  ջ՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն-
նե րով:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
 ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/5402/02/14
դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/5402/02/14
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Սմ բա տյա ն
 Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյա ն
 Ա. Հու նա նյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  
նա խա գա հու  թյա մբ մ
աս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

         
2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «ԱՐ ԳՈ ՏՈ ՒՐ» ՍՊԸ-ի (այ սու հե տ՝ Ըն կե րու-

թյուն) ներ կայա ցու ցիչ Վա նյա Բա լա սա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա րա նի 13.10.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ ցի Ար շակ Միր զոյա նի 
ընդ դեմ Ըն կե րու թյա ն՝ վն ա սը հա տու ցե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Ար շակ Միր զոյա նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 

1.171.610 ՀՀ դրամ` որ պես վն ա սի հա տու ցում: 
Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ռ. Ա փի նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 25.03.2016 թվա կա նի 
վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
13.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ար շակ Միր զոյա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո ղո քը 
բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 25.03.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գո րծն ու ղա րկ-
վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Ար շակ Միր զոյա նը:

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

նա վո րումն  ե րով.
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 Վե րա քն նիչ  դա տա րա նը  խախ տել  է 06.12.2015 թվա կա նի խմ բագ րու  թյա մբ ՀՀ Սահ-
մա նադ րու  թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա-
տու  թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17-րդ, 345-րդ և 409-րդ հոդ ված նե րը, «Զ բո սա շր ջու  թյան և 
զբո սա շր ջային գոր ծու  նե ու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ և 16-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 48-րդ և 51-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է գնա հա տել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, ո րի ար-

դյուն քում ան տե սել է, որ Ըն կե րու թյունն Ար շակ Միր զոյա նին երբ ևէ «զ բո սա շր ջային փա-
թեթ» ծա ռայու թյուն չի մա տու ցել, քա նի որ վեր ջի նիս կող մի ց մի  ա ժա մա նակ եր կու գոր-
ծա ռույթ Ըն կե րու թյա նը չի պատ վիր վել` 06.08.2014 թվա կա նին ա ռան ձին պատ վի րել է 
ա վի ա տո մս, իսկ 07.08.2014 թվա կա նին կա տար վել է հյու րա նո ցի ամ րագ րում, և գոր ծում 
առ կա չէ հա կա ռա կը հիմն  ա վո րող որ ևէ թույ լատ րե լի և (կամ) վե րա բե րե լի ա պա ցույց:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ թե՛ ներ պե տա կան և թե՛ մի  ջազ գային որ ևէ 
ի րա վա կան նոր մով կամ գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րով նա խա տես ված չէ 
որ ևէ դրույթ կամ սո վո րույթ, ո րով տու րիս տա կան ըն կե րու թյուն նե րն ա վի ա տոմ սեր վա ճա-
ռե լու կամ հյու րա նո ցային հա մար ամ րագ րե լու ժա մա նակ պար տա վոր են ստու գել (հայտ-
նել) հա ճա խոր դի մոտ հա մա պա տաս խան երկ րի մուտ քի ար տո նագ րի (վի զայի) առ կայու-
թյու նը և (կամ) բա ցա կայու թյու նը կամ ա վե լի ն՝ պար տա վոր են հա ճա խոր դին ա վի ա տո մս 
վա ճա ռե լու կամ հյու րա նո ցային հա մար ամ րագ րե լու ժա մա նակ նաև մա տու ցել մուտ քի 
ար տո նա գիր (վի զա) ստա նա լու հետ կապ ված ծա ռայու թյուն ներ (ա ռա վել ևս ան վճար):

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 13.10.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 25.03.2016 
թվա կա նի վճ ռին:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան ներ կայաց րած ան ձն  Ըն կե րու թյա նը դի մե լ է ի րեն 

եր կու ծա ռայու թյուն մա տու ցե լու` ա վի ա տոմ սի և հյու րա նո ցի ամ րագ րում կա տա րե լու 
նպա տա կով: Ըն կե րու թյուն դի մե  լու հա ջո րդ օրն է լե կտ րո նային փոս տի մի  ջո ցով տե ղե-
կաց վել է ա վի ա տոմ սի և հյու րա նո ցի ար ժեք նե րի մա սին, ո րից հե տո վճա րել է ա վի ա-
տոմ սի հա մար` նշե լով, որ հյու րա նո ցի ամ րա գր ման հա մար կհայտ նի հա ջո րդ օ րը: Այ սի-
նքն` Ըն կե րու թյունն ի սկզ բա նե տե ղյ ակ է ե ղել եր կու ծա ռայու թյուն պատ վիր վե լու մա սին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1) Ըն կե րու թյունն Ար շակ Միր զոյա նի հա մար 06.08.2014 թվա կա նին կա տա րել է օ դա-

նա վի տոմ սի ամ րագ րում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 85-90).
2) Ըն կե րու թյունն Ար շակ Միր զոյա նի հա մար 07.08.2014 թվա կա նին կա տա րել է Հնդ-

կաս տա նի Գոա քա ղա քում հյու րա նո ցային հա մա րի ամ րագ րում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 15):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` ստո րա-
դաս դա տա րա նի կող մի ց «Զ բո սա շր ջու թյան և զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 2-րդ և 16-րդ հոդ ված նե րը, դրա ար դյուն քում նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ, 51-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը խախ տե լու հետ ևան քով 
առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ-
կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե-
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լով նախ կի նու մ ար տա հայ տած դիր քո րո շու մն  ե րը, հա րկ է հա մա րու մ ան դրա դառ նալ այն 
ի րա վա կան հար ցա դր մա նը, թե արդյոք ի րա վա չափ է գրա վոր պայ մա նագ րի բա ցա կայու -
թյան պայ ման նե րու մ, օ տար լեզ վով կա զմ ված գրա վոր փաս տա թղ թի հի ման վրա` ա ռա նց 
դրա պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն թա րգ մա նու  թյան, եզ րա հան գու մ կա տա րել 
կող մե  րի մի  ջև, տվյ ալ դեպ քու մ, զբո սա շր ջային փա թե թի ծա ռայու  թյու ն մա տու  ցե լու  նպա-
տա կով ծա գած ի րա վա հա րա բե րու  թյան առ կայու  թյան վե րա բե րյալ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 289-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծա րք նե րը քա-
ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց այն գոր ծո ղու թյուն նե րն են, ո րո նք ուղղ ված 
են քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 
կամ դրա նց դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 294-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծա րք-
նե րը կնք վում են բա նա վոր կամ գրա վոր (հա սա րակ կամ նո տա րա կան) ձևով: Նույն հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծար քը, ո րը կա րող է կնք վել բա նա վոր, հա մար վում է 
կնք ված նաև այն դեպ քում, ե թե ան ձի վար քից ակն հայտ է գոր ծա րք կն քե լու նրա կամ քը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 296-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գրա վոր 
գոր ծար քը պե տք է կնք վի փաս տա թուղթ կազ մե  լու մի  ջո ցով, որն ար տա հայ տում է գոր-
ծար քի բո վան դա կու թյու նը և ստո րա գր ված է գոր ծա րք կն քող ան ձի կամ ան ձա նց կամ 
նրա նց կող մի ց պատ շաճ ձևով լի ա զոր ված ան ձա նց կող մի ց: Երկ կո ղմ (բազ մա կո ղմ) գոր-
ծա րք նե րը կա րող են կնք վել նույն օ րե նսգր քի 450-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ կե տե րով 
նա խա տես ված ե ղա նակ նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծար քի 
հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը վե ճի դեպ քում կող մե  րին զր կում է ի հաս տա տումն  
գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի` վկա նե րի ցուց մունք ներ վկայա կո չե լու, սա կայն նրա նց չի 
զր կում գրա վոր և այլ ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քից: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ օ րեն քում կամ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյու նում ուղ ղա կի նշ ված դեպ քե րում 
գոր ծար քի հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է դրա ան վա վե րու թյան:

«Զ բո սա շր ջու թյան և զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա-
ծի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քը կար գա վո րում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան զբո սա շր-
ջու թյան բնա գա վա ռին առնչ վող հա րա բե րու թյուն նե րը և զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան 
բնա գա վա ռում ծա գող այն հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րո նք ի հայտ են գա լիս քա ղա քա ցի-
նե րի հա նգս տի, շր ջա գայու թյան, ա զատ տե ղա շա րժ ման ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցում:

«Զ բո սա շր ջու թյան և զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ զբո սա շր ջու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա-
ղա քա կա նու թյան հիմն  ա կան նպա տակ նե րից է նա և՝ քա ղա քա ցի նե րի զբո սա շր ջու թյան 
ըն թաց քում ծա գած ի րա վունք նե րի ա պա հո վու մը:

«Զ բո սա շր ջու թյան և զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րը զբո սա շր ջիկ նե րին մա տուց վող և 
նրա նց պա հա նջ մունք նե րի բա վա րար մա նն ուղղ ված տե ղա բա շխ ման, հյու րա նո ցային, 
տե ղա փոխ ման, էքս կուր սային, սնն դի կազ մա կե րպ ման և մա տուց ման, մշա կու թային, 
մար զա կան բնույ թի մի  ջո ցա ռումն  ե րի, հա նգս տի, զվար ճան քի կազ մա կե րպ ման և այլ 
ծա ռայու թյուն նե րն են: Նույն հոդ վա ծի հա մա ձայն` զբո սա շր ջային փա թե թը զբո սա-
շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի հա մա լիր է, որն ընդ գր կում է ծա ռայու թյուն նե րի մա-
տուց ման առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ` կապ ված տրա նս պոր տային (և դրա հետ առնչ-
վող), հյու րա նո ցային (և դրա հետ առնչ վող) ծա ռայու թյուն նե րի հետ, ինչ պես նաև այն 
ծա ռայու թյուն նե րի հետ, ո րո նք կապ ված չեն տրա նս պոր տային և հյու րա նո ցային ծա-
ռայու թյուն նե րի հետ և զբո սա շր ջային ար դյուն քի է ա կան մա սն են կազ մում: Զբո սա շր-
ջային փա թե թով մա տուց ված ծա ռայու թյան տևո ղու թյու նը պե տք է գե րա զան ցի 24 ժա մը 
կամ նե րա ռի առն վա զն մե կ գի շե րա կաց: Նույն հոդ վա ծի հա մա ձայն` զբո սա շր ջային ար-
դյուն քը զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի ամ բող ջա կան հա մա լի րն է:

«Զ բո սա շր ջու թյան և զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ-
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վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն`զ բո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյե կտ նե րի կող մի ց զբո-
սա շր ջային ար դյուն քը տրա մա դր վում է սպա ռո ղի հետ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր պայ մա նագ րի կնք մա մբ:

 «Զ բո սա շր ջու թյան և զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն`զ բո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տը մի  նչև 
պայ մա նա գիր կն քե լը պար տա վոր է զբո սա շր ջի կին տրա մադ րել զբո սա շր ջային փա թե-
թում ընդ գրկ ված ժա ման ման կամ տա րան ցիկ երկր նե րի ան ձնագ րային, մուտ քի և ել քի 
պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ «Զ բո սա շր ջու թյան և զբո-
սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը կար գա վո րում է Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան զբո սա շր ջու թյան բնա գա վա ռին առնչ վող հա րա բե րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 
զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան բնա գա վա ռում ծա գող այն հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րո նք 
ի հայտ են գա լիս քա ղա քա ցի նե րի հա նգս տի, շր ջա գայու թյան, ա զատ տե ղա շա րժ ման 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու, inter 
alia, քա ղա քա ցի նե րի՝ զբո սա շր ջու թյան ըն թաց քում ծա գած ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ 
ի րա ցու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյե-
կտ նե րը սպա ռո ղի հետ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով կն քում են գրա վոր պայ մա նա գիր: Ընդ ո րում, նրա նց մի  ջև պայ մա նա գիր կն քե-
լը պար տա դիր է այն դեպ քում, երբ տրա մա դր վում է զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի 
ամ բող ջա կան հա մա լիր: Զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րն ի րե նց մե ջ նաև նե րա ռում են 
զբո սա շր ջիկ նե րին մա տուց վող հյու րա նո ցային և տրա նս պոր տային տե ղա փոխ ման 
ծա ռայու թյուն նե րը, իսկ զբո սա շր ջային փա թե թն իր մե ջ զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն-
նե րի մա տուց ման առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ (օ րի նակ,  հյու րա նո ցային և տրա նս-
պոր տային տե ղա փոխ ման ծա ռայու թյուն նե րը) ընդ գր կող հա մա լիր է, ո րով մա տուց ված 
ծա ռայու թյուն նե րի տևո ղու թյու նը պե տք է գե րա զան ցի 24 ժա մը կամ նե րա ռի առն վա-
զն մե կ գի շե րա կաց: Այ սի նքն` որ պես զի զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող 
սուբյեկ տի մոտ ծա գի զբո սա շր ջային փա թեթ կազ մե  լու պար տա կա նու թյուն, ան հրա ժե շտ 
է, որ նրա կող մի ց մի  ա ժա մա նա կ՝ մե կ գոր ծար քից բխող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
շր ջա նակ նե րում, մա տուց վեն առն վա զն եր կու զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե ր՝ 24 ժա մը 
գե րա զան ցող տևո ղու թյա մբ, կամ դրա նք նե րա ռեն առն վա զն մե կ գի շե րա կաց: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում ար ձա նագ րել 
է, որ յու րա քան չյուր գոր ծա րք (պայ մա նա գիր) նախ ևա ռաջ կա մային ակտ է, որն ուղղ ված 
է ո րո շա կի ի րա վա կան հետ ևա նք ներ ա ռա ջաց նե լուն: Գոր ծար քի կնք ման հա մար ա ռաջ-
նային նշա նա կու թյուն ու նեն « կա մք» և « կա մա հայտ նու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը: Հետ-
ևա բար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել բա ցա հայ տել նշ ված հաս կա ցու թյուն-
նե րի բո վան դա կու թյու նը: « Կամ քը» ան ձի ներ քին ցան կու թյունն է, պա հան ջը, ձգ տու մը, 
մտադ րու թյու նը, դի տա վո րու թյու նը, հա մա ձայ նու թյու նը: « Կա մա հայտ նու թյու նը» կամ քի 
ար տա հայտ ման ար տա քին ձևն է, մի  ջո ցը, ե ղա նա կը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ գոր ծա րքն այն 
կն քած ան ձա նց ներ քին կամ քի և ար տա քին կա մա հայտ նու թյան հա մակ ցու թյունն է 
(տե ՛ս, Նել լի Հա կո բյա նը և մյու ս նե րն ընդ դեմ « Համխ  աչ» ՍՊԸ-ի թիվ ԵԿԴ/1013/02/13 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան 
սուբյեկ տի կող մի ց սպա ռո ղին եր կու ծա ռայու թյուն տրա մադ րե լը բա վա րար չէ այն զբո-
սա շր ջային փա թեթ գնա հա տե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է, որ մի  այն այն փաս տը, որ ծա ռայու թյուն նե րը մա տուց վել են տար բեր օ րեր, 
դե ռևս չի նշա նա կում, որ առ կա չէ զբո սա շր ջային փա թե թի ծա ռայու թյուն: Զբո սա շր ջային 
գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տի կող մի ց տրա մա դր ված առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ ընդ գր-
կող հա մա լի րը կլի նի մե կ գոր ծար քից բխող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե-
րում կա տար ված այն դեպ քում, երբ գոր ծար քի կող մե  րն ի սկզ բա նե ու նե ցել են առն վա-
զն եր կու զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման մտադ րու թյուն: Այ սի նքն՝ տվյ ալ 
դեպ քում հատ կա պես կար ևոր վում է գոր ծար քի սուբյեկ տիվ կող մը՝ ի րա վա հա րա բե րու-
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թյան մաս նա կից նե րի կամ քի ուղղ վա ծու թյու նը` կապ ված զբո սա շր ջային սուբյեկ տի կող-
մի ց առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ ընդ գր կող զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն մա տու ցե լու, 
իսկ սպա ռո ղի կող մի ց այն ստա նա լու հետ: Ընդ ո րում, այդ դեպ քում է ծա գում զբո սա-
շր ջային գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյեկ տի` մի  նչև զբո սա շր ջի կի հետ պայ մա-
նա գիր կն քե լը նրան զբո սա շր ջային փա թե թում ընդ գրկ ված ժա ման ման կամ տա րան ցիկ 
երկր նե րի ան ձնագ րային, մուտ քի և ել քի պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն 
տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյու նը: 

Ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտ նում է, որ զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տի կող մի ց սպա ռո ղին զբո սա-
շր ջային փա թե թի ծա ռայու թյուն մա տուց վում է հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա 
առ կայու թյան դեպ քում.

1. զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տի կող մի ց մա տուց վում է առն վա զն եր կու 
գոր ծա ռույթ ընդ գր կող զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի հա մա լիր,

2. այդ ծա ռայու թյուն նե րը մա տուց վում են մե կ գոր ծար քից բխող ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում, այ սի նքն՝ զբո սա շր ջային սուբյե կտն ի սկզ բա նե ու նե ցել 
է առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ ընդ գր կող զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն մա տու ցե լու, իսկ 
սպա ռո ղը` այն ստա նա լու մտադ րու թյուն,

3. զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րը նե րա ռում են առն վա զն մե կ գի շե րա կաց կամ 
դրա նց տևո ղու թյու նը գե րա զան ցում է 24 ժա մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է նաև, որ մի  այն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի 
մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում կա րող է հաս տատ ված հա մար վել զբո սա շր-
ջային փա թե թի տրա մա դր ման փաս տը, հետ ևա բար նաև զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու-
թյան սուբյեկ տի՝ մի  նչև զբո սա շր ջի կի հետ պայ մա նա գիր կն քե լը նրան զբո սա շր ջային 
փա թե թում ընդ գրկ ված ժա ման ման կամ տա րան ցիկ երկր նե րի ան ձնագ րային, մուտ քի 
և ել քի պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյան 
առ կայու թյու նը:

«Զ բո սա շր ջու թյան և զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր-
լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րե նս դի րը զբո սա շր ջային 
փա թեթ կազ մե  լու դեպ քում նա խա տե սել է գրա վոր ձևով պայ մա նա գիր կն քե լու պար-
տա կա նու թյուն, ո րը պե տք է կնք վի գրա վոր գոր ծար քին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րին 
հա մա պա տաս խան: Մի ա ժա մա նակ օ րե նս դի րը չի նշել, որ այդ գոր ծար քի գրա վոր ձևը 
չպահ պա նե լը հան գեց նում է դրա ան վա վե րու թյան: Հետ ևա բար զբո սա շր ջային փա թեթ 
տրա մադ րե լու կա պակ ցու թյա մբ կող մե  րի մի  ջև գրա վոր ձևով կնք ված պայ մա նագ րի 
բա ցա կայու թյու նը չի բա ցա ռում փաս տա ցի նման գոր ծա րք կնք ված լի նե լու հնա րա վո-
րու թյու նը, քա նի որ այդ դեպ քում կի րառ ման է են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված կա նո նը, այն է՝ կող մե  րը զրկ վում են 
ի հաu տա տումն  գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի` վկա նե րի ցուց մունք ներ վկայա կո չե-
լու ի րա վուն քի ց՝ այ դու հան դե րձ պահ պա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այլ ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու ի րա վուն-
քը, ո րո նք են թա կա են գնա հատ ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
53-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կա նոն նե րով (տե ՛ս, mutatis mutandis, Զա րու  հի Հայ րա պե-
տյա նը և Գայա նե Ղա զա րյա նն ընդ դեմ « Բեյ քեր Թիլ լի Ար մե  նի ա» ՓԲԸ-ի, եր րո րդ ան ձ ՀՀ 
կր թու  թյան և գի տու  թյան նա խա րա րու  թյան «Կր թա կան ծրագ րե րի կե նտ րոն» ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման գրա սե նյա կի թիվ ԵԿԴ/0556/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը):

06.12.2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն հայե րե նն է:

« Լեզ վի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն` Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար մի ն նե րը, ձեռ նար կու թյուն նե րը, հիմն  ա րկ նե րը և 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը պար տա վոր են գոր ծա վա րու թյու նը կա տա րել գրա կան հայե րե-
նո վ՝ ա պա հո վե լով հայոց լեզ վի ա նա ղար տու թյու նը, ամ րա գր ված լեզ վա կան կա նոն նե րը:



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ120

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դա տա վա րու թյու նը տար վում է հայե րեն: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք ի րա վունք ու նեն դա տա-
րա նում հան դես գա լու ի րե նց նա խը նտ րած լեզ վով, ե թե ա պա հո վում են հայե րեն թա րգ-
մա նու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րե նսգր քով և այլ օ րե նք նե րով նա խա տես ված 
կար գով ձե ռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րո նց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը 
կամ բա ցա կայու թյու նը: 

Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են`
1) գրա վոր և ի րե ղեն ա պա ցույց նե րով (…):
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գրա վոր ա պա ցույց ներ են գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մա նք-
նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող ակ տե րը, պայ մա նագ րե րը, տե ղե կա նք նե րը, 
գոր ծա րար թղ թակ ցու թյու նը, այլ փաս տա թղ թե րը և նյու թե րը, այդ թվում` է լե կտ րո նային 
կամ կա պի այլ մի  ջո ցով կամ փաս տա թղ թե րի իս կու թյու նը հաս տա տե լու հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձե ռող այլ ե ղա նա կով ստաց ված ա պա ցույց նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 551-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձի նք ի րա վունք ու նեն (...) ստա նա լու փաս տա թղ թե րից ի րե նց հա մար 
հաս կա նա լի լեզ վով կա տար ված թա րգ մա նու թյուն նե րի տե քս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծի հան գա մա նք նե րը, ո րո նք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա-
ձայն, պե տք է հաս տատ վեն մի  այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել 
այլ ա պա ցույց նե րով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է դա տա-
վա րու թյան լեզ վի ա ռու մով ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյան հար ցին` ար ձա նագ րե լով, որ 
վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ըն դու նե լով, գնա հատ ման ար ժա նաց նե լով և ա պա դա տա կան 
ակ տի բե կան ման հիմ քում դնե լով ռու սե րե նով ներ կայաց ված տե ղե կան քը, շր ջան ցել է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դա-
տա վա րու թյու նը հայե րեն տար վե լու պա հան ջը` այդ պի սով խախ տե լով դա տա վա րու թյու-
նը հայե րեն վա րե լու վե րոգ րյալ սկզ բուն քը (տե ՛ս, Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի սնան կու  թյան 
գոր ծով պա հա նջ նե րի վե րջ նա կան ցու  ցա կը հաս տա տե լու  մա սին թիվ ԵՄԴ/0006/04/10 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 19.10.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը դիր քո րո շում է հայտ նել նաև այն մա-
սին, որ գրա վոր ա պա ցույց նե րը քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում մե ծ ա պա ցու ցո-
ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող և տա րած ված ա պա ցուց ման մի  ջոց ներ են, ո րո նց հի ման 
վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րը և ա ռար կու-
թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ 
հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված ձևա կեր պու մի ց բխում է, որ որ-
պես գրա վոր ա պա ցույց կա րող է հան դես գալ ցան կա ցած նյու թա կան կրիչ, ո րի վրա 
տա ռե րի, թվե րի, ծած կագ րե րի և այլ նշան նե րի կի րառ մա մբ ար տա ցոլ ված են գոր ծի հա-
մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մա նք նե րի մա սին ո րո շա կի տե ղե կու թյուն ներ: Ընդ 
ո րում, գրա վոր ա պա ցույց նե րում ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն տե ղե կու-
թյու նը (մի տ քը), ո րը տա ռե րի, թվե րի, ծած կագ րե րի և այլ նշան նե րի մի  ջո ցով ար տա ցոլ-
ված է ո րո շա կի նյու թա կան կրի չի վրա և ըն կալ վում է դրա բո վան դա կու թյան (տե քս տի) 
ըն թե րց ման մի  ջո ցով: Օ րե նս դի րն ուղ ղա կի ո րեն չի կար գա վո րում օ տար լեզ վով կա զմ-
ված փաս տա թղ թե րը և դրա նց թա րգ մա նու թյուն նե րը դա տա րան ներ կայաց նե լու կա րգն 
ու չթա րգ ման ված ա պա ցույց նե րը դա տա րան ներ կայաց նե լու դա տա վա րա կան հետ ևա-
նք նե րը՝ սահ մա նա փակ վե լով մի  այն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
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551-րդ հոդ վա ծի այն ի րա վա կար գա վոր մա մբ, որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք ի րա վունք 
ու նեն ստա նա լու փաս տա թղ թե րից ի րե նց հա մար հաս կա նա լի լեզ վով կա տար ված թա-
րգ մա նու թյուն նե րի տե քս տե րը: Հի մք ըն դու նե լով 06.12.2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ  
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 12-րդ հոդ վա ծով ամ րա գր ված այն դրույ թը, որ Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն հայե րե նն է, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 7-րդ հոդ վա ծով ամ րա գր ված դա տա վա րու թյան լեզ վի սկզ բուն քը, ինչ պես 
նաև քն նա րկ վող հար ցի շուրջ ձևա վոր ված ի րա վա կի րառ պրակ տի կա ն՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտել է, որ օ տար լեզ վով կա զմ ված փաս տա թղ թե րի ներ կայաց ման դեպ քում 
ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյուն ու նե ցող դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մի ց 
պե տք է ներ կայաց վի նաև այդ փաս տա թղ թի պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն 
թա րգ մա նու թյու նը (տե ՛ս, ըստ Ա րեգ նազ Կա րա պե տյա նի դի մու  մի ` ի րա վա բա նա կան նշա-
նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տը հաս տա տե լու  պա հան ջի մա սին թիվ ԳԴ4/0504/02/14 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, երբ զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող 
սուբյեկ տի կող մի ց սպա ռո ղին մի  ա ժա մա նա կ՝ մե կ գոր ծար քից բխող ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում, առն վա զն եր կու գոր ծա ռույթ ընդ գր կող զբո սա շր ջային 
ծա ռայու թյուն ներ են մա տուց վում, ո րո նց տևո ղու թյու նը գե րա զան ցում է 24 ժա մը կամ 
նե րա ռում է առն վա զն մե կ գի շե րա կաց, ա պա զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տը 
պար տա վոր է սպա ռո ղի հետ կն քել գրա վոր պայ մա նա գիր և մի  նչև պայ մա նա գիր կն քե լը 
նրան տրա մադ րել զբո սա շր ջային փա թե թում ընդ գրկ ված ժա ման ման կամ տա րան ցիկ 
երկր նե րի ան ձնագ րային, մուտ քի և ել քի պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն: 
Մի նչ դեռ այն դեպ քում, երբ զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյեկ տի և սպա ռո ղի մի  ջև 
զբո սա շր ջային փա թե թի կա պակ ցու թյա մբ առ կա չէ գրա վոր ձևով կնք ված պայ մա նա գիր, 
ա պա այդ պի սի գոր ծար քը փաս տա ցի կնք ված լի նե լը կա րող է ա պա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ա պա ցույց նե րո վ՝ 
բա ցա ռու թյա մբ վկա նե րի ցուց մունք նե րի: Ընդ ո րում, ի հա վաս տումն  զբո սա շր ջային փա-
թե թի և դրա նով պայ մա նա վոր ված պայ մա նագ րի առ կայու թյա ն՝ օ տար լեզ վով կա զմ ված 
փաս տա թղ թեր ներ կայաց նե լու դեպ քում ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյուն ու նե ցող դա-
տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մի ց պե տք է ներ կայաց վի նաև այդ փաս տա թղ թի պատ-
շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն թա րգ մա նու թյու նը:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` զբո սա շր ջային գոր ծու նե ու թյան սուբյե կտ հան-
դի սա ցող Ըն կե րու թյունն Ար շակ Միր զոյա նի հա մար 06.08.2014 թվա կա նին մա տու ցել է 
մե կ զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն` կա տա րել է օ դա նա վի տոմ սի ամ րագ րում: Նույն ան ձի 
հա մար Ըն կե րու թյու նը 07.08.2014 թվա կա նին մա տու ցել է մե կ այլ զբո սա շր ջային ծա-
ռայու թյուն` կա տա րել է Հնդ կաս տա նի Գոա քա ղա քում հյու րա նո ցային հա մա րի ամ րագ-
րում: Ըն կե րու թյան կող մի ց զբո սա շր ջային փա թեթ չի կա զմ վել: Կող մե  րի մի  ջև առ կա 
չէ զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի հա մա լիր տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ գրա վոր ձևով 
կնք ված պայ մա նա գիր:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, նաև պատ ճա ռա բա նե լով, որ «Ար շակ Միր զոյա նն Ըն կե-
րու թյա նը չի պատ վի րել վի զայի ա պա հով ման ծա ռայու թյուն, հետ ևա բար և Ըն կե րու թյու-
նը չի ու նե ցել որ ևէ պար տա վո րու թյուն Ար շակ Միր զոյա նին վի զայի ա պա հով ման ծա-
ռայու թյուն մա տու ցե լու վե րա բե րյալ», հայ ցը մե ր ժել է:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ «Ըն կե րու թյու նը 05.08.2014 թվա-
կա նին Ար շակ Միր զոյա նին է լե կտ րո նային նա մա կով tiket@argotour.am հայտ նել է, որ 
ա վի ա տոմ սի ար ժե քը 498.000 ՀՀ դրամ է, իսկ հյու րա նո ցի նը` 496.000 ՀՀ դրամ, ընդ հա-
նու րը` 994.000 ՀՀ դրամ», «Ար շակ Միր զոյա նն ի պա տաս խան իր հա րց մա նը 05.08.2014 
թվա կա նին Ըն կե րու թյու նից է լե կտ րո նային նա մա կով tiket@argotour.am ստա ցել է պա-
տաս խան` ա վի ա տոմ սի ար ժե քի 498.000 ՀՀ դրամ և հյու րա նո ցի` 496.000 ՀՀ դրա մի  վե-
րա բե րյալ», գտել է, որ «Ար շակ Միր զոյա նն Ըն կե րու թյա նը պատ վի րել է եր կու ծա ռայու-
թյուն` 06.08.2014 թվա կա նին ա վի ա տո մս, իսկ 07.08.2014 թվա կա նին` հյու րա նոց ա վե լի 
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քան մե կ գի շե րա կա ցո վ…: Հետ ևա պես տրա մա դր վել է զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի 
փա թեթ», ու Ար շակ Միր զոյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա րել է` Դա տա րա նի 25.03.2016 
թվա կա նի վճի ռը բե կա նել է, և գո րծն ու ղար կել է նոր քն նու թյան: 

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րի հետ 
և այդ հա մա տե քս տում գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի ի րա-
վա չա փու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, հի մն  վե լով օ տա րա լե զու է լե կտ րո նային նա մա կագ րու թյան 
վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 24), հաս տատ ված է հա մա րել այն հան գա ման քը, որ Ար շակ 
Միր զոյա նն Ըն կե րու թյա նը պատ վի րել է եր կու ծա ռայու թյուն, նե րա ռյա լ՝ հյու րա նո ցային 
հա մա րի ամ րագ րում՝ ա վե լի քան մե կ գի շե րա կա ցով, հետ ևա բար Ըն կե րու թյան կող մի ց 
նրան տրա մա դր վել է զբո սա շր ջային փա թեթ: Այ սի նքն՝ Վե րա քն նիչ դա տա րա նն իր ո րոշ-
ման հիմ քում դրել է օ տար լեզ վով ներ կայաց ված փաս տա թուղթ, ո րը չու նի պատ շաճ 
կեր պով վա վե րաց ված հայե րեն թա րգ մա նու թյուն այն պա րա գայում, երբ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ օ տար լեզ վով ներ կայաց-
ված է լե կտ րո նային նա մակ նե րը` ա ռա նց դրա նց պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե-
րեն թա րգ մա նու թյուն նե րի, պե տք է գնա հատ վեն որ պես ան թույ լատ րե լի: Մի նչ դեռ Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նը դրա նք ըն դու նել է որ պես ա պա ցույց, գնա հատ ման ար ժա նաց րել և 
դրել Դա տա րա նի 25.03.2016 թվա կա նի վճ ռի բե կան ման հիմ քում` խախ տե լով ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դա տա-
վա րու թյու նը հայե րեն տար վե լու պա հան ջը` այդ պի սով խախ տե լով դա տա վա րու թյու նը 
հայե րեն վա րե լու վե րոգ րյալ սկզ բուն քը:

 Հի մք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի վկայա կո չած է լե կտ րո նային նա մակ նե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի հիմ քով չեն հա մար վում թույ լատ րե լի ա պա ցույց, հետ-
ևա բար դրա նք չեն կա րող հի մք հան դի սա նալ հաս տատ ված հա մա րե լու գոր ծի քն նու թյան 
հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այն փաս տե րը, որ «Ար շակ Միր զոյա նն Ըն կե րու թյա նը 
պատ վի րել է եր կու ծա ռայու թյուն, հետ ևա բար Ըն կե րու թյու նը տրա մադ րել է զբո սա շր-
ջային ծա ռայու թյուն նե րի փա թեթ»: Այ սի նքն՝ սույն գոր ծով չի հաս տատ վում Ար շակ Միր-
զոյա նին մե կ գոր ծար քից բխող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում առն վա զն 
եր կու գոր ծա ռույթ ընդ գր կող զբո սա շր ջային ծա ռայու թյուն նե րի հա մա լիր տրա մադ րե լու 
փաս տը, քա նի որ դրա վե րա բե րյալ գոր ծում առ կա չեն թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նը, հայ ցը մե ր-
ժե լով, հան գել է ի րա վա չափ հետ ևու թյան, մի  նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նյու թա կան 
և դա տա վա րա կան նոր մե  րի խա խտ ման ար դյուն քում սխալ եզ րա հա նգ ման է ե կել, ինչն 
ազ դել է գոր ծի ել քի վրա:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մա ր։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել  ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի  240-րդ  հոդ վա ծի 1-ին  կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ վե րա քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու 
և ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց 
հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան-
դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում 
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նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար-
դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րի ց։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի  70-րդ  հոդ վա ծի  1-ին կե տի  
1-ին և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի «ա» են թա կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գա-
նձ վում է գույ քային պա հան ջի գոր ծե րո վ՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս 
բա զային տուր քի տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային տուր քի հա զա րա պա տի կից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար-
ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քն-
նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցի չը վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար  
վճա րել է 36.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար, իսկ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա 
է բա վա րար ման, և այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րից, հա մա ձայն 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի «ա» են թա կե տի, մի -
այն 35.148,3 ՀՀ դրա մն  է ան հրա ժե շտ ե ղել վճ ռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան 
պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, ուս տի Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյան ներ կայա ցուց չի կող մի ց նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի գու մա րից 35.148,3 ՀՀ դրա մը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Ա շոտ Միր զոյա նի կող մի ց:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 13.10.2016 թվա կա նի ո րո շումն  ու օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-
Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.03.2016 թվա-
կա նի վճ ռի ն։

2. Ար շակ Միր զոյա նից հօ գուտ «ԱՐ ԳՈ ՏՈ ՒՐ» ՍՊԸ-ի բռ նա գան ձել 35.148,30 ՀՀ դրամ` 
որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա ր։

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թի վ Ե Ա ՔԴ/0520/02/11
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ  Ե Ա ՔԴ/0520/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր` Տ. Նա զա րյան
Դա տա վոր նե ր՝ Ա. Պետ րո սյա ն
 Կ. Չի լին գա րյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ                                                                   
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով « Մուշ-Մէ դա» ՍՊԸ-ի ներ կայա ցու ցիչ Տիգ րան 

Խուր շու դյա նի և « Հախ վեր դյան Շին մոն տաժ» ԲԲԸ-ի ներ կայա ցու ցիչ Ժան նա Օ հա նյա-
նի վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 22.12.2016 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի « Մուշ-Մէ դա» ՍՊԸ-ի (այ սու հե տ՝ Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ 
« Հախ վեր դյան Շին մոն տաժ» ԲԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Կազ մա կեր պու թյուն)` ի պահ հա նձն ված 
գույ քից հրա ժար վե լու և դրա ար ժե քը վճա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյա նը պար տա վո-

րեց նել վճա րել 214.254.871 ՀՀ դրամ: 
Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ռ. Բու նի ա թյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 28.06.2016 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րե ն՝ վճռ վել է Կազ մա կեր պու թյու նից 
բռ նա գան ձել 14.649.062 ՀՀ դրամ, իսկ մն ա ցած մա սով հայ ցը մե  րժ վել է: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
22.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ բե կան-
վել է Դա տա րա նի 28.06.2016 թվա կա նի վճի ռը և գո րծն ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կայաց րել Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու-
թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը:

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան ներ չեն ներ կայաց վե լ։
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2. Կազ մա կեր պու  թյան ներ կայա ցու ց չի վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մ-
նե րը և պա հան ջը

 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-
նա վո րումն  ե րով.

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 813-րդ հոդ-
վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 47-րդ, 48-րդ, 51-րդ և 53-րդ 
հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց փոր ձա գի տա-

կան եզ րա կա ցու թյու նը` ձե ռա գիր պայ մա նա գի րը վեր ծա նե լու մա սին, ներ կայաց վել է, երբ 
ստո րա դաս դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիս տի ժա մա նակ ներ կայաց ված ա պա-
ցույ ցը` պայ մա նա գի րը, վե րա դա րձ րել է ա նըն թեռ նե լի լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյա մբ` 
պա հան ջե լով ներ կայաց նել ըն թեռ նե լի տար բե րա կը, ո րից հե տո էլ Կազ մա կեր պու թյու նը 
ներ կայաց րել է պայ մա նագ րի վեր ծան ման եզ րա կա ցու թյու նը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
հետ ևու թյու նը, որ նշ ված եզ րա կա ցու թյու նը, ինչ պես նաև « Կա ռու ցա գետ» ան կախ փոր-
ձա գի տա կան կե նտ րոն ՍՊԸ-ի կող մի ց տրա մա դր ված եզ րա կա ցու թյունն ան թույ լատ րե լի 
են, քա նի որ ներ կայաց վել են դա տա քն նու թյան ըն թաց քում, ան հի մն  է, քա նի որ դրա նք 
ա ռաք վել են փոս տով և Դա տա րան են մուտ քա գր վել մի  նչև դա տա քն նու թյուն սկս վե լը: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, նշ ված ա պա ցույց նե րը հա մա րե լով ան թույ լատ րե լի և չգ-
նա հա տե լով, ինչ պես նաև ան տե սե լով գոր ծում առ կա Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա-
կեր պու թյա նն ուղղ ված գրու թյու նը, ան հի մն  կեր պով գտել է, որ կող մե  րի մի  ջև կա պա լի 
ի րա վա հա րա բե րու թյու նը բա ցա կայում է, և առ կա է մի  այն պա հատ վու թյան ի րա վա հա-
րա բե րու թյուն: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն հետ ևու թյու նը, որ վե րա դա րձ վել է մի  այն 4,643 տոն նա 
մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա, ի րա կա նու թյա նը չի հա մա պա տաս խա նում, քա նի որ հաս-
տատ ված չհա մա րե լով կա պա լի հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը՝ Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նը նաև ան տե սել է, որ ըստ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի՝ առ կա են դե-
ռևս չվե րամ շակ ված (նույն տես քը պահ պա նած) կո նստ րուկ ցի ա ներ, կի սա վե րամ շակ ված 
կո նստ րուկ ցի ա ներ, վե րջ նա կան վե րամ շակ ված և նա խագ ծին հա մա պա տաս խա նեց ված 
կո նստ րուկ ցի ա ներ, ինչ պես նաև մոն տաժ ված և «Ու րար տու» հյու րա նո ցում տե ղա դր ված 
11,2 տոն նա ընդ հա նուր քա շով մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա ներ: 

Ի նչ վե րա բե րում է ի պահ հա նձն ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րն օգ տա գո րծ-
ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քին, ա պա Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ 
սույն գոր ծում բա ցա կայում են նաև նշ ված կո նստ րուկ ցի ա նե րի գոր ծա րա նային փաս տա-
թղ թե րը, այ սի նքն՝ չի հիմն  ա վոր վում նաև օգ տա գո րծ ված չլի նե լու հան գա ման քը:

    
Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-

տա րա նի 22.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 28.06.2016 
թվա կա նի վճ ռին: 

2.1 Ըն կե րու  թյան ներ կայա ցու ց չի վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մն  ե րը 
և պա հան ջը

 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-
նա վո րումն  ե րով.

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 2-րդ և 813-րդ 
հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 6-րդ և 48-րդ հոդ ված-
նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Սույն գոր ծով Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա չա փո րեն հաս տատ ված է հա մա րել 

այն հան գա ման քը, որ կող մե  րի մի  ջև առ կա են պա հատ վու թյան, այլ ոչ թե կա պա լի հա-
րա բե րու թյուն ներ, և որ 04.07.2001 թվա կա նի պայ մա նագ րի հիմ քով Ըն կե րու թյու նը Կազ-
մա կեր պու թյա նն ի պահ է հա նձ նել 230,322 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա, ո րից 
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վե րա դա րձ վել է 4,643 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա, ին չի ար դյուն քում Կազ մա-
կեր պու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյա նը վե րա դա րձ ման են թա կա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ-
ցի այի քա շը կազ մում է 225,679  տոն նա: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաս տատ ված է հա-
մա րել նաև այն հան գա ման քը, որ Կազ մա կեր պու թյան և «Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի տա րած քում 
առ կա է մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի մի  այն մի  մա սը, այն էլ պա րզ չէ, թե արդյոք 
առ կա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րն այն նույն մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րն են, 
ո րո նք ի պահ են հա նձն ված ե ղել 2001 թվա կա նին: Այ նու հե տև Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
հիմն  ա վոր է հա մա րել վե րա քն նիչ բո ղո քում նշ ված դիր քո րո շումն  այն մա սին, որ Դա տա-
րա նը պե տք է կի րա ռեր ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 829-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը և 
պա տաս խա նո ղից հօ գուտ հայց վո րի բռ նա գան ձեր ի պահ հա նձն ված գույ քի ար ժե քը: 

Այ դու հան դե րձ, ի րա վա չա փո րեն հաս տատ ված հա մա րե լով վե րոն շյալ փաս տե րը՝ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Կազ մա կեր պու թյա նն ի պահ 
հա նձն ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը 2001 թվա կա նին հա նձ նե լու պա հին օգ տա-
գո րծ ված լի նե լու հան գա մա նքն առ հա սա րակ չի կա րող հաս տատ վել որ ևէ փոր ձա գե տի 
կող մի ց, իսկ այդ փաս տը պե տք է ա պա ցուց վեր Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց, սա կայն 
վեր ջի նս ներ կայաց րել է այն բո լոր հնա րա վոր ա պա ցույց նե րը, ո րո նք ե ղել են իր տի րա-
պե տու թյան ներ քո և հայտ նել, որ այլ ա պա ցույց չու նի: Մի նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, 
նման պայ ման նե րում ան դրա դառ նա լով ի պահ հա նձն ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա-
նե րի օգ տա գո րծ ված լի նել կամ չլի նե լու հար ցին, գտել է, որ ի պահ հա նձն ված մե  տա ղա-
կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը նախ կի նում օգ տա գո րծ ված լի նե լու կամ չլի նե լու և, ըստ այդմ, 
վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը ճի շտ ո րո շե լու մա սով առ կա է սույն գոր ծի նոր քն նու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ ան տե սե լով, որ այդ հան գա մա նքն ա պա ցու ցե լու պար տա կա-
նու թյու նը և չա պա ցուց ման բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րը կրում է Կազ մա կեր պու թյու նը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « մաս նա կի ո րեն բե կա նել 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 22.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը, փո փո խել այն՝ կայաց նե լով նոր 
դա տա կան ակտ, այն է՝ մաս նա կի՝ 209.922.769 ՀՀ դրա մի  չա փով բա վա րա րել Ըն կե րու-
թյան հայ ցը»:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝ 
1) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև 04.07.2001 թվա կա նին կնք ված «Ապ րա նք-

նե րի (շի նա րա րա կան նյու թե րի) ի պահ հա նձ ման վե րա բե րյալ» պայ մա նագ րի (այ սու հե տ՝ 
Պա հատ վու թյան պայ մա նա գիր) 1-ին կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը Կազ մա կեր պու-
թյա նը հա նձ նում է ի պահ 219 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա (ըստ ներ կայաց ված 
ցու ցա կի, ո րը պայ մա նագ րին կից է): 

Նույն պայ մա նագ րի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` Կազ մա կեր պու թյունն ի պահ է ըն դու նում 
Ըն կե րու թյու նից 219 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա (ըստ պայ մա նագ րին կից ներ-
կայաց ված ցու ցա կի)՝ ե րաշ խա վոր ված լի նե լով, որ հե տա գայում մե  տա ղա կան կո նստ-
րուկ ցի ա նե րի մոն տա ժային աշ խա տա նք նե րի կա տա րու մը կհա նձ նա րար վի ի րեն (վար-
ձատ րու թյան մա սին նախ նա կան փոխ հա մա ձայ նու թյան գա լու պայ ման նե րում):

 Նույն պայ մա նագ րի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վում է նշ ված 
աշ խա տա նք նե րի կա տա րու մը հա նձ նա րա րել Կազ մա կեր պու թյա նը (վար ձատ րու թյան 
մա սին նախ նա կան փոխ հա մա ձայ նու թյան գա լու պայ ման նե րում):

Նշ ված պայ մա նագ րին կից ներ կայաց ված է Կազ մա կեր պու թյա նն ի պահ տր վող մե -
տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի տե սա կա նու սպե ցի ֆի կա ցի ան (այ սու հե տ՝ Սպե ցի ֆի կա-
ցի ա) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 26-27)։ 

2) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի  ջև 04.07.2001 թվա կա նին ստո րա գր ված 
«Ըն դուն ման-հա նձ ման» ակ տի (այ սու հե տ՝ Ըն դուն ման-հա նձն ման ակտ) 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը Կազ մա կեր պու թյա նը 04.07.2001 թվա կա նին կնք ված «Ապ րա-
նք նե րի (շի նա րա րա կան նյու թե րի) ի պահ հա նձ ման վե րա բե րյալ» պայ մա նագ րի հի ման 
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վրա ի պահ է հա նձ նել մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե ր՝ ըստ պայ մա նագ րին կից սպե-
ցի ֆի կա ցի այի, ընդ հա նուր 219 տոն նա (125 հատ): 

Նույն ակ տի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյու նից ըն դու նում 
է ի պահ 219 տոն նա (125 հատ) մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 28)։ 

3) Ըն կե րու թյա ն՝ ի դե մս Ծ.Մկրտ չյա նի կող մի ց 09.07.2005 թվա կա նին տր ված ստա-
ցա կա նի հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյա նն է վե րա դա րձ վել 4,643 
տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 31): 

4) Ըն կե րու թյու նը 22.02.2011 թվա կա նին գրու թյուն է ու ղար կել Կազ մա կեր պու թյա նը՝ 
հայտ նե լով, որ հա մա ձայն եր կու ըն կե րու թյուն նե րի մի  ջև 13.12.2000 թվա կա նին կնք ված 
շի նա րա րու թյան պայ մա նագ րի՝ Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյա նն է հա նձն վել 
302 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա: Քա նի որ ի րե նց բո լոր նախ նա կան պայ մա-
նա վոր վա ծու թյուն նե րը չեն կա տար վել, խնդ րել է վե րա դա րձ նել 04.07.2001 թվա կա նի 
Պա հատ վու թյան պայ մա նագ րով հա նձն ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը: Ըն կե րու-
թյու նը նաև խնդ րել է հն գօ րյա ժամկ  ե տում վե րա դա րձ նել Ըն կե րու թյու նից ստա ցած կան-
խավ ճար նե րը՝ 25.12.2000 թվա կա նի ստա ցա կա նո վ՝ տա սը հա զար ԱՄՆ դո լա րին հա-
մար ժեք 5.499.800 ՀՀ դրա մը և 10.01.2001 թվա կա նի ել քի օր դե րո վ՝ տա սը հա զար ԱՄՆ 
դո լա րին հա մար ժեք 5.539.400 ՀՀ դրա մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11): 

5) Ըն կե րու թյու նը 05.03.2011 թվա կա նին դար ձյալ գրու թյուն է ու ղար կել Կազ մա կեր-
պու թյա նը՝ խնդ րե լով հն գօ րյա ժա մա նա կա հատ վա ծում վե րա դա րձ նել Ըն կե րու թյան 302 
տոն նա գույ քը և 20.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը (հա տոր 1, գ.թ. 12):

6)  Կազ մա կեր պու թյան տնօ րեն Վի լիկ Հախ վեր դյա նի ստո րագ րու թյա մբ «Ս տա ցա-
կան» վեր տա ռու թյա մբ փաս տա թղ թի, ինչ պես նաև 10.01.2001 թվա կա նի թվագ րու թյա մբ 
Ըն կե րու թյան դրա մա րկ ղային ել քի օր դե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը Վի լիկ Հախ վեր-
դյա նին տրա մադ րել է 10.000-ա կան ԱՄՆ դո լա ր՝ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի՝ մաս-
նա վո րա պես «Ու րար տու» հյու րա նո ցի կա ռուց ման հա մար (հա տոր 3, գ.թ. 56-57):

7) ՀՀ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի Ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց ի րա կա նաց ված 
լրա ցու ցիչ դա տաապ րան քա գի տա կան և դա տա տեխ նի կա կան հա մա լիր փոր ձա քն նու-
թյան ար դյուն քում 03.07.2015 թվա կա նին կա զմ ված թիվ 14-0463Դ եզ րա կա ցու թյան (այ-
սու հե տ՝ Եզ րա կա ցու թյուն) հա մա ձայն՝ ըստ «Եր ևան նա խա գիծ» ՊՓ ԲԸ-ի կող մի ց գծա-
գր ված «Ու րար տու» հյու րա նո ցային հա մա լի րի գծագ րով նա խա տես ված նա խագ ծի, ո րը 
հա մա ձայ նեց ված չէ ի րա վա սու մար մի ն նե րի հետ, «Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի և Կազ մա կեր պու-
թյան տա րած քում գտն վող մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը մաս նա կի ո րեն են հա մա-
պա տաս խա նում նշ ված նա խագ ծին: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ փոր ձա քն-
նու թյա նը տրա մա դր ված նյու թե րում բա ցա կայում են շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի 
փաս տա ցի ի րա կա նա ցու մը հաս տա տող փաս տա թղ թե րը (հա մա պա տաս խան ճար տա-
րա պե տա հա տա կագ ծային ա ռա ջադ րա նք, հա մա ձայ նեց ված և հաս տատ ված նա խա գիծ-
նա խա հա շիվ, շի նա րա րա կան թույլտ վու թյուն, կա պա լի պայ մա նա գիր, շի նա րա րու թյան 
աշ խա տա նք նե րը հա վաս տող կա տա րո ղա կան և թա քն ված աշ խա տա նք նե րի հա մա պա-
տաս խան ակ տեր), նման պայ ման նե րում զուտ շի նա րա րա տեխ նի կա կան, ինչ պես նաև 
ապ րան քա գի տա կան տե սան կյ ու նից չի հիմն  ա վոր վում, որ մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի-
ա նե րի ո րոշ հատ ված ներ տե ղա դր վել են նշ ված հյու րա նո ցային հա մա լի րի կա ռուց ման 
մայ թի մա կեր ևույ թից ցա ծր հատ վա ծում: 

Ի նչ վե րա բե րում է հե տա զոտ ման են թա կա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի նախ-
կի նում օգ տա գո րծ ված լի նե լու հան գա ման քի պար զա բան մա նը, ա պա լի ար ժեք կեր պով 
հնա րա վոր չէ պար զել «Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի տա րած քում առ կա, փոր ձա քն նու թյա մբ հե տա-
զոտ ման ա ռար կա հան դի սա ցող մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի, ինչ պես նաև մե  տա-
ղա կան հատ ված նե րի՝ նախ կի նում օգ տա գո րծ ված լի նե լու հան գա ման քը: Ընդ ո րում, 
նաև հս տակ հնա րա վոր չէ պար զել, թե նշ ված փոր ձա քն նու թյա մբ հե տա զոտ ման ա ռար-
կա հան դի սա ցող «Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի և Կազ մա կեր պու թյան տա րած քում գտն վող մե  տա-
ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը հան դի սա նում են արդյոք Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր-
պու թյա նը 04.07.2001 թվա կա նի Պա հատ վու թյան պայ մա նագ րում և Սպե ցի ֆի կա ցի այում 
նշ ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը, թե՝ ոչ: 
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Մի ա ժա մա նակ Եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Ըն կե րու-
թյա նը պա կաս է վե րա դա րձ վել 97,3352 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա (չ հաշ ված 
«Եվ րո պա»  ՍՊԸ-ի և Կազ մա կեր պու թյան տա րած քում գտն վող խո տան ված և ոչ խո-
տան ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը), ո րի մի  ջին շու կայա կան ար ժե քը կազ մում է 
90.539.554 ՀՀ դրամ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 2-35)։ 

1) Դա տա րա նի 19.01.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ գոր ծը 19.02.2016 թվա կա նին նշա նակ-
վել է դա տա քն նու թյան (հա տոր 4, գ.թ. 104-105):

2)  Կազ մա կեր պու թյան ներ կայա ցուց չի կող մի ց 23.05.2016 թվա կա նին Դա տա րան է 
ներ կայաց վել իր 02.02.2016 թվա կա նի գրու թյան հի ման վրա «ՀՀ փոր ձա գի տա կան կե-
նտ րոն» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց 11.02.2016 թվա կա նին ի րա կա նաց ված փաս տա թղ թա բա նա կան  
փոր ձա քն նու թյան ար դյուն քում 23.02.2016 թվա կա նին տր ված թիվ 05581601 փոր ձա գե-
տի եզ րա կա ցու թյու նը, ինչ պես նաև իր 04.04.2016 թվա կա նի դի մու մի  հի ման վրա «ՀՀ 
« Կա ռու ցա գետ» ան կախ փոր ձա քն նու թյուն նե րի ազ գային կե նտ րոն» ՍՊԸ-ի կող մի ց 
04.04.2016-18.04.2016 թվա կան նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց ված շի նա րա րա կան փոր ձա-
քն նու թյան ար դյուն քում 18.04.2016 թվա կա նին տր ված թիվ Կ-16/Պ-017 եզ րա կա ցու թյու նը 
(հա տոր 5, գ.թ. 17, 25-39):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու-
նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 48-րդ  և 53-րդ հոդ ված նե րի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա-
կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 
ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու  ծե լով պա-
հատ վու  թյան պայ մա նագ րի ա ռա նձ նա հատ կու  թյու ն նե րը, ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ ան-
դրա դառ նալ մաս նա վո րա պես հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.  

- ո ՞ր դեպ քե րու մ պա հա տու ն ի րա վու նք ու  նի պա հան ջել հա տու  ցե լու  ի պահ հա նձն-
ված գու յ քի ար ժե քը,

- ն ման դեպ քե րու մ ի՞նչ հան գա մա նք նե րի հաշ վառ մա մբ և ո՞ր պա հի դրու  թյա մբ է 
ո րոշ վու մ գու յ քի ար ժե քը,

-  պայ մա նագ րու մ հա տու կ նշու մ առ կա չլի նե լու  դեպ քու մ ի՞նչ հան գա մա նք նե րի հաշ-
վառ մա մբ է ո րոշ վու մ գու յ քի՝ ի պահ հա նձ նե լու  պա հի դրու  թյա մբ ու  նե ցած վի ճա կը:

4.1 Քն նե լով Կազ մա կեր պու  թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նու մ 
է, որ այն ան հի մն  է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու  թյա մբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ձեռ նար կա տի րա կան է 
հա մար վում ան ձի ինք նու րույն, իր ռիս կով ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյու նը, ո րի հիմն  ա-
կան նպա տա կը գույք օգ տա գոր ծե լուց, ապ րա նք ներ վա ճա ռե լուց, աշ խա տա նք ներ կա-
տա րե լուց կամ ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցե լուց շա հույթ ստա նա լն է:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 813-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պա հատ-
վու թյան պայ մա նագ րով մի  կող մը (պա հա ռուն) պար տա վոր վում է պա հել մյուս կող մի  
(պա հա տուի) կող մի ց ի րեն հա նձն ված գույ քը և այն վե րա դա րձ նել պահ պան ված վի ճա-
կում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 814-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պա հատ-
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վու թյան պայ մա նա գի րը պե տք է կնք վի գրա վոր:
 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի հա սա րակ 

գրա վոր ձևը հա մար վում է պահ պան ված, ե թե գույ քի ի պահ ըն դու նու մը պա հա ռուի կող-
մի ց հա վա ստ ված է պա հա տուին`

1) պա հատ վու թյան ստա ցա կան, ան դոր րա գիր, վկայա գիր կամ պա հա ռուի կող մի ց 
ստո րա գր ված այլ փաս տա թուղթ տրա մադ րե լով.

2) գույ քի ի պահ ըն դու նու մը հա վաս տող մե  տա ղա նիշ (հա մար) կամ այլ նշան տա-
լով, ե թե գույ քի ի պահ ըն դու նու մը հաս տա տող այդ պի սի ձևը նա խա տես ված է օ րեն քով 
կամ այլ ի րա վա կան ակ տով կամ սո վո րա կան է տվյ ալ տե սա կի պա հատ վու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 700-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ կա պա-
լի պայ մա նագ րով մի  կող մը (կա պա լա ռուն) պար տա վոր վում է մյուս կող մի  (պատ վի րա-
տուի) ա ռա ջադ րան քով կա տա րել ո րո շա կի աշ խա տա նք և դրա ար դյուն քը սահ ման ված 
ժամկ  ե տում հա նձ նել պատ վի րա տուին, իսկ պատ վի րա տուն պար տա վոր վում է ըն դու նել 
աշ խա տան քի ար դյուն քը և վար ձատ րել դրա հա մար: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ կա պա լի պայ մա նա գի րը կնք վում է գրա վոր: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
կա պա լի պայ մա նագ րի ա ռան ձին տե սակ նե րի (կեն ցա ղային կա պալ, շի նա րա րա կան կա-
պալ, նա խագ ծային և հե տա զո տա կան աշ խա տա նք նե րի կա պալ, պե տա կան կա րիք նե-
րի հա մար կա պա լային աշ խա տա նք ներ) նկատ մա մբ կի րառ վում են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 37-րդ գլ խի 1-ին պա րագ րա ֆի դրույթ նե րը, ե թե այլ բան սահ ման ված չէ նույն 
օ րե նսգր քի` կա պա լի պայ մա նագ րի հա մա պա տաս խան տե սակ նե րի մա սին կա նոն նե րով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 738-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ կա պա լա-
ռուն, շի նա րա րա կան կա պա լի պայ մա նագ րով, պար տա վոր վում է պայ մա նագ րում սահ-
ման ված ժամկ  ե տում պատ վի րա տուի ա ռա ջադ րան քով կա ռու ցել ո րո շա կի օբյե կտ կամ 
կա տա րել շի նա րա րա կան այլ աշ խա տա նք ներ, իսկ պատ վի րա տուն պար տա վոր վում է 
կա պա լա ռուի հա մար ստեղ ծել աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման-
ներ, ըն դու նել դրա ար դյուն քը և վճա րել պայ մա նա վոր ված գի նը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ շի նա րա րա կան կա պա լի պայ մա նա գի րը կնք վում է շեն քի (նե րա ռյալ` 
բնա կե լի տան), շի նու թյան կամ այլ օբյեկ տի շի նա րա րու թյան, ինչ պես նաև կա ռուց վող 
օբյեկ տի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված մոն տաժ ման, գոր ծա րկ ման, կար գա վո րիչ և այլ 
աշ խա տա նք ներ կա տա րե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 741-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ կա պա լա-
ռուն պար տա վոր է շի նա րա րու թյու նը և դրա հետ կապ ված աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց-
նել աշ խա տան քի ծա վա լը, բո վան դա կու թյունն ու դրան ներ կայաց վող այլ պա հա նջ նե րը 
սահ մա նող նա խագ ծային փաս տա թղ թե րին և աշ խա տան քի գի նը ո րո շող նա խա հաշ վին 
հա մա պա տաս խան (...): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ շի նա րա րա կան կա պա-
լի պայ մա նագ րով պե տք է սահ ման ված լի նեն նա խագ ծային փաս տա թղ թե րի կազ մը և 
բո վան դա կու թյու նը, ինչ պես նաև պե տք է նա խա տես ված լի նի, թե կող մե  րից ո րը ու ինչ 
ժամկ  ե տում պե տք է ներ կայաց նի հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թե րը:

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ան շա րժ գույ քի 
սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող կամ այն փո փո խե լու ի րա վուն քով օժտ ված օգ տա գոր ծո-
ղը  քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս հան դես է գա լիս որ պես կա ռու-
ցա պա տող (...): 

(...) Կա ռու ցա պա տող նե րը պար տա վոր են` 
ա) կա ռու ցա պա տումն  ի րա կա նաց նել օ րեն քով սահ ման ված կար գով` հաս տատ-

ված ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան նա խագ ծին հա մա պա տաս խան, շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան հի ման վրա, (...) 

գ) քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն (բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րեն քի 23-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չպա հան ջող աշ խա տա նք նե րի) ի րա-
կա նաց նել բա ցա ռա պես հաս տատ ված քա ղա քա շի նա կան փաս տա թղ թե րին հա մա պա-
տաս խան, 

դ) քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար ճար տա րա պե տա-
հա տա կագ ծային ա ռա ջադ րա նք, այդ թվում` ին ժե նե րա կան են թա կա ռուց վա ծք նե րի նա-
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խա գծ ման տեխ նի կա կան պայ ման ներ ստա նալ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա-
պա տաս խան մար մի ն նե րից, (...) 

զ) ա պա հո վել ի րե նց քա ղա քա շի նա կան փաս տա թղ թե րի փոր ձա քն նու թյու նը` Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով, (...):

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ շի նա րա րու թյուն 
ի րա կա նաց նող նե րը պար տա վոր են` 

ա) ու նե նալ հա մա պա տաս խան գոր ծու նե ու թյան ի րա վուն քի լի ցեն զի ա.
բ) շի նա րա րու թյան ըն թաց քում պահ պա նել հաս տատ ված նա խագ ծի, նոր մա տիվ-

տեխ նի կա կան փաս տա թղ թե րի պա հա նջ նե րը (...):
« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային ա ռա ջադ րան քը (կամ նա խա գծ ման թույլտ վու թյու նը) 
փաս տա թուղթ է, ո րը, հի մք ըն դու նե լով հա մայն քի տա րա ծա կան պլա նա վոր ման փաս-
տա թղ թե րի և քա ղա քա շի նա կան կա նո նադ րու թյան պա հա նջ նե րը, սահ մա նում է քա ղա-
քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան տվյ ալ օբյեկ տին ներ կայաց վող նա խա գծ ման պար տա դիր 
պա հա նջ նե րը, պայ ման նե րը, այդ թվում` նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի «դ» կե տով սահ-
ման ված` քա ղա քա շի նա կան օբյեկ տի ին ժե նե րա կան են թա կա ռուց վա ծք նե րի (ջ րա մա տա-
կա րա րում, ջրա հե ռա ցում, է լե կտ րա մա տա կա րա րում և այլն) նա խա գծ ման տեխ նի կա կան 
պայ ման նե րը (...) և սահ մա նա փա կումն  ե րը:

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ շի նա րա րու-
թյան թույլտ վու թյու նը փաս տա թուղթ է, ո րը հաս տա տում է կա ռու ցա պա տո ղի ի րա վուն քը` 
ի րա կա նաց նել ո րո շա կի շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն ինչ պես նոր կա ռու ցա պատ վող 
կամ վե րա կա ռուց վող տա րած քում, այն պես էլ գոյու թյուն ու նե ցող շեն քե րում և շի նու-
թյուն նե րում (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝  պա հատ վու թյան վե րա բե րյալ նոր մե  րի վեր լու ծու-
թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ պա հատ վու թյան հա րա բե-
րու թյուն նե րը ծա գում են պա հա տուի կող մի ց պա հա ռուին գույք հա նձ նե լու պա հից (ռե ալ 
պայ մա նա գիր), ո րից հե տո պա հա ռուի մոտ ծա գում է գույ քը պա հե լու և այն պահ պան-
ված վի ճա կում վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյուն: Ե թե պա հա ռուն հա տուկ սուբյե կտ 
չէ (մաս նա վո րա պե ս՝ ար հես տա վա րժ պա հա ռու) կամ պա հատ վու թյան ա ռան ձին տե սակ-
ներ (օ րի նա կ՝ պա հատ վու թյունն ապ րան քային պա հես տում, գրա վա տա նը) առ կա չեն, 
ա պա որ պես պա հատ վու թյան հա րա բե րու թյան կո ղմ կա րող են հան դես գալ քա ղա քա ցի-
ա կան ի րա վուն քի բո լոր սուբյե կտ նե րը, իսկ պա հատ վու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կծա-
գեն պայ մա նագ րի գրա վոր ձևը պահ պան ված լի նե լու և գույ քը հա նձն ված լի նե լու պայ-
ման նե րում: Այ սի նքն՝ պա հա ռուի և պա հա տուի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
ծագ ման հա մար լրա ցու ցիչ պա հա նջ ներ պահ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն չկա:

 Մի նչ դեռ շի նա րա րա կան կա պա լի վե րա բե րյալ նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Շի նա րա րա կան կա պա լի ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը նախ ևա ռաջ պայ մա նա վոր ված է 
սուբյեկ տային կազ մով: Պայ մա նագ րի կող մե  րն են կա պա լա ռուն և պատ վի րա տուն: Կա-
պա լա ռուն այն ան ձն է, ո րը մյուս կող մի  հա մար նրա պատ վե րով կա տա րում է ո րո շա-
կի աշ խա տա նք, իսկ պատ վի րա տուն կա պա լա ռուին ո րո շա կի աշ խա տան քի կա տա րում 
հա նձ նա րա րո ղն է: Ընդ ո րում, ե թե պատ վի րա տու կա րող է լի նել ցան կա ցած ան ձ, ում 
մոտ ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել կա ռու ցե լու որ ևէ օբյե կտ կամ կա տա րե լու շի նա-
րա րա կան այլ աշ խա տա նք, ա պա կա պա լա ռու կա րող են լի նել շի նա րա րու թյան բնա-
գա վա ռում գոր ծող և շի նա րա րա կան հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
լի ցեն զի ա ու նե ցող շի նա րա րա կան, շին մոն տա ժային, նա խագ ծա շի նա րա րա կան և այլ 
շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ի րա վա բա նա կան ան ձի նք, ինչ պես նաև 
ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը (տե ՛ս, «Ա ՎԱ ԼՈՆ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ « ՌԱ ՄԷ Օ-Օ ՏԵԼ» ՓԲԸ-ի թիվ 
ԵԿԴ/2150/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ շի նա րա րա կան կա պա լի պայ մա նագ-
րով կող մե  րի՝ մաս նա վո րա պես կա պա լա ռուի կող մի ց իր պար տա կա նու թյուն նե րի կա-
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տար ման հա մար ան հրա ժե շտ է, որ կա պա լի պայ մա նագ րից բա ցի, պատ վի րա տուն սահ-
ման ված կար գով ստա ցած լի նի « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով պա հա նջ վող 
փաս տա թղ թե րը, մաս նա վո րա պե ս՝ ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային ա ռա ջադ րան քը 
(կամ նա խա գծ ման թույլտ վու թյու նը) և շի նա րա րա կան թույլտ վու թյու նը, հա կա ռակ պա-
րա գայում, ան գամ կա պա լի պայ մա նա գի րը սահ ման ված կար գով կնք ված լի նե լու դեպ-
քում, կա պա լա ռուն ոչ մի  այն ի րա վունք ու նի, այլ նաև պար տա վոր է չի րա կա նաց նել շի-
նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րը: 

Ը նդ ո րում, հաշ վի առ նե լով, որ շի նա րա րա կան կա պա լի պայ մա նագ րի կա պա լի 
կող մե  րն ա ռա վե լա պես ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյե կտ-
ներ են, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է այն հան գա ման քը, որ որ պես ինք նու րույն, 
ի րե նց ռիս կով գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող նե ր՝ նշ ված ան ձի նք պար տա վոր են ա պա-
հո վել մի  այն նման փաս տա թղ թե րի առ կայու թյան դեպ քում շի նա րա րա կան աշ խա-
տա նք նե րի կա տա րու մը՝ կրե լով նման պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու բա ցա սա կան 
հետ ևա նք նե րը (նե րա ռյա լ՝ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, ինք նա կամ կա ռույ ցը 
քան դե լու պար տա կա նու թյու նը և այլն):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 04.07.2001 թվա կա նի Պա հատ վու թյան պայ մա-
նագ րով Ըն կե րու թյու նը Կազ մա կեր պու թյան պա հատ վու թյա նն է հա նձ նել 219 տոն նա 
մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա: Նշ ված պայ մա նագ րի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` Կազ մա կեր-
պու թյունն ի պահ է ըն դու նում Ըն կե րու թյու նից 219 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա՝ 
ե րաշ խա վոր ված լի նե լով, որ հե տա գայում մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի մոն-
տա ժային աշ խա տա նք նե րի կա տա րու մը կհա նձ նա րար վի ի րեն (վար ձատ րու թյան 
մա սին նախ նա կան փոխ հա մա ձայ նու թյան գա լու պայ ման նե րում): Նույն պայ մա նագ րի 
3-րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վում է նշ ված աշ խա տա նք նե րի 
կա տա րու մը հա նձ նա րա րել Կազ մա կեր պու թյա նը (վար ձատ րու թյան մա սին նախ նա-
կան փոխ հա մա ձայ նու թյան գա լու պայ ման նե րում): 

Ըն կե րու թյու նը 22.02.2011 թվա կա նին գրու թյուն է ու ղար կել Կազ մա կեր պու թյա նը՝ 
հայտ նե լով, որ հա մա ձայն եր կու ըն կե րու թյուն նե րի մի  ջև 13.12.2000 թվա կա նին կնք ված շի-
նա րա րու թյան պայ մա նագ րի՝ Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյա նն է հա նձն վել 302 
տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա: Քա նի որ ի րե նց բո լոր նախ նա կան պայ մա նա վոր վա-
ծու թյուն նե րը չեն կա տար վել, խնդ րել է վե րա դա րձ նել 04.07.2001 թվա կա նի Պա հատ վու-
թյան պայ մա նագ րով հա նձն ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը: Ըն կե րու թյու նը նաև 
խնդ րել է հն գօ րյա ժամկ  ե տում վե րա դա րձ նել Ըն կե րու թյու նից ստա ցած կան խավ ճար նե-
րը՝ 25.12.2000 թվա կա նի ստա ցա կա նո վ՝ տա սը հա զար ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 5.499.800 
ՀՀ դրա մը և 10.01.2001 թվա կա նի ել քի օր դե րո վ՝ տա սը հա զար ԱՄՆ դո լա րին հա մար-
ժեք 5.539.400 ՀՀ դրա մը: Բա ցի այդ, Կազ մա կեր պու թյան տնօ րեն Վի լիկ Հախ վեր դյա նի 
ստո րագ րու թյա մբ «Ս տա ցա կան» վեր տա ռու թյա մբ փաս տա թղ թի, ինչ պես նաև 10.01.2001 
թվա կա նի թվագ րու թյա մբ Ըն կե րու թյան դրա մա րկ ղային ել քի օր դե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե-
րու թյու նը Վի լիկ Հախ վեր դյա նին տրա մադ րել է 10.000-ա կան ԱՄՆ դո լա ր՝ շի նա րա րա կան 
աշ խա տա նք նե րի՝ մաս նա վո րա պես «Ու րար տու» հյու րա նո ցի կա ռուց ման հա մար:

ՀՀ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի Ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ 
«Եր ևան նա խա գիծ» ՊՓ ԲԸ-ի կող մի ց գծա գր ված «Ու րար տու» հյու րա նո ցային հա մա լի-
րի գծագ րով նա խա տես ված նա խա գի ծը հա մա ձայ նեց ված չէ ի րա վա սու մար մի ն նե րի 
հետ: Բա ցի այդ, փոր ձա քն նու թյա նը տրա մա դր ված նյու թե րում բա ցա կայում են շի նա-
րա րա կան աշ խա տա նք նե րի փաս տա ցի ի րա կա նա ցու մը հաս տա տող փաս տա թղ թե րը 
(հա մա պա տաս խան ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային ա ռա ջադ րա նք, հա մա ձայ նեց ված 
և հաս տատ ված նա խա գիծ-նա խա հա շիվ, շի նա րա րա կան թույլտ վու թյուն, կա պա լի պայ-
մա նա գիր, շի նա րա րու թյան աշ խա տա նք նե րը հա վաս տող կա տա րո ղա կան և թա քն ված 
աշ խա տա նք նե րի հա մա պա տաս խան ակ տեր):

 Դա տա րա նի 19.01.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ գոր ծը 19.02.2016 թվա կա նին նշա նակ-
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վել է դա տա քն նու թյան: Կազ մա կեր պու թյան ներ կայա ցուց չի կող մի ց 23.05.2016 թվա-
կա նին Դա տա րան է ներ կայաց վել իր 02.02.2016 թվա կա նի գրու թյան հի ման վրա «ՀՀ 
փոր ձա գի տա կան կե նտ րոն» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց 11.02.2016 թվա կա նին ի րա կա նաց ված փաս-
տա թղ թա բա նա կան  փոր ձա քն նու թյան ար դյուն քում 23.02.2016 թվա կա նին տր ված թիվ 
05581601 փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը: 

Կազ մա կեր պու թյու նը սույն գոր ծով հայտ նել է, որ ի րա կա նում Ըն կե րու թյան և Կազ-
մա կեր պու թյան մի  ջև ծա գել են շի նա րա րա կան կա պա լի հա րա բե րու թյուն ներ, ո րի հի-
ման վրա էլ Կազ մա կեր պու թյու նը վե րամ շա կել է ի րեն ի պահ հա նձն ված մե  տա ղա կան 
կո նստ րուկ ցի ա նե րը:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով, ար ձա նագ րել է, 
որ կող մե  րի մի  ջև սկզբ նա պես ծա գել են պա հատ վու թյան հա րա բե րու թյուն ներ, մի և նույն 
ժա մա նակ Կազ մա կեր պու թյու նը ե րաշ խա վոր ված է ե ղել, որ հե տա գայում մե  տա ղա-
կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի մոն տա ժային աշ խա տա նք նե րի կա տա րու մը կհա նձ նա րար վի 
ի րեն, իսկ Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է նշ ված աշ խա տա նք նե րի կա տա րու մը հա նձ-
նա րա րել Կազ մա կեր պու թյա նը, որ պի սի պայ ման նե րում Դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ 
«Եր ևան նա խա գիծ» ՊՓ ԲԸ-ի կող մի ց կա զմ ված «Ու րար տու» հյու րա նո ցային հա մա լի րի 
կա ռուց ման նա խագ ծով շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րը հա նձ նա րար վել է Կազ մա կեր-
պու թյա նը: Դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյա նն ու-
ղա րկ ված գրու թյուն նե րը, Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի ստո րագ րու թյա մբ ստա ցա կա նն 
ու դրա մա րկ ղային ել քի օր դե րը, ինչ պես նաև «ՀՀ փոր ձա գի տա կան կե նտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 
կող մի ց տր ված եզ րա կա ցու թյու նը, գտել է, որ բա ցի պա հատ վու թյան հա րա բե րու թյուն-
նե րից, հայց վոր և պա տաս խա նող ըն կե րու թյուն նե րի մի  ջև ե ղել են նաև կա պա լային հա-
րա բե րու թյուն ներ: Ընդ ո րում, Դա տա րա նը նշել է, որ մոն տա ժային աշ խա տա նք նե րը կա-
տար վել են մաս նա կի, քա նի որ հե տա գայում հա մա պա տաս խան կար գով չի հաս տատ վել 
«Եր ևան նա խա գիծ» ՊՓ ԲԸ-ի կող մի ց կա զմ ված «Ու րար տու» հյու րա նո ցային հա մա լի րի 
կա ռուց ման նա խա գի ծը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լով, Դա-
տա րա նի վճի ռը բե կա նե լով և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լով, նախ ար ձա նագ րել 
է, որ «ՀՀ փոր ձա գի տա կան կե նտ րոն» ՊՈԱԿ-ի եզ րա կա ցու թյու նը պատ վիր վել է, ձե ռք 
է բեր վել և Դա տա րան է ներ կայաց վել դա տա քն նու թյան ո րոշ ման կայա ցու մի ց հե տո, 
որ պի սի պա րա գայում Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նը վճ ռի հիմ քում 
դրել է ոչ թույ լատ րե լի ա պա ցույց՝ հաշ վի չառ նե լով նաև այն, որ սույն գոր ծը քնն վում 
է 2011 թվա կա նից, և պա տաս խա նո ղը ոչ մի  այն զրկ ված չէր նշ ված ա պա ցույ ցը նա-
խա պես ձե ռք բե րե լու հնա րա վո րու թյու նից, այլ նաև գոր ծի նա խա պատ րաս տու թյան 
փու լում չի հայտ նել նոր ա պա ցույց ձե ռք բե րե լու իր մտադ րու թյան մա սին: Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյա նն ու ղա րկ ված 
գրու թյուն նե րը և Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյա նը գու մար հա նձն ված լի-
նե լը հա վաս տող ա պա ցույց նե րը ոչ վե րա բե րե լի են: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, 
որ Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  առ այն, որ Կազ մա կեր պու թյու նը ե րաշ խա վոր ված է 
ե ղել, որ հե տա գայում մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի մոն տա ժային աշ խա տա նք նե-
րի կա տա րու մը կհա նձ նա րար վի ի րեն, ըստ է ու թյան ի րա վա չափ է և բխում է պայ մա-
նագ րի բո վան դա կու թյու նից: Սա կայն որ ևէ վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ 
Դա տա րան չեն ներ կայաց վել այն մա սին, որ կող մե  րը ե կել են վար ձատ րու թյան մա սին 
նախ նա կան փոխ հա մա ձայ նու թյան և ըստ այդմ` Ըն կե րու թյու նը Կազ մա կեր պու թյա նը 
հա նձ նա րա րել է որ ևէ աշ խա տան քի կա տա րում, և վեր ջի նիս կող մի ց կա տար վել է որ-
ևէ աշ խա տա նք: Ուս տի Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ պա տաս խա նո ղի 
կող մի ց ներ կայաց ված և Դա տա րա նի կող մի ց հի մք ըն դուն ված ա պա ցույց նե րով չէր 
կա րող հիմն  ա վոր վել կող մե  րի մի  ջև կա պա լի հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը՝ 
նաև հաշ վի առ նե լով, որ կա պա լի պայ մա նա գի րը կնք վում է գրա վոր, սույն դեպ քում 
գրա վոր պայ մա նա գիր առ կա չէ, իսկ նշ ված ա պա ցույց նե րը բա վա րար և վե րա բե րե լի 
չեն կող մե  րի մի  ջև գրա վոր գոր ծա րք կնք ված լի նե լը հաս տա տե լու հա մար: Հետ ևա բար 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ կող մե  րի մի  ջև առ կա են մի  այն պա հատ վու-
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թյան հա րա բե րու թյուն ներ:
 
Ա նդ րա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա-

նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր-

ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած փաս տե րը:
 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ մի -

նչև դա տա քն նու թյու նը պար տա վոր է գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձա նց առջև բա ցա-
հայ տել տվյ ալ պա հին ի րեն հայտ նի այն ա պա ցույց նե րը, ո րո նց վրա նա հղում է կա-
տա րում որ պես իր պա հա նջ նե րի և ա ռար կու թյուն նե րի ա պա ցուց ման հի մք, ե թե այլ բան 
նա խա տես ված չէ նույն օ րե նսգր քով:

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք ի րա վունք ու նեն 
հղում կա տա րե լու մի  այն այն ա պա ցույց նե րի նկատ մա մբ, ո րո նց հետ գոր ծին մաս նակ ցող 
մյուս ան ձի նք նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով ծա նո թա ցել են նա խօ րոք:

 Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝  ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մի ց 
հե տո վի ճե լի է մն ում փաս տի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը, ա պա դրա բա-
ցա սա կան հետ ևա նք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող 
կող մը:

 Նույն հոդ վա ծի 8-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա քն նու թյունն սկս վե լուց հե տո գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձի ներ կայաց րած լրա ցու ցիչ ա պա ցույց նե րն ըն դու նում է դա տա րա-
նը, ե թե դրա նք ներ կայաց նո ղը հիմն  ա վո րում է մի  նչև դա տա քն նու թյու նը սկս վե լը նման 
ա պա ցույ ցի ներ կայաց ման ան հնա րի նու թյու նը՝ ի րե նից ան կախ պատ ճառ նե րո վ։ Ե թե 
գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձի նք նա խա պես ստա ցած չեն լի նում դա տա քն նու թյան ըն-
թաց քում ներ կայաց ված լրա ցու ցիչ ա պա ցույ ցը, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձա նց տրա մադ րել ող ջա մի տ ժամկ  ետ` ա պա ցույ ցին ծա նո թա նա լու հա-
մա ր։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 49-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ ա պա ցույց նե րը ներ կայաց նում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի հա մար որ ևէ ա պա ցույց 
նա խա պես հաս տատ վա ծի ուժ չու նի, բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րի ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ յու-
րա քան չյուր գոր ծով կող մե  րի մի  ջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ճի շտ բաշ խե լու 
հա մար դա տա րա նն ա ռա ջին հեր թին պե տք է պար զի յու րա քան չյուր գոր ծի լուծ ման հա-
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը՝ ել նե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց 
պա հա նջ նե րից և ա ռար կու թյուն նե րի ց։ Ընդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը վի ճե լի լի նե լու դեպ-
քում դրա բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա-
նու թյու նը կրող կող մը (տե ՛ս, Էդ գար Մար կո սյա նը և Զա րու  հի Գևոր գյա նն ընդ դեմ Սե դա 
Սա րգ սյա նի թիվ Ե Ա ՆԴ/0479/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ այս կամ այն հան գա ման քի առ կայու թյան 
կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք 
բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա-
նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, 
կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն 
ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
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ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պե տք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյ ալ փաս տա կան հան գա ման-
քը հաս տա տե լու կամ մե ր ժե լու հա մար (տե ՛ս, Սվետ լա նա Ժու  լի կյ ա նն ընդ դեմ Ա նա հիտ 
Խա չատ րյա նի թիվ ԵՄԴ/0232/02/08  քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով վկայա կոչ ված քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան 
ի րա վա նոր մե  րը, ար ձա նագ րում է, որ ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձի նք պար տա վոր են ա պա ցույց նե րը ներ կայաց նել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա-
նում մի  նչև դա տա քն նու թյու նը սկս վե լը: Օ րե նս դի րը վե րը նշ ված ընդ հա նուր կա նո նից 
բա ցա ռու թյուն նա խա տե սել է այն դեպ քի հա մար, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը հիմն  ա-
վո րում է մի  նչև դա տա քն նու թյու նը սկս վե լը նման ա պա ցույ ցի ներ կայաց ման ան հնա րի-
նու թյու նը՝ ի րե նից ան կախ պատ ճառ նե րով:

 Վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյան հի ման վրա ան դրա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
այն եզ րա հա նգ մա նը, որ «ՀՀ փոր ձա գի տա կան կե նտ րոն» ՊՈԱԿ-ի եզ րա կա ցու թյու նը 
սույն գոր ծով ոչ թույ լատ րե լի ա պա ցույց է, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն այն հիմն  ա վոր է հա-
մա րում՝ նկա տի ու նե նա լով, որ Կազ մա կեր պու թյու նը չի հիմն  ա վո րել նախ քան դա տա քն-
նու թյու նը նշ ված ա պա ցույ ցը ձե ռք բե րե լու ան հնա րի նու թյու նը: Ա վե լին, Կազ մա կեր պու-
թյու նը նշ ված ա պա ցույց նե րը ձե ռք բե րե լուն ձեռ նա մուխ է ե ղել դա տա քն նու թյան նշա-
նա կու մի ց հե տո՝ զրկ ված չլի նե լով ա վե լի վաղ դրա նք ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից: 
Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյու նը նշ ված 
ա պա ցույ ցի ան թույ լատ րե լի ու թյան վե րա բե րյալ հիմն  ա վոր է: 

Ա նդ րա դառ նա լով գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց նե րով կա պա լի հա րա բե րու թյուն-
նե րի առ կայու թյու նը հաս տատ ված լի նե լու հար ցի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա-
մա րում ընգ ծել, որ կող մե  րի մի  ջև գրա վոր պայ մա նագ րի ձևով կնք վել է պա հատ վու-
թյան պայ մա նա գիր, ո րում նա խա տես վել է մի  այն հնա րա վո րու թյուն ա պա գայում 
կա պա լի հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման վե րա բե րյալ: Սույն գոր ծում առ կա չէ ոչ մի -
այն կա պա լի պայ մա նա գիր կամ կող մե  րի հե տա գա հա մա ձայ նու թյուն՝ կա պա լի հա-
րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, այլ նաև առ կա չեն շի նա րա րա կան կա պա լի ի րա կա-
նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ շի նա րա րա կան փաս տա թղ թե րը: Գոր ծում առ կա գրա-
վոր ա պա ցույց նե րով հիմն  ա վոր վում է, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան 
տնօ րեն Վի լիկ Հախ վեր դյա նին են թադ րյալ շի նա րա րու թյան հա մար կան խավ ճար ներ 
տրա մա դր վել են դեռ մի  նչև պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը: Ա վե լին, ան գամ 
հյու րա նո ցի կա ռուց ման հա մար գու մար փո խան ցած լի նե լը դե ռևս չի վկայում կող մե  րի 
մի  ջև շի նա րա րա կան կա պա լի հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող ի րա վունք նե րի և պար-
տա կա նու թյուն նե րի ծագ ման մա սի ն՝ հատ կա պես հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ Կազ մա կեր պու թյու նը՝ որ պես ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող 
սուբյե կտ, պար տա վոր էր տե ղյ ակ լի նել շի նա րա րու թյան ի րա կա նաց ման հա մար ան-
հրա ժե շտ պայ ման նե րի մա սին, և կրում է ա ռա նց շի նա րա րա կան փաս տա թղ թե րի առ-
կայու թյան են թադ րա բար շի նա րա րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լու բա ցա սա կան հետ ևա-
նք նե րի ռիս կը: Նման պայ ման նե րում ե թե ան գամ Կազ մա կեր պու թյու նը հե տա գայում 
հյու րա նոց կա ռու ցե լու նպա տա կով վե րամ շա կել է մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը, 
ա պա կրում է դրա բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րի ռիս կը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ շի նա րա-
րա կան կա պա լի հա րա բե րու թյուն նե րը լի ար ժե քո րեն չեն կա րող ծա գել ա ռա նց շի նա-
րա րա կան հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թե րի առ կայու թյան: Ուս տի, հաշ վի առ նե լով 
սույն գոր ծով կա պա լի հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման հա մար ան հրա ժե շտ ա պա-
ցույց նե րի բա ցա կայու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կող մե  րի մի  ջև ծա գել 
են մի  այն պա հատ վու թյան հա րա բե րու թյուն ներ, քա նի որ կա պա լի հա րա բե րու թյուն-
նե րի առ կայու թյան մա սին վկայա կո չող կող մը՝ Կազ մա կեր պու թյու նը, չի ներ կայաց րել 
ան հրա ժե շտ և բա վա րար ա պա ցույց նե ր՝ նշ ված հան գա ման քի առ կայու թյու նը հաս-
տատ ված հա մա րե լու հա մար:

 Վե րոն շյալ հիմն  ա վոր մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Կազ մա կեր պու թյան 
վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան ար դյունք նե րով չի հիմն  ա վոր վում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
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կող մի ց թույլ տր ված դա տա կան սխա լի առ կայու թյու նը, ուս տի՝ Կազ մա կեր պու թյան բո-
ղո քը են թա կա է մե  րժ ման:

4.2 Քն նե լով Ըն կե րու  թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նու մ է, որ 
այն հիմն  ա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու  թյա մբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 816-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պա հա ռուն 
պար տա վոր է գույ քը պա հել պա հատ վու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տի ըն-
թաց քում:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պա հա ռուն պար տա վոր է գույ քը պա հել մի -
նչև պա հա տուն այն կպա հան ջի, ե թե պա հատ վու թյան ժամկ  ե տը նա խա տես ված չէ պայ-
մա նագ րով և չի կա րող ո րոշ վել` ել նե լով դրա պայ ման նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի  817-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պա հատ վու թյան պայ-
մա նագ րով ուղ ղա կի նա խա տես ված դեպ քե րում, մե կ պա հա տուի ի պահ ըն դու նած գույ-
քը կա րող է խա ռն վել այլ պա հա տու նե րից նույն տե սա կի և ո րա կի ի պահ ըն դու նած գույ-
քի հետ (դի մա զրկ մա մբ պա հատ վու թյուն): Այդ դեպ քում պա հա տուին վե րա դա րձ վում է 
հա վա սար կամ կող մե  րի պայ մա նա վոր ված քա նա կու թյա մբ նույն տե սա կի և ո րա կի գույք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի   818-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ի պահ 
ըն դուն ված գույ քի պահ պան վա ծու թյան ա պա հով ման հա մար պա հա ռուն պար տա վոր 
է ձեռ նար կել պա հատ վու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված բո լոր մի  ջոց նե րը: Պայ-
մա նագ րում այդ պի սի մի  ջոց նե րի մա սին պայ ման նե րի բա ցա կայու թյան կամ այդ պայ-
ման նե րը լրիվ չլի նե լու դեպ քում, պա հա ռուն գույ քի պահ պան վա ծու թյուն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով պե տք է ձեռ նար կի գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին և պար տա-
վո րու թյան է ու թյա նը` նե րա ռյալ ի պահ հա նձն ված գույ քի հատ կու թյուն նե րին, հա մա պա-
տաս խա նող մի  ջոց ներ, ե թե նման մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լը բա ցառ ված չէ պայ մա նագ րով: 
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե պա հատ վու թյունն ի րա կա նաց վում է ան հա-
տույց, պա հա ռուն պար տա վոր է ի պահ ըն դուն ված գույ քի հա մար հոգ տա նել ոչ պա կաս, 
քան իր գույ քի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի  819-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝  պա հա ռուն ի րա վունք 
չու նի ա ռա նց պա հա տուի հա մա ձայ նու թյան օգտ վել ի պահ հա նձն ված գույ քից, ինչ-
պես նաև դրա նից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել եր րո րդ ան ձա նց, բա ցա ռու թյա մբ 
այն դեպ քի, երբ պահ վող գույ քից օգտ վե լն ան հրա ժե շտ է դրա պահ պան վա ծու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար և չի հա կա սում պա հատ վու թյան պայ մա նագ րին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 820-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե պա-
հատ վու թյան ժա մա նակ ա ռա ջա ցել է գույ քի փչաց ման ի րա կան վտա նգ, կամ գույքն ար-
դեն փչա ցել է, կամ ա ռաջ են ե կել դրա պահ պան վա ծու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո-
րու թյու նը բա ցա ռող հան գա մա նք ներ, իսկ պա հա տուի կող մի ց ժա մա նա կին ան հրա ժե շտ 
մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լն ան հնար է, պա հա ռուն ի րա վունք ու նի պա հատ վու թյան վայ րում 
գոյու թյուն ու նե ցող գնով ինք նու րույն վա ճա ռել գույ քը կամ դրա մի  մա սը (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 822-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պա հա ռուն ի րա-
վունք չու նի ա ռա նց պա հա տուի հա մա ձայ նու թյան գույ քը ի պահ հա նձ նել եր րո րդ 
ան ձին, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քե րի, երբ նա ստիպ ված է դա կա տա րել հան գա մա նք-
նե րի ու ժով` պա հա տուի շա հե րից ել նե լով, և զրկ ված է նրա հա մա ձայ նու թյունն ստա նա-
լու հնա րա վո րու թյու նից, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ պա հատ վու թյան պայ մա նագ-
րով: Պա հա ռուն պար տա վոր է ան հա պաղ ծա նու ցել պա հա տուին գույ քը եր րո րդ ան ձին 
ի պահ հա նձ նե լու մա սին: Գույ քը եր րո րդ ան ձին ի պահ հա նձ նե լու դեպ քում պա հա տուի 
և սկզբ նա կան պա հա ռուի մի  ջև պայ մա նագ րի պայ ման նե րը պահ պա նում են ի րե նց ու ժը, 
և վեր ջի նս պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում եր րո րդ ան ձի, ո րին նա ի պահ է հա նձ նել 
գույ քը, գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար, ինչ պես իր սե փա կա նի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի   826-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պա հա-
տուի կող մի ց ի պահ հա նձն ված գույ քը հետ վե րց նե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու` 
նե րա ռյալ գույքն ստա նա լուց խու սա փե լու դեպ քում, պա հա ռուն ի րա վունք ու նի պա հա-
տուին գրա վոր նա խազ գու շաց նե լուց հե տո, ինք նու րույն վա ճա ռել գույքն այն գնով, ո րը 
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գոյու թյուն ու նի պա հատ վու թյան վայ րում (...):
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի  827-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պա հա ռուն 

պար տա վոր է պա հա տուին կամ նրա կող մի ց որ պես ստա ցող նշ ված ան ձին վե րա դա-
րձ նել հե նց այն գույ քը, ո րը հա նձն ված է ե ղել ի րեն ի պահ, ե թե պայ մա նագ րում նա խա-
տես ված չէ դի մա զրկ մա մբ պա հատ վու թյուն (հոդ ված 817):  Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ պա հա ռուն պե տք է գույ քը վե րա դա րձ նի այն վի ճա կով, ո րով նա ի պահ է 
ըն դու նել` հաշ վի առ նե լով դրա բնա կա նոն վատ թա րա ցու մը, նվա զե լը կամ գույ քի բնա-
կան հատ կու թյուն նե րի հետ ևա նք նե րով ա ռա ջա ցած այլ փո փո խու թյուն ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի  828-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պա հա ռուն, 
նույն օ րե նսգր քի 417-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րով, պա տաս խա նատ վու թյուն 
է կրում ի պահ ըն դուն ված գույ քի կո րս տի, պա կա սոր դի կամ վն աս ված քի հա մար (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 829-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գույ քի կո-
րս տի, պա կա սոր դի կամ վն աս ված քի հետ ևան քով պա հա տուին պատ ճառ ված վն աս նե րը 
հա տու ցում է պա հա ռուն` նույն օ րե նսգր քի 409-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան, ե թե այլ 
բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պա հատ վու թյան պայ մա նագ րով:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան հա տույց պա հատ վու թյան դեպ քում գույ քի 
կո րս տի, պա կա սոր դի կամ վն աս ված քի հետ ևան քով պա հա տուին պատ ճառ ված վն աս-
նե րը հա տուց վում են`

1) գույ քի կո րս տի կամ պա կա սոր դի հա մար` կո րած կամ պա կա սած գույ քի ար ժե քի 
չա փով.

2) գույ քի վն աս ված քի հա մար` դրա ար ժե քի նվա զած մա սի չա փով:
 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ այն դեպ քում, երբ վն աս ված քի հետ ևան քով, 

ո րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում պա հա ռուն, գույ քի ո րա կն այն քան է փոխ-
վել, որ այն չի կա րող օգ տա գո րծ վել իր սկզբ նա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան, 
պա հա տուն ի րա վունք ու նի հրա ժար վել գույ քից և պա հա ռուից պա հան ջել այդ գույ քի 
ար ժե քը, ինչ պես նաև հա տու ցե լու այլ վն աս նե րը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով 
կամ պա հատ վու թյան պայ մա նագ րով:

 Վե րոգ րյալ  ի րա վա կան  նոր մե  րի  վեր լու ծու թյան  ար դյուն քում  Վճ ռա բեկ  դա-
տա րա նը հա րկ է հա մա րում ա ռա նձ նաց նել պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի հիմն  ա կան 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: Այս պես, պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի կող մե  րը, ինչ պես 
ար դեն նշ վել է, պա հա տուն և պա հա ռուն են: Պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի ա ռար կան 
գույ քը պա հե լու ծա ռայու թյունն է, պայ մա նագ րի օբյեկ տը՝ ի պահ հա նձն ված գույ քը: Պա-
հատ վու թյան օբյե կտ կա րող են լի նել ինչ պես ան հա տա պես, այն պես էլ տե սա կա նի շով 
ո րոշ վող ի րե րը: Պա հատ վու թյան օբյեկ տի տե սա կը կա րող է պայ մա նա վո րել նաև պա-
հատ վու թյան տե սա կը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ պա հա ռուն պար տա վոր է պա հա տուին 
կամ նրա կող մի ց որ պես ստա ցող նշ ված ան ձին վե րա դա րձ նել հե նց այն գույ քը, ո րը 
հա նձն ված է ե ղել ի րեն ի պահ, ե թե պայ մա նագ րում նա խա տես ված չէ դի մա զրկ մա մբ 
պա հատ վու թյուն: Հետ ևա բար, որ պես կա նոն, պա հա ռուն պար տա վոր է վե րա դա րձ նել 
հե նց նույն գույ քը, ո րը նշ ված է պա հատ վու թյան պայ մա նագ րում:

 Պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում պա հա ռուն պար տա վոր է 
ա պա հո վել գույ քի ամ բող ջա կա նու թյու նը, պահ պան վա ծու թյու նը՝ ձեռ նար կե լով սահ ման-
ված հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը: Նկա տի ու նե նա լով, որ պա հատ վու թյան դեպ քում 
պա հա ռուին փո խա նց վում է մի  այն տի րա պետ ման ի րա վա զո րու թյուն, պա հա ռուն ի րա-
վունք չու նի օգտ վել ի րեն ի պահ հա նձն ված գույ քից կամ տնօ րի նել այն՝ բա ցա ռու թյա մբ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է նաև այն հան գա ման քը, որ օ րե նս դի րն ար գե լում 
է պա հա ռուին գույքն ի պահ հա նձ նել այլ ան ձի՝ ա ռա նց պա հա տուի հա մա ձայ նու թյան, 
բա ցա ռու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 822-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ-
քե րի: Նշ ված նոր մը նույն պես բխում է ի պահ հա նձն ված գույ քի պահ պան վա ծու թյան 
ա պա հով մա ն՝ պա հա ռուի պար տա կա նու թյու նից, ուս տի պա տա հա կան չէ, որ գույ քը եր-
րո րդ ան ձին ի պահ հա նձ նե լու դեպ քում սկզբ նա կան պա հա ռուն պա տաս խա նատ վու-
թյուն է կրում եր րո րդ ան ձի, ո րին նա ի պահ է հա նձ նել գույ քը, գոր ծո ղու թյուն նե րի հա-
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մար, ինչ պես իր սե փա կա նի: Ընդ ո րում, գույ քի կո րս տի, պա կա սոր դի կամ վն աս ված քի 
հա մար պա հա ռուն կրում է պա տաս խա նատ վու թյուն՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
417-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան: 

Ամ փո փե լով վե րը նշ ված վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում 
է, որ պա հա ռուի հիմն  ա կան պար տա կա նու թյուն նե րն են՝ պա հատ վու թյան ըն թաց քում 
ա պա հո վել գույ քի պահ պան վա ծու թյա նը՝ հոգ տա նե լով դրա մա սին, չօ գտ վե լով դրա նից, 
պա հատ վու թյան պար տա կա նու թյու նը կա տա րել ան ձա մբ, ինչ պես նաև պա հա տուին վե-
րա դա րձ նել ի պահ հա նձն ված գույ քը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի վկայա կոչ ված նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
ան դրա դառ նա լով գույ քը վե րա դա րձ նե լու պա հա ռուի պար տա կա նու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

1. որ պես կա նոն, պա հա ռուն պար տա վոր է վե րա դա րձ նել նույն գույ քը,
2.  դի մա զրկ մա մբ պա հատ վու թյան դեպ քում պա հա ռուն պար տա վոր է վե րա դա րձ-

նել նույն տե սա կի և ո րա կի գույք,
3.  պա հա ռուն գույ քը պե տք է վե րա դա րձ նի սկզբ նա կան վի ճա կով` հաշ վի առ նե լով 

դրա բնա կա նոն վատ թա րա ցու մը, նվա զե լը կամ գույ քի բնա կան հատ կու թյուն նե րի հետ-
ևա նք նե րով ա ռա ջա ցած այլ փո փո խու թյուն ներ, 

4. ի պահ հա նձն ված գույ քի կո րս տի, պա կա սոր դի կամ վն աս ված քի հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյուն է կրում պա հա ռուն և պար տա վոր է պա հա տուին հա տու ցել պատ-
ճառ ված վն աս նե րը (այդ թվում՝ բաց թո ղն ված օ գու տը)՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի  
409-րդ հոդ վա ծի հաշ վառ մա մբ, ե թե պա հատ վու թյու նը հա տու ցե լի է, 

5. ան հա տույց պա հատ վու թյան դեպ քում գույ քի կո րս տի, պա կա սոր դի կամ վն աս-
ված քի հետ ևան քով պա հա տուին պատ ճառ ված վն աս նե րը հա տուց վում են`

1) գույ քի կո րս տի կամ պա կա սոր դի հա մար` կո րած կամ պա կա սած գույ քի ար ժե քի 
չա փով.

2) գույ քի վն աս ված քի հա մար` դրա ար ժե քի նվա զած մա սի չա փով, 
6. այն դեպ քում, երբ վն աս ված քի հետ ևան քով, ո րի հա մար պա տաս խա նատ վու-

թյուն է կրում պա հա ռուն, գույ քի ո րա կն այն քան է փոխ վել, որ այն չի կա րող օգ տա գո-
րծ վել իր սկզբ նա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան, պա հա տուն ի րա վունք ու նի 
հրա ժար վել գույ քից և պա հա ռուից պա հան ջել այդ գույ քի ար ժե քը, ինչ պես նաև հա տու-
ցե լու այլ վն աս նե րը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պա հատ վու թյան պայ-
մա նագ րով:

 Վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ան դրա դառ նա-
լով նշ ված վեր ջին ի րա վի ճա կի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, 
որ որ պես պար տա վո րու թյու նը բնե ղե նով կա տա րե լու սկզ բուն քի դրս ևո րում (ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 412-րդ հոդ ված)՝ ի պահ հա նձն ված գույ քը մի  շտ պե տք է վե րա-
դա րձ վի պա հա տուի ն՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա տու ցե լով պատ ճառ ված վն աս-
նե րը: Այ դու հան դե րձ, օ րե նս դի րը բա ցա ռու թյուն է նա խա տե սել այն դեպ քի հա մար, երբ 
գույ քը վն աս ված քի հետ ևան քով այն քան է փոխ վել, որ չի կա րող օգ տա գո րծ վել իր սկզբ-
նա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ այն դեպ-
քե րին, երբ պա հատ վու թյան պայ մա նագ րով ի պահ հա նձն ված գույ քը վե րա դա րձ նե լու 
պա հի դրու թյա մբ գույքն ընդ հան րա պես առ կա չէ կամ վի ճե լի է գույ քի փաս տա ցի առ-
կայու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով օ րե նսդ րի տրա մա բա նու թյու նը՝ մաս նա վո-
րա պես այն հան գա ման քը, որ գույ քի կո րս տի դեպ քում վն աս նե րը հա տուց վում են առն-
վա զն գույ քի ար ժե քի չա փով (հա տու ցե լի պա հատ վու թյան դեպ քում կա րող են հա տուց-
վել նաև այլ վն աս ներ), ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով պա հա տուին տր ված ի րա վուն քը՝ 
հրա ժար վել գույ քից, գտ նում է, որ ոչ մի  այն այն դեպ քե րում, երբ գույ քը փաս տա ցի առ կա 
է, սա կայն է ա կա նո րեն վն աս ված է, կամ ա պա ցուց ված է, որ պա հա ռուի վար քա գի ծը 
հան գեց րել է գույ քի կո րս տի, այլ նաև այն դեպ քե րում, երբ վի ճե լի է մն ում ի պահ հա նձն-
ված գույ քի՝ վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյան ծագ ման պա հի դրու թյա մբ փաս տա ցի 
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գոյու թյու նը, ա պա պա հա տուն ի րա վունք ու նի նաև նշ ված դեպ քում հրա ժար վել գույ քը 
վե րա դա րձ նե լու պա հան ջից և պա հան ջել հա տու ցել գույ քի վն աս նե րը՝ մաս նա վո րա պես 
գույ քի ար ժե քը: 

Ա նդ րա դառ նա լով գույ քի ար ժե քը ո րո շե լու հար ցի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 827-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան նույն վի-
ճա կով գույ քը վե րա դա րձ նե լու պա հա ռուի պար տա կա նու թյու նը կա տա րած լի նե լը գնա-
հա տե լիս հաշ վի է առն վում գույ քի բնա կա նոն վատ թա րա ցու մը, նվա զե լը կամ գույ-
քի բնա կան հատ կու թյուն նե րի հետ ևա նք նե րով ա ռա ջա ցած այլ փո փո խու թյուն ներ: 
Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 820-րդ և 826-րդ հոդ ված նե րը պա հա ռուին 
ի րա վունք են վե րա պա հում վա ճա ռել ի պահ հա նձն ված գույ քը հա մա պա տաս խան հան-
գա մա նք նե րն ի հայտ գա լու դեպ քում պա հատ վու թյան վայ րում գոյու թյուն ու նե ցող 
գնով: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ պա հա տուին 
գույ քի ար ժե քը հա տու ցե լիս պե տք է հաշ վի առն վի նման պա հան ջի պա հին, այլ ոչ թե 
պայ մա նագ րի կնք ման պա հին գոյու թյուն ու նե ցող գի նը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ ե թե օ րի-
նակ պա հա ռուն բա րե խղ ճո րեն կա տա րեր իր պար տա կա նու թյու նը, գույքն ամ բող ջա կան 
վի ճա կով վե րա դա րձ ներ պա հա տուին, ա պա պա հա տուի կող մի ց այդ գույքն օ տա րե լիս 
պե տք է հի մք ըն դուն վեր հե նց տվյ ալ պա հի դրու թյա մբ գույ քի շու կայա կան ար ժե քը: Ուս-
տի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ այն դեպ քում, երբ պա հա տուն ի րա վունք ու նի 
հրա ժար վել գույքն ըն դու նե լուց, նրան պե տք է հա տուց վի գույ քի ար ժե քը պա հա տուի 
պա հան ջի պա հի դրու թյա մբ, ե թե ի հար կե այլ բան նա խա տես ված չէ պայ մա նագ րով:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ գույ քի վի-
ճա կի՝ մաս նա վո րա պես նախ կի նում օգ տա գո րծ ված լի նե լու կամ չլի նե լու վե րա բե րյալ 
վեճ ա ռա ջա նա լու այն դեպ քե րին, երբ հս տակ չէ գույ քի նախ նա կան վի ճա կը: Նման վեճ 
հնա րա վոր է այն դեպ քում, երբ պա հատ վու թյան պայ մա նագ րում նշում չկա գույ քի ան-
հա տա կա նաց նող տվյ ալ նե րի՝ մաս նա վո րա պես գույ քի վի ճա կի մա սին:  

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ե թե պայ մա նագ րով չի ան հա տա կա նաց վել գույ-
քը, այդ թվում՝ չի նշ վել գույ քի նախ նա կան վի ճա կը, ինչ պես նաև այն հնա րա վոր չի ո րո շել 
պայ մա նագ րի մե կ նա բան ման վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 447-րդ հոդ-
վա ծով սահ ման ված կա նոն նե րից ել նե լով, ա պա պե տք է գոր ծի ի պահ հա նձն ված գույ քը 
պատ շաճ վի ճա կում գտն ված լի նե լու կան խա վար կա ծը՝ հի մք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի նաև այլ պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր-
մե  րում առ կա այն տրա մա բա նու թյու նը, որ գույ քը մյուս կող մի ն հա նձն վում է պատ շաճ 
վի ճա կում (օ րի նա կ՝ վար ձա տուն, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 613-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն, պար տա վոր է գույ քը տրա մադ րել գույ քի նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խա նող 
վի ճա կում, նույն օ րե նսգր քի 665-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ բնա կու թյան հա մար պի տա նի 
վի ճա կում, նույն օ րե նսգր քի 689-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ փո խա տուն նույն պես պար-
տա վոր է գույ քը տրա մադ րել գույ քի նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խա նող վի ճա կում և 
այլն): Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ յու րա քան չյուր պայ մա նագ րի դեպ քում 
գույ քի վի ճա կի պատ շա ճու թյու նը գնա հատ վում է տվյ ալ պայ մա նագ րի տե սա կի ա ռա նձ-
նա հատ կու թյան հաշ վառ մա մբ: Ընդ ո րում, ե թե գույ քի հա նձ նե լու վե րա բե րյալ այլ պայ-
մա նագ րե րի դեպ քում գույ քի պատ շաճ վի ճա կը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ որ-
պես կա նոն մյուս կող մի ն փո խա նց վում է նաև գույքն օգ տա գոր ծե լու ի րա վա զո րու թյու նը, 
պա հատ վու թյան դեպ քում գույ քի վի ճա կի պատ շա ճու թյու նը կար ևոր վում է հե տա գայում 
գույ քը վե րա դա րձ նե լիս վեճ ա ռա ջա նա լու հան գա ման քով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև ի պահ հա նձն-
ված գույ քը պահ պա նե լու պար տա կա նու թյան և չպահ պա նե լու հետ ևա նք նե րի վե րա բե-
րյալ սույն ո րոշ մա մբ ար դեն իսկ քն նա րկ ված հս տակ կար գա վո րումն  ե րի առ կայու թյա-
մբ՝ նկա տի ու նե նա լով, որ օ րե նս դի րը կար ևո րել է պա հա ռուի՝ ի պահ հա նձն ված գույ քի 
պահ պան վա ծու թյան պար տա կա նու թյան կա տա րու մը պա հատ վու թյան պայ մա նագ րի 
գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ պա հատ վու թյան պայ մա նագ րում 
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այլ բան նա խա տես ված չլի նե լու պա րա գայում գոր ծում է ի պահ հա նձն ված գույքն ի սկզ-
բա նե պատ շաճ վի ճա կում հա նձն ված լի նե լու կան խա վար կա ծը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 04.07.2001 թվա կա նին կնք ված Պա հատ վու թյան 
պայ մա նագ րի, դրան կից Սպե ցի ֆի կա ցի այի և նույն օ րը կա զմ ված ըն դուն ման-հա նձն-
ման ակ տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը Կազ մա կեր պու թյա նը հա նձ նել է ի պահ 219 տոն նա 
մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա ներ, ո րո նց տե սա կը, չա փը և քա նա կը նշ վել են Սպե ցի ֆի-
կա ցի այում:  Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյա նն է վե րա դա րձ վել 4,643 տոն նա 
մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա:

ՀՀ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի Ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց ի րա կա նաց ված լրա-
ցու ցիչ դա տաապ րան քա գի տա կան և դա տա տեխ նի կա կան հա մա լիր փոր ձա քն նու թյան 
ար դյուն քում կա զմ ված Եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ լի ար ժեք կեր պով հնա րա վոր չէ 
պար զել «Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի տա րած քում առ կա, փոր ձա քն նու թյա մբ հե տա զոտ ման ա ռար-
կա հան դի սա ցող մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի, ինչ պես նաև մե  տա ղա կան հատ-
ված նե րի՝ նախ կի նում օգ տա գո րծ ված լի նե լու հան գա ման քը: Ընդ ո րում, նաև հս տակ 
հնա րա վոր չէ պար զել, թե նշ ված փոր ձա քն նու թյա մբ հե տա զոտ ման ա ռար կա հան դի սա-
ցող «Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի և Կազ մա կեր պու թյան տա րած քում գտն վող մե  տա ղա կան կո նստ-
րուկ ցի ա նե րը հան դի սա նում են արդյոք Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյա-
նը 04.07.2001 թվա կա նի Պա հատ վու թյան պայ մա նագ րում և Սպե ցի ֆի կա ցի այում 
նշ ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը, թե՝ ոչ: Մի ա ժա մա նակ Եզ րա կա ցու թյան 
հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյա նը պա կաս է վե րա դա րձ վել 97,3352 
տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա (չ հաշ ված Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի և Կազ մա կեր պու թյան 
տա րած քում գտն վող խո տան ված և ոչ խո տան ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը), 
ո րի մի  ջին շու կայա կան ար ժե քը կազ մում է 90.539.554 ՀՀ դրամ:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լիս նախ նշել է, որ 
չնայած այն հան գա ման քին, որ Հա նձ ման-ըն դուն ման ակ տով, ինչ պես նաև Սպե ցի ֆի կա-
ցի այով նշ վել է, որ Կազ մա կեր պու թյա նը տրա մա դր վել է ընդ հա նուր 219 տոն նա մե  տա ղա-
կան կո նստ րուկ ցի ա, այ նուա մե  նայ նիվ, նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի 
ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի, ինչ պես նաև «ՀՀ « Կա ռու ցա գետ» ան կախ փոր ձա քն նու թյուն-
նե րի ազ գային կե նտ րոն» ՍՊԸ-ի կող մի ց տր ված փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյուն նե րով 
նշ վել է, որ մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի ընդ հա նուր զա նգ վա ծն ա վե լա ցել է 11,322 
տոն նայով և ար դյուն քում ստաց վել է 230,322 տոն նա, հաս տատ ված է հա մա րել, որ Կազ-
մա կեր պու թյա նը տրա մա դր վել է ոչ թե 219 տոն նա, այլ 230,322 տոն նա մե  տա ղա կան կո-
նստ րուկ ցի ա: Դա տա րա նը գտել է, որ մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը ե ղել են նախ-
կի նում օգ տա գո րծ վա ծ՝ հի մք ըն դու նե լով գոր ծում առ կա լու սան կար նե րը, ինչ պես նաև 
«ՀՀ « Կա ռու ցա գետ» ան կախ փոր ձա քն նու թյուն նե րի ազ գային կե նտ րոն» ՍՊԸ-ի կող մի ց 
տր ված փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը: Անդ րա դառ նա լով խո տան ված մե  տա ղա կան կո-
նստ րուկ ցի ա նե րի ն՝ Դա տա րա նը գտել է, որ Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց կա տար վել են 
մոն տա ժային աշ խա տա նք նե ր՝ հյու րա նո ցի կա ռուց ման հա մար: Հի մք ըն դու նե լով վե րոգ-
րյալ եզ րա կա ցու թյու նը՝ Դա տա րա նը գտել է, որ պա կաս է վե րա դա րձ ված 82,468 տոն-
նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա, ո րից Դա տա րա նը նվա զեց րել է զրոյա կան մա կար-
դա կից ցա ծր տե ղա դր ված 10,411 տոն նա և վե րա դա րձ ված 4,643 տոն նա մե  տա ղա կան 
կո նստ րուկ ցի ա նե րի զա նգ վա ծը և հաս տատ ված է հա մա րել, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց 
Կազ մա կեր պու թյա նը հա նձն ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի այից բա ցա կա է ընդ հա նուր 
առ մա մբ 67,414 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա: Մե տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը 
հա մա րե լով նախ կի նում օգ տա գո րծ վա ծ՝ Դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով վե րոն շյալ եզ-
րա կա ցու թյա մբ սահ ման ված 1 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի այի՝ 217.300 ՀՀ դրամ 
մի  ջին շու կայա կան ար ժե քը, գտել է, որ Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան պե-
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տք է բռ նա գան ձել 14.649.062 ՀՀ դրամ (67,414*217.300)։ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, «ՀՀ « Կա ռու ցա գետ» ան-

կախ փոր ձա քն նու թյուն նե րի ազ գային կե նտ րոն» ՍՊԸ-ի կող մի ց տր ված փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցու թյու նը հա մա րել է ոչ թույ լատ րե լի ա պա ցույց՝ նկա տի ու նե նա լով, որ այն ներ-
կայաց վել է դա տա քն նու թյան փու լում՝ ա ռա նց հիմն  ա վո րե լու մի  նչ այդ ներ կայաց նե լու 
ան հնա րի նու թյու նը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել կող մե  րի մի  ջև 
պա հատ վու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը և 230,32 տոն նա մե  տա ղա կան կո-
նստ րուկ ցի ա հա նձն ված լի նե լու, ինչ պես նաև 4,643 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա 
վե րա դա րձ ված լի նե լու հան գա մա նք նե րը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան հի մն  է հա մա րել 
Դա տա րա նի հետ ևու թյու նը՝ զրոյա կան մա կար դա կից ցա ծր 10,411 տոն նա մե  տա ղա կան 
կո նստ րուկ ցի ա տե ղա դր ված լի նե լու հան գա ման քը՝ այդ պի սով եզ րա հան գե լով, որ Ըն-
կե րու թյա նը վե րա դա րձ ման են թա կա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի այի քա շը կազ մում է 
225,679 տոն նա: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով չի հիմն  ա վոր վել կող-
մե  րի մի  ջև կա պա լի հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը և հա մա պա տաս խան քա նա-
կով և քա շով մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի` շի նա րա րու թյան մե ջ օգ տա գո րծ ված 
լի նե լու և վե րա դա րձ ման են թա կա չլի նե լու կամ Ըն կե րու թյան հա նձ նա րա րու թյա մբ դրա-
նք վե րամ շակ ման են թա րկ ված լի նե լու հան գա մա նք նե րը, իսկ Կազ մա կեր պու թյու նը չի 
ներ կայաց րել որ ևէ ա պա ցույց, որ վե րա դա րձ րել է Սպե ցի ֆի կա ցի այում նշ վա ծին հա մա-
պա տաս խան մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա: Ուս տի, հաշ վի առ նե լով, որ 225,679 տոն նա 
մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի այից «Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի և Կազ մա կեր պու թյան տա րած քում 
առ կա է մի  այն մի  մա սը, այն էլ պա րզ չէ, թե արդյոք առ կա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի-
ա նե րն այն նույն մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րն են, ո րո նք ի պահ են հա նձն ված ե ղել 
2001 թվա կա նին, թե՝ ոչ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նը պե տք է Կազ-
մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռ նա գան ձեր ի պահ հա նձն ված գույ քի ար ժե քը: 
Անդ րա դառ նա լով մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը նախ կի նում օգ տա գո րծ ված լի նե լու 
կամ չլի նե լու հար ցի ն՝ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նախ հայտ նել է, որ փոր ձա գե տը չէր կա-
րող ե զա կա ցու թյուն տալ այն մա սին, թե 2001 թվա կա նին ի պահ հա նձն ված մե  տա ղա-
կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը ե ղել են օգ տա գո րծ ված, թե՝ ոչ, և  գտել է, որ ի պահ հա նձն ված 
մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը նախ կի նում օգ տա գո րծ ված լի նե լու կամ չլի նե լու և 
վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը ճի շտ ո րո շե լու մա սով առ կա է սույն գոր ծի նոր քն նու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

 Սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան-
դրա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Նախ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ Կազ մա կեր պու թյան վճ ռա-
բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում ար դեն Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաս տատ ված է 
հա մա րել, որ սույն գոր ծով կող մե  րի մի  ջև առ կա են ե ղել մի  այն պա հատ վու թյան հա րա-
բե րու թյուն ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով կող մե  րի մի  ջև պա հատ-
վու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հա մար հի մք հան դի սա ցած գրա վոր ա պա ցույց-
նե րում՝ Պա հատ վու թյան պայ մա նագ րում, Սպե ցի ֆի կա ցի այում և Ըն դուն ման-հա նձն ման 
ակ տում, որ պես մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի այի քաշ, նշ ված է 219 տոն նա: Հետ ևա բար, 
հատ կա պես հաշ վի առ նե լով, որ պայ մա նագ րի եր կու կող մե  րն էլ ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյե կտ ներ են, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
պե տք է հաս տատ ված հա մա րել, որ ի պահ հա նձն ված գույ քը ե ղել է 219 տոն նա՝ նկա տի 
ու նե նա լով, որ ինչ պես Կազ մա կեր պու թյու նը, այն պես էլ Ըն կե րու թյու նը կրում են ի րե նց 
ի րա կա նաց րած գոր ծու նե ու թյան ռիս կը, և պայ մա նա գիր կն քե լիս, կան խա տե սե լով հե-
տա գա հնա րա վոր վե ճե րը, պար տա վոր է ին բա վա րար չա փով հո գա ցու թյուն դրս ևո րել և 
ար ձա նագ րել մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի այի ի րա կան քա շը: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով հիմն  ա վոր ված է 04.07.2001 թվա կա նի Պա հատ վու-
թյան պայ մա նագ րով Ըն կե րու թյան կող մի ց Կազ մա կեր պու թյա նը 219 տոն նա մե  տա ղա-
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կան կո նստ րուկ ցի ա հա նձն ված լի նե լու հան գա ման քը: 
Ա նդ րա դառ նա լով ի պահ հա նձն ված գույքն Ըն կե րու թյա նը վե րա դա րձ րած լի նե լու 

հան գա ման քի ն՝ սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հիմն  ա վոր վում է, որ վե րա դա րձ վել 
է մի  այն 4,643 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ-
ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ նշ ված հան գա ման քի ա պա ցուց ման պար տա-
կա նու թյու նը կրող ան ձը՝ Կազ մա կեր պու թյունն ան հրա ժե շտ և բա վա րար ա պա ցույց ներ 
չի ներ կայաց րել այն մա սին, որ 4,643 տոն նայից բա ցի այլ քա նա կու թյա մբ մե  տա ղա կան 
կո նստ րուկ ցի ա է վե րա դա րձ րել Ըն կե րու թյա նը: Ինչ վե րա բե րում է «ՀՀ « Կա ռու ցա գետ» 
ան կախ փոր ձա քն նու թյուն նե րի ազ գային կե նտ րոն» ՍՊԸ-ի կող մի ց տր ված փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն այն դի տում է ոչ թույ լատ րե լի ա պա ցույց՝ 
այն նույն հիմն  ա վոր մա մբ, ինչ Ըն կե րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը քն նե լիս նշել է «ՀՀ փոր ձա-
գի տա կան կե նտ րոն» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց տր ված եզ րա կա ցու թյան կա պակ ցու թյա մբ: 

Սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է այն հան գա ման քը, որ Կազ մա կեր պու թյունն ի րա վունք չու-
ներ գույքն ա ռա նց Ըն կե րու թյան հա մա ձայ նու թյան հա նձ նել այլ ան ձի (են թադ րա բա ր՝ 
«Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի) պա հատ վու թյա նը, ուս տի նման պայ ման նե րում կրում է նման վար-
քագ ծի բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րի ռիս կը: Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում 
է, որ ՀՀ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի Ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց տր ված եզ րա կա ցու-
թյան հա մա ձայն՝ հս տակ հնա րա վոր չէ պար զել, թե նշ ված փոր ձա քն նու թյա մբ հե տա-
զոտ ման ա ռար կա հան դի սա ցող «Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի և Կազ մա կեր պու թյան տա րած քում 
գտն վող մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը հան դի սա նում են արդյոք Ըն կե րու թյան 
կող մի ց Կազ մա կեր պու թյա նը հա նձն ված 04.07.2001 թվա կա նի Պա հատ վու թյան 
պայ մա նագ րում և Սպե ցի ֆի կա ցի այում նշ ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը, 
թե՝ ոչ: Հետ ևա բար, վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ 
վի ճե լի է մն ա ցել Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյա նը գույ քը վե րա դա րձ րած լի-
նե լու հան գա ման քը, որ պի սի պա րա գայում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի հիմ քով Կազ մա կեր պու թյունն է կրում այդ փաս տի չա պա ցուց-
ման բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րը: Այս պի սո վ՝ Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյա նը 
վե րա դա րձ ման է են թա կա 214,357 տոն նա (219-4,643) մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով վի ճե լի է մն ա ցել վե րա դա րձ ման են թա կա մե -
տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի փաս տա ցի գոյու թյուն ու նե նա լու հան գա ման քը, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը, սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի 
ներ քո, գտ նում է, որ Ըն կե րու թյունն ի րա վունք ու նի հրա ժար վել գույ քից և պա հան ջել 
գույ քի ար ժե քը: 

Ա նդ րա դառ նա լով մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը նախ կի նում օգ տա գո րծ-
ված լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ 
ՀՀ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի Ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց ի րա կա նաց ված լրա ցու-
ցիչ դա տաապ րան քա գի տա կան և դա տա տեխ նի կա կան հա մա լիր փոր ձա քն նու թյան ար-
դյուն քում կա զմ ված Եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ լի ար ժեք կեր պով հնա րա վոր չէ պար-
զել «Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի տա րած քում առ կա, փոր ձա քն նու թյա մբ հե տա զոտ ման ա ռար կա 
հան դի սա ցող մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի, ինչ պես նաև մե  տա ղա կան հատ ված-
նե րի՝ նախ կի նում օգ տա գո րծ ված լի նե լու հան գա ման քը: Հետ ևա բար, այլ ա պա ցույց 
ներ կայաց ված չլի նե լու պայ ման նե րում պե տք է հա մա րել, որ մե  տա ղա կան կո նստ րուկ-
ցի ա նե րը նախ կի նում օգ տա գո րծ ված չեն ե ղե լ՝ հի մք ըն դու նե լով սույն ո րոշ մա մբ ար տա-
հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը: 

Ի նչ վե րա բե րում է մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի ար ժե քին, ա պա Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հի մք է ըն դու նում ՀՀ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի Ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց 
վե րա դա րձ ման են թա կա մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի մի  ջին շու կայա կան գի նը, ո րը 
ո րոշ վել է փոր ձա քն նու թյան կա տար ման պա հի դրու թյա մբ չօգ տա գո րծ ված մե  տա ղա-
կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի գնով: Նշ ված եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյան 
կող մի ց Ըն կե րու թյա նը պա կաս է վե րա դա րձ վել 97,3352 տոն նա մե  տա ղա կան կո նստ-
րուկ ցի ա, ո րի մի  ջին շու կայա կան ար ժե քը կազ մում է 90.539.554 ՀՀ դրամ: Հետ ևա բար, 
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հի մք ըն դու նե լով նշ ված ե լա կե տային տվյ ալ նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյա նը պա կաս վե րա դա րձ ված մե  տա ղա կան կո-
նստ րուկ ցի այի մե կ տոն նայի մի  ջին շու կայա կան ար ժե քը կազ մում է 930.183 ՀՀ դրամ 
(90.539.554:97,3352): Հետ ևա բար, Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյա նը պա կաս 
վե րա դա րձ ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րի ընդ հա նուր շու կայա կան ար ժե քը 
կազ մում է 199.391.237,3 ՀՀ դրամ (214,357*930.183):

Ն ման պայ ման նե րում ան դրա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյա նն այն 
մա սին, որ ի պահ հա նձն ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա նե րը նախ կի նում օգ տա գո-
րծ ված լի նե լու կամ չլի նե լու և վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը ճի շտ ո րո շե լու մա սով 
առ կա է սույն գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ այն հիմն  ա վոր չէ, նախ քա նի որ գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը՝ մաս նա վո րա պես 
Պա հատ վու թյան պայ մա նա գի րը, Սպե ցի ֆի կա ցի ան, Ըն դուն ման-հա նձն ման ակ տը, նշում 
չեն պա րու նա կում այն մա սին, որ ի պահ են հա նձն վում օգ տա գո րծ ված մե  տա ղա կան 
կո նստ րուկ ցի ա ներ: Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, 
որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, իր իսկ ո րոշ մա մբ նշե լով, որ փոր ձա գե տը չի կա րող եզ րա-
կա ցու թյուն տալ այն մա սին, թե 2001 թվա կա նին ի պահ հա նձն ված մե  տա ղա կան կո-
նստ րուկ ցի ա նե րը ե ղել են օգ տա գո րծ ված, թե՝ ոչ, մի և նույն ժա մա նակ հա կա սե լով իր 
պատ ճա ռա բա նու թյա նը՝ նույն հար ցը պար զե լու նպա տա կով գտել է, որ այդ հիմ քով 
ան հրա ժե շտ է ի րա կա նաց նել գոր ծի նոր քն նու թյուն: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի 
ա ռել, որ մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ան օգ տա գո րծ ված լի նե լու մա սին փաս տը վկայա կո-
չող կող մը՝ Կազ մա կեր պու թյու նը, ան հրա ժե շտ և բա վա րար ա պա ցույց ներ չի ներ կայաց-
րել այդ փաս տի ա պա ցուց ման մա սին, ուս տի կրում է բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րի ռիս կը: 
Հետ ևա բար, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ի պահ հա նձն ված մե  տա ղա կան կո նստ րուկ ցի ա-
նե րը նախ կի նում օգ տա գո րծ ված լի նե լը կամ չլի նե լը և, ըստ այդմ, վճար ման են թա կա 
գու մա րի չա փը ճի շտ ո րո շե լը պար զե լու հա մար ան հրա ժե շտ հա մա րե լով գոր ծի նոր քն-
նու թյուն, թույլ է տվել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 
պա հա նջ նե րի խախ տում: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյան հայ ցը հիմ-
նա վոր և բա վա րար ման են թա կա էր մաս նա կի ո րեն, մի  նչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե-
րը նյու թա կան նոր մե  րի սխալ կի րա ռու թյան, ար դյուն քում նա և՝ դա տա վա րա կան նոր մի  
խա խտ ման հետ ևան քով սխալ եզ րա հա նգ ման են ե կել գոր ծի ել քի վե րա բե րյալ:

 
Այս պի սով, Ըն կե րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը դի տում է բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 
228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ան հրա ժե շտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
4-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց 
հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան-
դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի տա րր։ Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու-
թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ 
կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ-
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ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 
բա ցա կայու թյու նը ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի  70-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-ին և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե-
րի, դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար-
ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն` վե րա քն նիչ 
կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի «ա» կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գա-
նձ վում է գու քային պա հան ջի գոր ծե րո վ՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս 
բա զային տուր քի տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային տուր քի հա զա րա պա տի կից: 

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ Կազ մա կեր պու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա-
կա է մե  րժ ման, Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար վել է 20.000 
ՀՀ դրամ, իսկ պե տա կան տուր քի մն ա ցած մա սը հե տա ձգ վել է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 02.06.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ, ինչ պես նաև 
հաշ վի առ նե լով գույ քային պա հա նջ նե րով վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կայաց նե լու հա մար պե-
տա կան տուր քի ա ռա վե լա գույն չա փը, Կազ մա կեր պու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են-
թա կա է բռ նա գա նձ ման 980.000 ՀՀ դրամ (1.000.000-20.000)՝ որ պես Կազ մա կեր պու թյան 
վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տի 02.06.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
մա սի գու մար:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Ըն կե րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման 
մաս նա կի ո րեն, Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը` բե կան ման և փո փոխ ման, իսկ հայ ցը` 
մաս նա կի ո րեն բա վա րար ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Կազ մա կեր պու թյու նից 
ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 3.987.824,7 ՀՀ դրամ (199.391.237,3*2%)՝ 
որ պես բա վա րար ված հայ ցա պա հան ջի մա սով հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կայաց նե լու 
հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա ր։ Ըն կե րու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե 
են թա կա է բռ նա գա նձ ման 297.272,6 ՀՀ դրամ (14.863.633,7*2%)՝ որ պես մե  րժ ված հայ ցա-
պա հան ջի մա սով հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման ված պե-
տա կան տուր քի գու մա ր։ 

Ըն կե րու թյու նը վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար վճա րել է 400.000 ՀՀ դրամ, իսկ պե տա-
կան տուր քի մն ա ցած մա սը հե տա ձգ վել է ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
17.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ, հետ ևա բա ր՝ Ըն կե րու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա-
կա է բռ նա գա նձ ման 45.909 ՀՀ դրամ (14.863.633,7*3%-400.000)՝ որ պես մե  րժ ված հայ ցա-
պա հան ջի մա սով վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա րա նի 17.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի 
գու մար: Կազ մա կեր պու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 5.981.737 
(199.391.237,3*3%) ՀՀ դրա մ՝ որ պես բա վա րար ված հայ ցա պա հան ջի մա սով վե րա քն նիչ 
բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 17.08.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի գու մար: 

Ն կա տի ու նե նա լով վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի ա ռա-
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վե լա գույն չա փը՝ Կազ մա կեր պու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 
850.000 ՀՀ դրամ (1.000.000-150.000)՝ որ պես Ըն կե րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ-
ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 06.05.2017 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի գու մա ր՝ հաշ վի առ նե լով, որ 
Ըն կե րու թյան կող մի ց վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար վել է 150.000 ՀՀ դրամ պե տա կան 
տուր քի գու մար:

 Բա ցի այդ, Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի ազ գային 
բյու րո» ՊՈԱԿ-ի, որ պես կա տար ված փոր ձա քն նու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա կա 
գու մար, են թա կա է բռ նա գա նձ ման 88.200 ՀՀ դրամ և 102.900 ՀՀ դրամ: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. « Հախ վեր դյան Շին մոն տաժ» ԲԲԸ-ի վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել: 
2. « Մուշ-Մէ դա» ՍՊԸ-ի վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ 

վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 22.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` 
« Մուշ-Մէ դա» ՍՊԸ-ի հայ ցը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն. « Հախ վեր դյան Շին մոն տաժ» 
ԲԲԸ-ից հօ գուտ « Մուշ-Մէ դա» ՍՊԸ-ի բռ նա գան ձել 199.391.237,3   ՀՀ դրամ:

3. « Մուշ-Մէ դա» ՍՊԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 297.272,6 ՀՀ դրա մ՝ որ-
պես մե  րժ ված հայ ցա պա հան ջի մա սով հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կայաց նե լու հա-
մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա ր։

« Հախ վեր դյան Շին մոն տաժ» ԲԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 3.987.824,7 
ՀՀ դրա մ՝ որ պես բա վա րար ված հայ ցա պա հան ջի մա սով հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ-
կայաց նե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա ր։

« Մուշ-Մէ դա» ՍՊԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 45.909 ՀՀ դրա մ՝ որ պես մե -
րժ ված հայ ցա պա հան ջի մա սով վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 17.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան 
տուր քի մա սի գու մար:

« Հախ վեր դյան Շին մոն տաժ» ԲԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 5.981.737 ՀՀ 
դրա մ՝ որ պես բա վա րար ված հայ ցա պա հան ջի մա սով վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ-
ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 17.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ 
հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի գու մար:

« Հախ վեր դյան Շին մոն տաժ» ԲԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 850.000 ՀՀ 
դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա-
քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 06.05.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա-
կան տուր քի մա սի գու մար:

« Հախ վեր դյան Շին մոն տաժ» ԲԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 980.000 ՀՀ 
դրա մ՝ որ պես  վճ ռա բեկ  բո ղո քի  հա մար  սահ ման ված  և  ՀՀ  վճ ռա բեկ  դա տա րա նի  
քա ղա քա ցի ա կան  և  վար չա կան պա լա տի 02.06.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված 
պե տա կան տուր քի մա սի գու մար:

« Հախ վեր դյան Շին մոն տաժ» ԲԲԸ-ից հօ գուտ ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի ազ-
գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի բռ նա գան ձել 88.200 ՀՀ դրամ և 102.900 ՀՀ դրա մ՝ որ պես կա տար-
ված փոր ձա քն նու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա կա գու մար: 

4. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման: 

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 145

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան   Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե ԷԴ/0313/02/16
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ  Ե ԷԴ/0313/02/16
Նա խա գա հող դա տա վոր` Լ. Գրի գո րյա ն
 Դա տա վոր ներ` Ն. Բար սե ղյ ա ն 
 Մ. Հար թե նյան

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ                                          
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ                       
                                      
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
 
 
 
 
                          

Ե. ԽՈԻ ՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ռու զան նա Վար դա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 29.12.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ 
հայ ցի Ժի րայր Հա կո բյա նի ընդ դեմ Ռու զան նա Վար դա նյա նի` գու մա րի բռ նա գա նձ ման 
պա հան ջի մա սին, 

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ժի րայր Հա կո բյա նը պա հան ջել է Ռու զան նա Վար դա նյա նից բռ-

նա գան ձել 540.000 ՌԴ ռուբ լուն հա մար ժեք ՀՀ դրա մ։ 
Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի (դա տա վոր` Տ. Ստե փա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 24.06.2016 թվա կա նի 
վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
29.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ժի րայր Հա կո բյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` 
Դա տա րա նի 24.06.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գո րծն ու ղա րկ վել է նոր քն նու-
թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ռու զան նա Վար դա նյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
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 Վե րա քն նիչ  դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 345-րդ, 347-
րդ, հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 47-րդ, 48-րդ, 51-րդ 
և 53-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Ժի րայր Հա կո բյա նը պա րտ քով գու մար տա-

լը հա վաս տող որ ևէ վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց չի ներ կայաց րել: Ինչ վե րա-
բե րում է բան կային փո խան ցումն  ե րին, ա պա դրա նք կա տար վել են կա մա վո ր՝ օգ նու թյան 
նպա տա կով:

 Մի ա ժա մա նակ ան հի մն  է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն հետ ևու թյու նը, որ Դա տա-
րա նի կող մի ց չեն հե տա զոտ վել և պատ շաճ գնա հատ ման չեն ար ժա նա ցել Ժի րայր Հա-
կո բյա նի կող մի ց որ պես հայ ցա պա հան ջը հիմն  ա վո րող ա պա ցույց ներ կայաց ված «Ա ռա-
քե լու թյուն Հայաս տան» բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան 08.06.2016 
թվա կա նի գեր մա նա կան Կար մի ր Խա չի Հայաս տա նում գտն վող մաս նա ճյու ղի, Սո ցի ա-
լա կան ա ջակ ցու թյան Ե ղեգ նա ձո րի տա րած քային գոր ծա կա լու թյան տե ղե կա նք նե րը և 
Եր ևա նի Է րե բու նի վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ մի  գրու թյու նը, քա նի որ 
այդ փաս տա թղ թե րով որ ևէ կե րպ չի հիմն  ա վոր վում կող մե  րի մի  ջև առ կա փո խա ռու թյան 
հա րա բե րու թյուն նե րը, հետ ևա բար դրա նք սույն գոր ծով վե րա բե րե լի ա պա ցույց ներ չեն:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 29.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 24.06.2016 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի հետ ևյալ փաս տը`
ՀՀ ոս տի կա նու թյան Է րե բու նու բաժ նի հե տա քն նու թյան ա վագ լեյ տե նա նտ Թ. Մաթ ևո-

սյա նի կող մի ց կայաց ված «Ք րե ա կան գո րծ հա րու ցե լը մե ր ժե լու մա սին» 13.12.2015 թվա կա-
նի ո րոշ ման հա մա ձայն` 2013 թվա կա նի ապ րի լին Ժի րայր Հա կո բյա նը ծա նո թա ցել և շփում է 
հաս տա տել Ռու զան նա Վար դա նյա նի հետ: 18.07.2013 թվա կա նին աշ խա տե լու նպա տա կով 
մե կ նել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն և այն տեղ գտն վե լու ըն թաց քում Ռու զան նա Վար դա-
նյա նին բան կային փո խա նց ման մի  ջո ցով 29.07.2013 թվա կա նից մի  նչև 11.08.2015 թվա կա նը 
պա րտ քո վ՝ իր կող մի ց ՀՀ վե րա դառ նա լուց հե տո պա րտ քը վե րա դա րձ նե լու պայ մա նով, 
պար բե րա բար ու ղար կել է գու մար ներ` ընդ հա նուր մոտ 540.000 ՌԴ ռուբ լի: Ռու զան նա 
Վար դա նյա նն իր բա ցատ րու թյա մբ հայտ նել է, որ Ժի րայր Հա կո բյա նը, ի մա նա լով իր սո-
ցի ա լա կան և ա ռող ջա կան խն դիր նե րի մա սին, ցան կա ցել է օգ նել և Ռու սաս տա նի Դաշ-
նու թյուն մե կ նե լուց հե տո այն տե ղից պար բե րա բար գու մար ներ է ու ղար կել ի րեն: Չնայած 
այն հան գա ման քին, որ ին քը մե ր ժել է Ժի րայր Հա կո բյա նին, սա կայն վեր ջի նս պն դել է, 
որ ցան կա նում է օգ նել և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն մե կ նե լուց հե տո այն տե ղից պար բե-
րա բար գու մար ներ է ու ղար կել ի րեն: Մի ա ժա մա նակ բա ցատ րու թյա մբ Ռու զան նա Վար-
դա նյա նը հայտ նել է, որ ին քը Ժի րայր Հա կո բյա նին հայտ նել է, որ գու մար ներ ու ղար կե լու 
կա րիք չկա, սա կայն Ժի րայր Հա կո բյա նը պն դել է, որ գու մար նե րը և նվեր նե րը ու ղար կում 
է որ պես օգ նու թյուն` ա ռա նց հետ վե րա դա րձ նե լու պայ մա նի (գ.թ. 5-7):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է՝ 

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  ե րը՝ կող մե  րի մի  ջև փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյան փաս տի 
վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և 
կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 147

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, 
ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև 
ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:    

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք մի  այն քրե ա կան գոր ծե րով 
հե տա քն նու  թյան և նա խա քն նու  թյան մար մի ն նե րի կող մի ց ըն դու ն ված ո րո շու մն  ե րը կամ 
այդ ըն թաց քու մ ան ձա նց տված բա ցատ րու  թյու ն նե րը պա հա նջ վող գու  մա րի հա նձն ման 
վե րա բե րյալ այլ վե րա բե րե լի գրա վոր ա պա ցու յ ցի բա ցա կայու  թյան պայ ման նե րու մ կա-
րող են դիտ վել բա վա րար փո խա ռու  թյան ի րա վա հա րա բե րու  թյան առ կայու  թյան փաս տը 
հաս տատ ված ո րա կե լու  հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 289-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր ծա րք նե րը քա ղա-
քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց այն գոր ծո ղու թյուն նե րն են, ո րո նք ուղղ ված են 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 
կամ դրա նց դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 290-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծա րք-
նե րը կա րող են լի նել երկ կո ղմ կամ բազ մա կո ղմ (պայ մա նա գիր), ինչ պես նաև` մի  ա կո-
ղմ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար ան հրա ժե շտ է 
եր կու կող մի  (երկ կո ղմ գոր ծա րք) կամ ե րեք ու ա վե լի կող մե  րի (բազ մա կո ղմ գոր ծա րք) 
հա մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 294-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծա րք-
նե րը կնք վում են բա նա վոր կամ գրա վոր (հա սա րակ կամ նո տա րա կան) ձևով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 298-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն`օ րեն քում 
կամ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյու նում ուղ ղա կի նշ ված դեպ քե րում գոր ծար քի հա սա րակ 
գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է դրա ան վա վե րու թյան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա-
գի րը հա մար վում է կնք ված, ե թե կող մե  րի մի  ջև պա հա նջ վող ձևով հա մա ձայ նու թյուն է 
ձե ռք բեր վել պայ մա նագ րի բո լոր է ա կան պայ ման նե րի վե րա բե րյալ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 449-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե օ րեն-
քին հա մա պա տաս խան, պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար ան հրա ժե շտ է նաև հա նձ նել 
գույք, պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում հա մա պա տաս խան գույ քը հա նձ նե լու պա-
հից (հոդ ված 177):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 877-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով մե կ կող մը (փո խա տուն) մյուս կող մի  (փո խա-
ռուի) սե փա կա նու թյա նն է հա նձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ 
գույք, իսկ փո խա ռուն պար տա վոր վում է փո խա տուին վե րա դա րձ նել մի և նույն գու մա րի 
դրամ (փո խա ռու թյան գու մա րը) կամ փո խա տուից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի 
և նույն տե սա կի ու ո րա կի գույք: Նույն կե տի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն` փո խա ռու-
թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում դրամ կամ այլ գույք հա նձ նե լու պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 878-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա-
ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք վում է գրա վոր: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ի 
հա վաս տումն  փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի և դրա պայ ման նե րի` կա րող է ներ կայաց վել 
փո խա ռուի տված ստա ցա կա նը կամ փո խա տուի կող մի ց փո խա ռուին ո րո շա կի դրա մա-
կան գու մար կամ ո րո շա կի քա նա կի գույք տա լը հա վաս տող այլ փաս տա թուղթ: Նույն 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է փո խա ռու-
թյան պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան: Նման պայ մա նա գի րն ա ռո չի նչ է:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է վե-
րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը՝ դիր քո րո շում հայտ նե լով այն մա սին, որ փո-
խա ռու թյան պայ մա նա գի րը գրա վոր ձևով կնք վող գոր ծա րք է, ո րի ու ժով փո խա տուն 
փո խա ռուին է հա նձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, իսկ 
փո խա ռուն պար տա վոր վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ  ե տում 
և կար գով փո խա տուին վե րա դա րձ նել փո խա ռու թյան գու մա րը կամ փո խա տուից ստաց-
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ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու ո րա կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա-
նա գի րը կնք ված է հա մար վում դրա նով նա խա տես ված դրա մը կամ այլ գույ քը հա նձ նե լու 
պա հից (տե ՛ս, Վա հե Սա հա կյ ա նն ընդ դեմ Լե ո նիդ Ներ սի սյա նի թիվ ԵՔԴ/0916/02/08 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ վե րա հաս տա տե լով վե րոգ րյալ դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հա վե լել է, որ օ րե նս դի րը, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մար պար տա դիր 
հա մա րե լով գրա վոր ձևը, ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան շր ջա նա կը սահ մա նա փա-
կել է մի  այն գրա վոր ա պա ցույց նե րո վ…: Օ րե նս դի րը, պար տա դիր հա մա րե լով փաս տա-
թղ թի ներ կայա ցու մը, չի սահ մա նել գրա վոր ա պա ցույց նե րի սպա ռիչ ցա նկ` հնա րա վո-
րու թյուն ըն ձե ռե լով ներ կայաց նե լու ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
54-րդ հոդ վա ծի պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խա նող ցան կա ցած գրա վոր ա պա ցույց, ո րը 
կհաս տա տի փո խա ռուին ո րո շա կի դրա մա կան գու մար կամ ո րո շա կի քա նա կի գույք տա-
լը (տե´ս, Հրա նտ Ա վե տի սյա նն ընդ դեմ «Տ րան սու  նի վեր սալ» ՓԲԸ-ի թիվ ԵԿԴ/4542/02/14 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը դիր քո րո շում է հայտ նել այն մա սին, որ թեև 
քրե ա կան գոր ծե րով հե տա քն նու թյան և նա խա քն նու թյան մար մի ն նե րի կող մի ց ըն դուն-
ված ո րո շումն  ե րով, այդ ըն թաց քում ան ձա նց տված բա ցատ րու թյուն նե րով հաս տատ-
ված հան գա մա նք նե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա-
ծի ի մաս տով չու նեն նա խա պես հաս տատ ված ա պա ցույ ցի ուժ, այ դու հան դե րձ դրա նք 
դիտ վում են որ պես ինք նու րույն գրա վոր ա պա ցույց ներ, ո րո նք կա րող են պա րու-
նա կել տե ղե կու թյուն ներ և գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց նե րի հետ հա մադ րու թյան 
ար դյուն քում հնա րա վո րու թյուն տալ դա տա րա նին պար զե լու գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձա նց պա հա նջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ-
ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը կամ 
բա ցա կայու թյու նը (տե´ս, Վա րթ կես Հա գո փյա նն ընդ դեմ Ա նա հիտ Հա կոբ ջա նյա նի և 
մյու ս նե րի թիվ Ա ՐԱԴ/0093/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
22.04.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ հե տա քն նու թյան և նա խա քն նու թյան մար մի ն նե-
րի կող մի ց ըն դուն ված ո րո շումն  ե րը, այդ ըն թաց քում ան ձա նց տված բա ցատ րու թյուն նե րը 
և ցուց մունք նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում որ պես գրա վոր ա պա ցույց, 
թույ լատ րե լի են նաև փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող ի րա վա կան վե-
ճե րով: Այդ պի սի եզ րա հան գու մը բխում է նաև մի  շա րք գոր ծե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից (տե°ս, օ րի նակ, թիվ ԵՇԴ/1342/02/11 քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի, թիվ Ե Ա ՔԴ/1328/02/12 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի, թիվ ԱՐԴ1/0107/02/14 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մն  ե րը): 
Այ դու հան դե րձ, հաշ վի առ նե լով փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև դա տա կան պրակ տի կայի մի  տումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը կար ևո րում է այն խնդ րի պար զա բա նու մը, թե արդյոք մի  այն վե րը թվա րկ ված 
փաս տա թղ թե րը բա վա րար են փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյան ծա գու մը հաս-
տատ ված հա մա րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ ինչ պես ցան կա ցած պայ մա նա գիր, 
փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը ևս կա մային ակտ է: Այ սի նքն` փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա-
բե րու թյան ա ռա ջաց ման հա մար ան հրա ժե շտ է, որ պայ մա նագ րի կող մե  րը՝ փո խա ռուն և 
փո խա տուն, հս տա կո րեն դրս ևո րեն ի րե նց կա մա հայտ նու թյու նը փո խա ռու թյան պայ մա նա-
գիր կն քե լու վե րա բե րյալ, և այդ կա մքն ուղղ ված լի նի փո խա տուի դեպ քում՝ փո խա ռուին 
դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք հա նձ նե լուն, իսկ փո խա ռուի դեպ-
քում՝ փո խա տուից ստաց ված գու մա րը կամ  փո խա տուից ստաց ված գույ քին հա վա սար 
քա նա կի և նույն տե սա կի ու ո րա կի գույք վե րա դա րձ նե լուն: Նման կամ քի դրս ևո րու մը և 
դրա ի րա կա նաց մա նն ուղղ ված ան հրա ժե շտ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, սա կայն, 
դե ռևս բա վա րար չէ փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյան ծա գումն  ար ձա նագ րե լու հա-
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մար: Մի ա ժա մա նակ ան հրա ժե շտ է, որ կող մե  րի կա մա հայտ նու թյունն ամ րա պնդ ված և 
ձևա կե րպ ված լի նի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյա մբ գոր ծար քի տվյ ալ տե սա կի հա-
մար սահ ման ված կար գով: Ընդ ո րում, քա նի որ կա մա հայտ նու թյու նը կամ քի ար տա հայտ-
ման ար տա քին դրս ևո րումն  է, հաշ վի առ նե լով փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ժա մա նա կագ րա կան 
ա ռու մով դրա նք պե տք է հա մը նկ նեն: Այս պես, փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը ռե ալ գոր-
ծա րք է, այ սի նքն՝ կնք ված է հա մար վում դրա մը կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող 
այլ գույ քը հա նձ նե լու պա հից, ին չը նշա նա կում է, որ մի  նչ փո խա ռու թյան ա ռար կայի փո-
խան ցու մը կամ դրա նից ան մի  ջա պես հե տո ար դեն իսկ օ րեն քով սահ ման ված ձևով պե տք 
է ձևա կե րպ ված լի նի փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կամ փո խա ռու թյան ա ռար կայի փո-
խան ցու մը հա վաս տող գրա վոր այլ փաս տա թուղ թը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա-
հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև  օ րե նսդ րա կան այն կար գա վոր մա մբ, հա մա ձայն ո րի՝ 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է այդ պայ մա նագ րի 
ան վա վե րու թյան, նման պայ մա նա գի րն ա ռո չի նչ է: 

Փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տե քս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ մի  այն հե տա քն նու թյան և նա խա քն նու թյան մար մի ն նե րի կող մի ց ըն դուն ված ո րո-
շումն  ե րով, այդ ըն թաց քում ան ձա նց տված բա ցատ րու թյուն նե րով կամ ցուց մունք նե րով 
չի կա րող հիմն  ա վոր վել փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման հան գա ման քը, 
քա նի որ նա խ՝ նման ա պա ցույց նե րը ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով ձևա վոր վում են փո-
խա ռու թյան ա ռար կայի են թադ րա բար փո խան ցու մի ց ա վե լի ուշ, հետ ևա բար գոր ծար քի 
գրա վոր ձևը պահ պան ված չլի նե լու հիմ քով են թադ րյալ փո խա ռու թյան գոր ծա րքն ա ռո-
չի նչ է: Բա ցի այդ, դրա նք կա մային ակտ ո րակ վել չեն կա րող, քա նի որ ուղղ ված չեն 
կող մե  րի հա մար փո խա դա րձ ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, այլ 
քրե ա դա տա վա րա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում դրա նով կան խո րոշ ված նպա տակ նե րի 
ի րա կա նաց մա նն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ են: 

Վե րոգ րյալ ընդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն կա րող է կազ մե լ այն դեպ քը, երբ 
են թադ րյալ փո խա ռու թյան եր կու կող մե  րն էլ հե տա քն նու թյան կամ նա խա քն նու թյան ըն-
թաց քում ի րե նց տված բա ցատ րու թյուն նե րով կամ ցուց մունք նե րով ըն դու նել են մի  մյա-
նց մի  ջև փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյան գոյու թյան փաս տը և հե տա գայում այդ 
ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող վե ճով հա րուց ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ-
նե րում տվյ ալ փաս տը չի վի ճա րկ վել են թադ րյալ փո խա ռուի կող մի ց կամ չի հե րք վել այդ 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րով:

 Սույն գոր ծով  Դա տա րա նը, հայ ցը մե ր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Ժի րայր Հա կո-
բյա նի կող մի ց չի ներ կայաց վել որ ևէ հիմն  ա վոր և վե րա բե րե լի ա պա ցույց առ այն, որ իր 
կող մի ց պա հա նջ վող գու մա րը Ռու զան նա Վար դա նյա նին Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նից 
ու ղա րկ վել է որ պես փո խա ռու թյան գու մար` վե րա դա րձ նե լու պայ մա նով:  

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լով, Դա տա րա նի վճի ռը բե-
կա նե լով և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լով, հի մք է ըն դու նել գոր ծում առ կա «Ա ռա քե-
լու թյուն Հայաս տան» բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան 08.06.2016 
թվա կա նի թիվ ԱՀ-Տ4, Գեր մա նա կան Կար մի ր Խա չի Հայաս տա նում գտն վող մաս նա ճյու ղի 
06.06.2016 թվա կա նի թիվ 31-06/2016, Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան Ե ղեգ նա ձո րի տա րած-
քային գոր ծա կա լու թյան 11.04.2016 թվա կա նի թիվ Ե-275 տե ղե կա նք նե րը և Եր ևա նի Է րե-
բու նի վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ մի  10.06.2016 թվա կա նի թիվ 24/12-185 
գրու թյու նը, և հան գել է այն հետ ևու թյան, որ վի ճե լի գու մա րը Ժի րայր Հա կո բյա նի կող-
մի ց Ռու զան նա Վար դա նյա նին` որ պես օգ նու թյուն տր ված լի նե լու մա սին պա տաս խա նող 
կող մի  բա նա վոր պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյան հար ցը Դա տա րա նը 
պե տք է քն նար կեր հայց վո րի՝ ըն տանյոք հան դե րձ օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ան ձ հան դի-
սա նա լու փաս տը հիմն  ա վո րող վե րոն շյալ ա պա ցույց նե րի հաշ վառ մա մբ: 

 Վե րը շա րա դր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած 
փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի հա մար որ ևէ ա պա ցույց 
նա խա պես հաս տատ վա ծի ուժ չու նի, բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րի ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րով ան դրա դար ձել է 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու հար ցին, ուս տի սույն 
ո րոշ մա մբ կր կին դրան չի ան դրա դառ նում (տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն ընդ դեմ Նվեր 
Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը, Սվետ լա նա Ժու  լի կյ ա նն ընդ դեմ Ա նա հիտ Խա չատ րյա նի 
թիվ ԵՄԴ/0232/02/08  քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 
թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում առ կա՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
Է րե բու նու բաժ նի հե տա քն նու թյան ա վագ լեյ տե նա նտ Թ. Մաթ ևո սյա նի կող մի ց կայաց-
ված «Ք րե ա կան գո րծ հա րու ցե լը մե ր ժե լու մա սին» 13.12.2015 թվա կա նի ո րոշ ման հա մա-
ձայն` Ժի րայր Հա կո բյա նը Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նից բան կային փո խա նց ման մի  ջո ցով 
29.07.2013 թվա կա նից մի  նչև 11.08.2015 թվա կա նը պա րտ քո վ՝ ՀՀ վե րա դառ նա լուց հե տո 
պա րտ քը վե րա դա րձ նե լու պայ մա նով, Ռու զան նա Վար դա նյա նին պար բե րա բար ու ղար կել 
է գու մար ներ` ընդ հա նուր մոտ 540.000 ռու սա կան ռուբ լի: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ մի  այն «Ք րե ա կան գո րծ հա րու ցե լը մե ր ժե լու մա սին» 13.12.2015 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ չի կա րող հիմն  ա վոր վել կող մե  րի մի  ջև փո խա ռու թյան ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման փաս տը՝ հաշ վի առ նե լով նաև վե րն ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րը: Բա ցի այդ, վկայա կոչ ված ո րոշ ման ու սումն  ա սի րու թյու նից հետ ևում է, 
որ կող մե  րը հա կա սա կան բա ցատ րու թյուն են տվել են թադ րա բար կա տար ված փո խան-
ցումն  ե րի նպա տա կի վե րա բե րյալ, մի  կող մի ց` (են թադ րյալ փո խան ցում կա տա րած ան-
ձը) պն դե լով դրա նց վե րա դա րձ նե լի ու թյան պայ մա նի մա սին, մյուս կող մի ց` (են թադ րյալ 
փո խան ցում ստա ցած ան ձը) ա ռար կե լով այդ փաս տի դե մ՝ փո խան ցումն  ե րն ան հա տույց 
լի նե լու հիմն  ա վոր մա մբ: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն-
շյալ ա պա ցույ ցով չի հիմն  ա վոր վում նաև այն փաս տը, որ կող մե  րի կա մքն ուղղ ված է ե ղել 
մի  մյա նց մի  ջև փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը: 

Ի նչ վե րա բե րում է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց նշ վա ծ՝ գոր ծում առ կա ա պա-
ցույց նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նք սույն գոր ծով վե րա բե րե լի 
չեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

  Այս պես, սույն  գոր ծում առ կա՝  
ՀՀ Վայոց ձո րի մա րզ պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան 

Ե ղեգ նա ձո րի տա րած քային գոր ծա կա լու թյան 11.04.2016 թվա կա նի թիվ Ե-275 տե ղե կա-
նքն ընդ հան րա պես չի վե րա բե րում Ժի րայր Հա կո բյա նին և դրա նով չի հիմն  ա վո րում 
վեր ջի նիս օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող ան ձ հան դի սա նա լու փաս տը, քա նի որ այն տր վել 
է Ռու զան նա Վար դա նյա նին առ այն, որ նա հաշ վառ ված է գոր ծա կա լու թյու նում, ըն տա-
նե կան նպաս տի ի րա վուն քից օգտ վել է 01.01.2002 թվա կա նից մի  նչև 30.06.2015 թվա կա նը 
(գ.թ. 29):

«Ա ռա քե լու թյուն Հայա սա տան» բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյան 08.06.2016 թվա կա նի թիվ ԱՀ-Տ4, Գեր մա նա կան Կար մի ր Խա չի Հայաս տա նում 
գտն վող մաս նա ճյու ղի 06.06.2016 թվա կա նի թիվ 31-06/2016 տե ղե կա նք նե րից հետ ևում 
է, որ Ժի րայր Հա կո բյա նը 26.11.2015 թվա կա նից է ընդ գրկ վել «Ա ռա քե լու թյուն Հայաս-
տան» բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նում որ պես շա հա ռու, իսկ 
01.02.2016 թվա կա նից Ժի րայր Հա կո բյա նը՝ իր ըն տա նի քի ե րեք ան դա մով, Գեր մա նա-
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կան Կար մի ր Խա չի Հայաս տա նում գտն վող մաս նա ճյու ղի կող մի ց ի րա կա նաց վող «Գ թու-
թյան խո հա նոց» ծրագ րի շա հա ռու է (գ.թ. 27-28): 

Եր ևա նի Է րե բու նի վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ մի  10.06.2016 
թվա կա նի թիվ 24/12-185 գրու թյա մբ հայտն վել է, որ Ժի րայր Հա կո բյա նը 2016 թվա կա նի 
փե տր վա րից մի  նչև նույն թվա կա նի մայի սն օգտ վել է ո րո շա կի սո ցի ա լա կան ծրագ-
րե րից (գ.թ. 30): 

Վե րոն շյալ փաս տա թղ թե րի ու սումն  ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ Ժի րայր Հա կո բյա-
նն օգտ վել է սո ցի ա լա կան ծրագ րե րից ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում, մաս-
նա վո րա պե ս՝ 2015 թվա կա նի նոյեմ բե րից մի  նչև 2016 թվա կա նի մայի սը: Մի նչ դեռ ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան Է րե բու նու բաժ նի «Ք րե ա կան գո րծ հա րու ցե լը մե ր ժե լու մա սին» 13.12.2015 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ ար ձա նա գր վել է, որ Ժի րայր Հա կո բյա նը Ռու զան նա Վար դա նյա-
նին բան կային փո խա նց ման մի  ջո ցով գու մար է փո խան ցել 29.07.2013 թվա կա նից մի  նչև 
11.08.2015 թվա կա նը: Հետ ևա բար Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նից Ռու զան նա Վար դա նյա-
նին գու մար փո խան ցե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում Ժի րայր Հա կո բյա նը վե րոն շյալ սո ցի-
ա լա կան ծրագ րե րից չի օգտ վել, այդ ծրագ րե րի շա հա ռու չի հան դի սա ցել, որ պի սի պայ-
ման նե րում այդ ա պա ցույց նե րը Ժի րայր Հա կո բյա նի կող մի ց Ռու զան նա Վար դա նյա նին 
գու մար ներ փո խան ցե լու ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար նրա՝ օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող 
ան ձ հան դի սա նա լու փաս տը հիմն  ա վո րե լու հա մար վե րա բե րե լի ա պա ցույց չեն կա րող 
հան դի սա նալ: 

Հի մք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն 
գոր ծում բա ցա կայում է որ ևէ գրա վոր ա պա ցույց, ո րով հիմն  ա վոր վում է կող մե  րի մի  ջև 
փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը, իսկ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
կող մի ց մատ նա նշ ված ա պա ցույց նե րը վե րա բե րե լի հա մար վել չեն կա րող, ուս տի Դա-
տա րա նը, հայ ցը մե ր ժե լով, կայաց րել է օ րի նա կան և հիմն  ա վոր ված դա տա կան ակտ:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ան հրա ժե շտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
6-րդ են թա կե տով սահ ման ված` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ուժ տա լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը, հա մա ձայն ո րի` գո րծն ըստ 
է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քով վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց դա տա կան ակ տը փո փոխ վե լու դեպ քե րում ամ-
բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նում է վե րա քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը` 
օ րի նա կան ուժ տա լով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին: Այս դեպ քում 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը լրա ցու ցիչ պատ ճա ռա բա նում է ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա-
տա կան ակ տը, ե թե այն թե րի կամ սխալ է պատ ճա ռա բան ված:

Տ վյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի գո րծն ըստ է ու թյան 
ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան ված, ուս տի Դա տա րա նի վճ ռին 
պե տք է տալ օ րի նա կան ուժ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ վե րո հի շյալ դիր քո րոշ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաշ վի է 
առ նում, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ 
ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու-
ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար: Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն-
ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր, 
հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խա խտ ման տե սան կյ ու նից:

Տ վյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե-
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րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան-
գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար-
ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա-
ձայն` վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տի 06.05.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե-
տաձ գե լու վե րա բե րյալ Ռու զան նա Վար դա նյա նի մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, իսկ 
վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար մա ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նման 
պայ ման նե րում վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մա-
րը` 16.200 ՌԴ ռուբ լուն հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  չա փով (540.000 × 3%), ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է 
բռ նա գա նձ ման Ժի րայր Հա կո բյա նից: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ Ժի րայր Հա կո բյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման նաև վե րա քն նիչ 
բո ղո քի հա մար սահ ման ված և Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 01.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ 
հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մա րը՝ 16.200 ՌԴ ռուբ լուն հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  չա-
փով (540.000 × 3%): 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 29.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա-
րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի  ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 24.06.2016 թվա-
կա նի վճ ռին` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. Ժի րայր Հա կո բյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 16.200 ՌԴ ռուբ լուն հա-
մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 06.05.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ-
ված պե տա կան տուր քի գու մար:

 Ժի րայր Հա կո բյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 16.200 ՌԴ ռուբ լուն հա մար-
ժեք ՀՀ դրամ` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա րա նի 01.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

       
ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/2723/02/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/2723/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝ Տ. Նա զա րյա ն
 Դա տա վոր նե ր՝ Ա. Պետ րո սյա ն
 Կ. Չի լին գա րյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  նա խա գա հու  թյա մբ Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
    Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
    Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
    Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
    Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
    Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ա նե լիք Բա նկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Բա նկ) վճ-

ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 28.04.2016 թվա կա նի ո րոշ-
ման դե մ՝ ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նի՝ գու մա րի բռ նա գա նձ ման և բռ-
նա գան ձու մը գրա վա դր ված գույ քի վրա տա րա ծե լու պա հա նջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նից բռ նա գան ձել 400.262 

ՀՀ դրա մ՝ բռ նա գան ձու մը տա րա ծե լով գրա վա դր ված գույ քի վրա, մի  նչև վճ ռի կայաց ման 
օ րը վար կի մն ա ցոր դի նկատ մա մբ Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նից բռ նա գան ձել վար կային պայ-
մա նագ րով սահ ման ված տո կոս նե րը և տույ ժե րը, իսկ վճ ռի կայաց ման օր վա նից մի  նչև 
պար տա վո րու թյան ամ բող ջա կան կա տար ման օ րը նույն գու մա րի նկատ մա մբ հաշ վեգ րել 
և բռ նա գան ձել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս-
նե րը:  

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Բու նի ա թյան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 18.12.2015 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
28.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Բան կի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 
18.12.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:
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 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Բան կը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նը: 

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 347-րդ, 411-րդ, 

881-րդ և 887-րդ հոդ ված նե րը, ո րո նք պե տք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 47-րդ, 48-րդ, 51-րդ, 132-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը բա վա րար կեր պով չեն ան դրա դար ձել Բան կի կող մի ց 

ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րին, ամ բող ջու թյա մբ չեն ու սումն  ա սի րել այդ փաս տա թղ թե-
րում ար տա ցոլ ված տվյ ալ նե րը և ար դյուն քում սխալ գնա հա տե լով գոր ծում առ կա ա պա-
ցույց նե րը՝ հան գել են չհիմն  ա վոր ված հետ ևու թյան առ այն, որ Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նը չի 
ստա ցել ո՛չ վար կը, ո՛չ ապ րան քը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ Ա րամ Ա ղա բե-
կյ ա նը հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել լու ծե լու վար կային պայ մա նա գի րը, որ պի սի ի րա վուն-
քից, սա կայն, վեր ջի նս չի օգտ վել: Ե թե Բան կը պատ շաճ կեր պով չէր կա տա րել իր պար-
տա կա նու թյուն նե րը, ա պա Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նը կա րող էր ի րաց նել իր ի րա վուն քը և լու ծել 
վար կային պայ մա նա գի րը, ին չը չի ա րել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 28.04.2016  թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել: 

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շումն  օ րի նա կան է և հիմն  ա վոր ված, իսկ վճ ռա բեկ բո-

ղո քն ան հի մն  է, քա նի որ Բան կը վար կա ռուին առ ձե ռն գու մար չի տրա մադ րել, այդ մա-
սին որ ևէ ա պա ցույց գոր ծում առ կա չէ: Բան կի կող մի ց փո խա նց ված վար կի գու մա րին 
ի րա կա նում տի րա ցել է «Այ թի մաս տեր» ՍՊԸ-ն՝ այդ պես էլ չտ րա մադ րե լով այդ գու մա-
րով գն ված հա մա կար գի չը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը ՝
1) Բան կի (Վար կա տու) և Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նի (Վար կա ռու) մի  ջև 18.08.2013 թվա կա նին 

կնք ված թիվ 1ԱՐ3145 վար կային պայ մա նագ րի (այ սու հե տ՝ Վար կային պայ մա նա գիր) հա-
մա ձայն՝ Վար կա տուի և «Այ թի մաս տեր» ՍՊԸ-ի (այ սու հե տ՝ Ըն կե րու թյուն) մի  ջև 31.03.2011 
թվա կա նին կնք ված հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա Վար կա տուն Վար-
կա ռուին տրա մադ րել է սպա ռո ղա կան վա րկ՝ «intel 2.7 Ghz» հա մա կար գի չը (նույ նա կա-
նաց ման հա մար` 367850200331) ձե ռք բե րե լու նպա տա կով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7):

2) Բան կի (Վար կա տու) և Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նի (Վար կա ռու) մի  ջև 18.08.2013 թվա կա-
նին կնք ված թիվ 1ԱՐ3145 կո շտ գրա վի պայ մա նագ րի (այ սու հե տ՝ Գրա վի պայ մա նա գիր) 
հա մա ձայն՝ Վար կա տուի կող մի ց Վար կա ռուին տրա մա դր վող 24 ա մի ս ժամկ  ե տով և 23 
տո կոս տա րե կան տո կո սադ րույ քով 339.600 ՀՀ դրամ վար կի դի մաց գրա վա տուն գրա-
վադ րել է վար կի մի  ջո ցով ձե ռք բեր վող հետ ևյալ գույ քը` «intel 2.7 Ghz» հա մա կար գիչ 
(նույ նա կա նաց ման հա մար` 367850200331), գրա վա դր ված գույ քի գնա հատ ման ար ժե քը` 
339.600 ՀՀ դրամ (hա տոր 1-ին, գ.թ. 6):

3) Ըն կե րու թյան կող մի ց 25.12.2013 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քի հա մա ձայն` Ա րամ 
Ա ղա բե կյ ա նը հրա ժար վել է Ըն կե րու թյան կող մի ց ե րաշ խա վոր վող և Բան կի վար կա վոր-
ման մի  ջո ցով ձե ռք բե րած հա մա կա րգ չից: Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է 1 ամս վա ըն-
թաց քում հետ փո խան ցել Բան կից Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նի հա մա կա րգ չի հա մար ստաց ված 
գու մա րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 54):
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4) Թիվ 14128214 քրե ա կան գոր ծով «Ան ձին որ պես մե  ղադ րյալ նե րգ րա վե լու մա սին» 
ՀՀ քնն չա կան կո մի  տե ի Եր ևան քա ղա քի քնն չա կան վար չու թյան Ա րաբ կիր վար չա կան 
շր ջա նի քնն չա կան բաժ նի ա վագ քն նիչ Ս. Ռա ֆաե լյ ա նի 29.06.2015 թվա կա նի ո րոշ ման 
հա մա ձայն՝ Սու րեն Ե րի ցյա նին մե  ղադ րա նք է ա ռա ջա դր վել այն բա նի հա մար, որ ի թի-
վս այ լոց, Սու րեն Ե րի ցյա նը, հան դի սա նա լով Ըն կե րու թյան տնօ րեն, չա րա շա հե լով Ա րամ 
Ա ղա բե կյ ա նի վս տա հու թյու նը, տար բեր պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ ներ կայաց նե լով, վեր-
ջի նիս չի հա նձ նել Վար կային պայ մա նագ րի ա ռար կա հան դի սա ցող 339.600 ՀՀ դրամ 
ար ժո ղու թյա մբ «intel 2.7 Ghz» տե սա կի հա մա կար գի չը, վս տա հեց նե լով, որ Բան կի հետ 
կնք ված Վար կային պայ մա նա գի րը չե ղյ ալ է հա մար վե լ՝ խա բե ու թյա մբ հա փշ տա կել է հա-
մա կար գիչ տրա մադ րե լու դի մաց Բան կի կող մի ց Ըն կե րու թյա նը փո խա նց ված 339.600 ՀՀ 
դրա մը` Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նին պատ ճա ռե լով 230.000 ՀՀ դրամ գույ քային վն աս (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 72-97): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է` 

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  ե րը` սպա ռո ղա կան վար կի  բնույ թի և ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, 
կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի 
դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նի  կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, 
ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև 
ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցա դր մա նը. արդյո±ք վար կա տու ի կող մի ց սպա ռո ղա կան 
վար կի փո խան ցու  մը մա տա կա րա րին վար կի գու  մա րի տրա մա դր ման պար տա վո րու  թյան 
պատ շաճ կա տա րու մ չէ վար կա ռու ի հան դեպ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյու նը կա զմ ված է նույն օ րե նսգր քից և 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վու ն քի նոր մե ր պա րու  նա կող այլ օ րե նք նե րից: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 877-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ փո խա ռու-
թյան պայ մա նագ րով մե կ կող մը (փո խա տուն) մյուս կող մի  (փո խա ռուի) սե փա կա նու թյա-
նն է հա նձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, իսկ փո խա ռուն 
պար տա վոր վում է փո խա տուին վե րա դա րձ նել մի և նույն գու մա րի դրամ (փո խա ռու թյան 
գու մա րը) կամ փո խա տուից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու 
ո րա կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում դրամ կամ այլ գույք 
հա նձ նե լու պա հից: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 882-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ փո խա ռուն 
ի րա վունք ու նի վի ճար կել փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, ե թե ա պա ցու ցում է, որ ին քը 
փո խա տուից ի րա կա նում դրամ կամ այլ գույք չի ստա ցել կամ ստա ցել է պայ մա նագ րում 
նշ վա ծից ա վե լի պա կաս քա նա կով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 887-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վար կային 
պայ մա նագ րով բան կը կամ այլ վար կային կազ մա կեր պու թյու նը (վար կա տուն) պար տա-
վոր վում է պայ մա նագ րով նա խա տես ված չա փե րով և պայ ման նե րով դրա մա կան մի  ջոց-
ներ (վա րկ) տրա մադ րել փո խա ռուին, իսկ փո խա ռուն պար տա վոր վում է վե րա դա րձ նել 
ստաց ված գու մա րը և տո կոս ներ վճա րել դրա նից: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ վար կային պայ մա նագ րից բխող հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ կի րառ վում են 
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նույն օ րե նսգր քի 46-րդ գլ խում նա խա տես ված կա նոն նե րը, ե թե այլ բան նա խա տես ված 
չէ նույն գլ խի կա նոն նե րով և վար կային պայ մա նագ րով:   

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 887-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ 
վար կային պայ մա նագ րով վար կա տուն ստա նձ նում է վար կա ռուին դրա մա կան մի  ջոց-
ներ տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյուն, ինչ պես նաև ձե ռք է բե րում ի րա վունք՝ պա-
հան ջե լու հետ վե րա դա րձ նել այդ դրա մա կան մի  ջոց նե րը և տո կոս ներ վճա րել դրան-
ցից, իսկ վար կա ռուն, իր հեր թին, ձե ռք է բե րում այդ մի  ջոց նե րն ստա նա լու ի րա վունք և 
ստա նձ նում վար կա տուին տո կոս ներ վճա րե լու ու ստաց ված մի  ջոց նե րը վե րա դա րձ նե-
լու պար տա կա նու թյուն: Մի ա ժա մա նակ նշ ված հոդ վա ծով ամ րա գր վել է, որ վար կային 
հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի նոր մե  րը կի րա ռե լի են, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե  րով 
և բուն վար կային պայ մա նագ րով: Այ սի նքն՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո-
րե լու ա ռու մով օ րե նս դի րը նա խա պատ վու թյու նը տվել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝ 
վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե  րին և վար կային պայ մա նագ րին, 
ո րոն ցով այլ բան նա խա տես ված չլի նե լու դեպ քում մի  այն տվյ ալ հա րա բե րու թյուն նե րի 
նկատ մա մբ կա րող են գոր ծել փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝ նոր մե  րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ վար կային պայ մա նա գի րը, որ-
պես փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի տե սակ, այ դու հան դե րձ, ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րով 
տար բեր վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րից: Մաս նա վո րա պես, ե թե փո խա ռու թյան 
պայ մա նագ րի դեպ քում փո խա ռու թյան ա ռար կան պե տք է փաս տա ցի հա նձն ված լի նի 
փո խա ռու ին, ա պա վար կային պայ մա նագ րի դեպ քում վար կի տրա մա դր ման պար տա-
կա նու թյու նը հա մար վում է կա տար ված վար կի գու մա րն ինչ պես ան մի  ջա կա նո րեն վար-
կա ռուին, այն պես էլ այն պայ մա նագ րով նա խա տես ված մա տա կա րա րին հա նձն վե լու, 
այն է՝ վար կա ռուի ո րո շա կի կա րիք նե րի բա վա րար ման նպա տա կով նրա օգ տա գո րծ ման 
հա մար հա սա նե լի դառ նա լու պա րա գայում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ՀՀ-ում 23.01.2009 թվա կա նից գոր ծում է քա-
ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր մե ր պա րու նա կող «Ս պա ռո ղա կան կրե դի տա վոր ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քը: Նշ ված օ րեն քի  2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քում 
օգ տա գո րծ վում են հետ ևյալ հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն նե րը. 1) կրե դի տ՝ պար տա վո րու-
թյան տա րա ժամկ  ետ վճար ման ի րա վունք, վա րկ, փո խա ռու թյուն, ֆի նան սա կան վար-
ձա կա լու թյուն (լի զի նգ) կամ որ ևէ այլ հա մա ձայ նու թյուն կամ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն, 
ո րի նպա տա կը ապ րա նք նե րի, ծա ռայու թյուն նե րի կամ աշ խա տա նք նե րի ձե ռք բե րու մը 
ֆի նան սա վո րե լն է. 2) կրե դի տա վո րո ղ՝ բա նկ, օ տա րե րկ րյա բան կի մաս նա ճյուղ, վար-
կային կազ մա կեր պու թյուն կամ գրա վա տուն, ո րը տրա մադ րում է կրե դիտ. 3) կրե դի-
տա վոր ման պայ մա նա գի ր՝ գոր ծա րք, ո րով կրե դի տա վո րո ղն սպա ռո ղին տրա մադ րում 
կամ խոս տա նում է տրա մադ րել կրե դիտ. 4) մա տա կա րա ր՝ ապ րա նք նե րը վա ճա ռող կամ 
ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող կամ աշ խա տա նք ներ կա տա րող ֆի զի կա կան կամ ի րա վա-
բա նա կան ան ձ. ... 6) սպա ռող  (այդ թվում՝ գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան կրե դիտ 
ստա ցող)` բա ցա ռա պես ան ձնա կան, ըն տա նե կան, տնային կամ այլ օգ տա գո րծ ման հա-
մար նա խա տես ված, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան հետ չկապ ված (բա ցա ռու-
թյա մբ գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան կրե դիտ նե րի), ապ րա նք նե րի (աշ խա տա նք-
նե րի, ծա ռայու թյուն նե րի) պատ վիր ման կամ ձե ռք բեր ման նպա տա կով կրե դիտ ստա ցող 
քա ղա քա ցի...:

 Վե րո շա րադ րյա լից հետ ևում է, որ «կ րե դիտ» հաս կա ցու թյու նը, ի թի վս այլ նի, սահ-
ման վում է որ պես վա րկ, ո րի նպա տա կը սպա ռո ղի կող մի ց ապ րա նք նե րի, ծա ռայու թյուն-
նե րի կամ աշ խա տա նք նե րի ձե ռք բե րու մը ֆի նան սա վո րե լն է: Ընդ ո րում, սպա ռո ղա կան 
կրե դի տին կամ սպա ռո ղա կան վար կին բնո րոշ են հետ ևյալ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը ՝

1)  հա տուկ նպա տա կի առ կայու թյու նը, ին չը նշա նա կում է, որ վար կի գու մա րը փո-
խա ռուի կող մի ց կա րող է օգ տա գո րծ վել մի  այն այն պի սի ապ րա նք նե րի, ծա ռայու թյուն նե-
րի կամ աշ խա տա նք նե րի ձե ռք բեր ման հա մար, ո րո նք ան հրա ժե շտ են իր ան ձնա կան, ըն-
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տա նե կան, տնային կամ այլ օգ տա գո րծ ման հա մար, կապ ված չեն ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման հետ,

2)  հա տուկ սուբյեկ տային կազ մը, մաս նա վո րա պե ս՝ որ պես փո խա ռու-ս պա ռող կա-
րող են հան դես գալ մի  այն ֆի զի կա կան ան ձի նք:

 Փաս տո րեն, սպա ռո ղա կան վար կը ձե ռք բեր ված ապ րան քի, ծա ռայու թյան կամ աշ-
խա տան քի դի մաց վճար ման մի  ջոց է և որ պես այդ պի սին կա րող է ան մի  ջա կա նո րեն փո-
խա նց վել նաև վկայա կոչ ված օ րեն քի ի մաս տով մա տա կա րար հան դի սա ցող սուբյեկ տին 
(օ րի նա կ՝ երբ սպա ռո ղա կան վար կը տրա մա դր վում է ար դեն իսկ ընտր ված ապ րան քի, 
աշ խա տան քի կամ ծա ռայու թյան ձե ռք բեր ման հա մար և մա տա կա րա րը վար կի տրա մա-
դր ման պա հին հայտ նի է): Ա վե լին, ձևա վոր ված գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույ թը 
վկայում է, որ սպա ռո ղա կան վար կի ձևա կեր պու մը գե րա կշ ռող դեպ քե րում ի րա կա նաց-
վում է մա տա կա րա րից ապ րան քի, ծա ռայու թյան կամ աշ խա տան քի ձե ռք բեր ման պա հին, 
իսկ վար կի գու մա րը փո խա նց վում է մա տա կա րա րին, այ դու հան դե րձ, ան մի  ջա կա նո րեն 
վար կային հա րա բե րու թյուն ներ ա ռա ջաց նե լով վար կա տուի և սպա ռո ղի մի  ջև:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, երբ վար կի գու մա րը, որ պես 
սպա ռո ղա կան կրե դիտ, փո խա նց վել է մա տա կա րա րին, վար կա տուի՝ վա րկ տրա մադ-
րե լու պար տա կա նու թյու նը հա մար վում է պատ շաճ կար գով կա տար ված, իսկ սպա ռո-
ղը՝ փո խա ռուն, կրում է դրա նից բխող ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը: Մաս-
նա վո րա պե ս՝ «Ս պա ռո ղա կան կրե դի տա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 3-րդ կե տն ի րա վունք է վե րա պա հում սպա ռո ղին պա հա նջ նե րը ներ կայաց նե լու ան-
մի  ջա պես կրե դի տա վո րո ղին այն դեպ քում, երբ կրե դի տա վոր ման պայ մա նագ րով կամ 
այդ պայ մա նագ րի հի ման վրա տրա մա դր ված կրե դի տի մի  ջո ցով գն ված ապ րա նք նե րը, 
ծա ռայու թյուն նե րը կամ աշ խա տա նք նե րը չեն ստաց վել (մա տուց վել) կամ մաս նա կի են 
ստաց վել (մա տուց վել) կամ չեն հա մա պա տաս խա նում օ րեն քով և (կամ) ապ րա նք նե րի, 
ծա ռայու թյուն նե րի կամ աշ խա տա նք նե րի գնումն  ա պա հո վող գոր ծար քով սահ ման ված 
պա հա նջ նե րին, կամ նույն օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ սպա ռո ղն ի րա-
վունք ու նի ա ռա նց որ ևէ պատ ճա ռա բա նու թյան մի  ա կող մա նի ո րեն լու ծե լու կրե դի տա վոր-
ման պայ մա նա գի րը դրա կնք մա նը հա ջոր դող 7 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, ե թե 
կրե դի տա վոր ման պայ մա նագ րով ա վե լի եր կար ժամկ  ետ նա խա տես ված չէ (մ տա ծե լու 
ժա մա նակ): Սպա ռո ղի կող մի ց վե րը նշ ված ի րա վունք նե րը չի րաց վե լու դեպ քում վեր ջի նս 
կրում է վար կի գու մա րը և դրան հաշ վե գր ված տո կոս նե րը վե րա դա րձ նե լու՝ փո խա ռուի 
հիմն  ա կան պար տա կա նու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի հա մար որ ևէ ա պա ցույց 
նա խա պես հաս տատ վա ծի ուժ չու նի, բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րի ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ փաս տել է, որ այս կամ 
այն հան գա ման քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու-
թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ-
ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը 
(տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 18.08.2013 թվա կա նի Վար կային պայ մա նագ րով 
Վար կա տուի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 31.03.2011 թվա կա նին կնք ված հա մա գոր ծակ ցու թյան 
պայ մա նագ րի հի ման վրա Վար կա տուն Վար կա ռուին տրա մադ րել է սպա ռո ղա կան վա-
րկ՝ «intel 2.7 Ghz» հա մա կար գի չը (նույ նա կա նաց ման հա մար` 367850200331) ձե ռք բե րե լու 
նպա տա կով: Նույն օ րը կնք ված գրա վի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Վար կա տուի կող մի ց 
Վար կա ռուին տրա մա դր վող 24 ա մի ս ժամկ  ե տով և 23 տո կոս տա րե կան տո կո սադ րույ-
քով 339.600 ՀՀ դրամ վար կի դի մաց գրա վա տուն գրա վադ րել է վար կի մի  ջո ցով ձե-
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ռք բեր վող հետ ևյալ գույ քը` «intel 2.7 Ghz» հա մա կար գիչ  (նույ նա կա նաց ման հա մար` 
367850200331), գրա վա դր ված գույ քի գնա հատ ման ար ժե քը` 339.600 ՀՀ դրամ: Ըն կե րու-
թյան կող մի ց 25.12.2013 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քի հա մա ձայն` Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նը 
հրա ժար վել է Ըն կե րու թյան կող մի ց ե րաշ խա վոր վող և Բան կի վար կա վոր ման մի  ջո ցով 
ձե ռք բե րած հա մա կա րգ չից: Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է 1 ամս վա ըն թաց քում հետ 
փո խան ցել Բան կից Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նի հա մա կա րգ չի հա մար ստաց ված գու մա րը: Թիվ 
14128214 քրե ա կան գոր ծով «Ան ձին որ պես մե  ղադ րյալ նե րգ րա վե լու մա սին» ՀՀ քնն չա-
կան կո մի  տե ի Եր ևան քա ղա քի քնն չա կան վար չու թյան Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի քնն-
չա կան բաժ նի ա վագ քն նիչ Ս. Ռա ֆաե լյ ա նի 29.06.2015 թվա կա նի ո րոշ ման հա մա ձայն՝ 
Սու րեն Ե րի ցյա նին մե  ղադ րա նք է ա ռա ջա դր վել այն բա նի հա մար, որ ի թի վս այ լոց, Սու-
րեն Ե րի ցյա նը, հան դի սա նա լով Ըն կե րու թյան տնօ րեն, չա րա շա հե լով Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նի 
վս տա հու թյու նը, տար բեր պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ ներ կայաց նե լով, վեր ջի նիս չի հա-
նձ նել Վար կային պայ մա նագ րի ա ռար կա հան դի սա ցող 339.600 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյա մբ 
«intel 2.7 Ghz»  տե սա կի հա մա կար գի չը, վս տա հեց նե լով, որ Բան կի հետ կնք ված վար-
կային պայ մա նա գի րը չե ղյ ալ է հա մար վել, խա բե ու թյա մբ հա փշ տա կել է հա մա կար գիչ 
տրա մադ րե լու դի մաց Բան կի կող մի ց Ըն կե րու թյա նը փո խա նց ված 339.600 ՀՀ դրա մը` 
Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նին պատ ճա ռե լով 230.000 ՀՀ դրամ գույ քային վն աս:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը մե ր ժե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու-
թյու նը, որ Բան կի կող մի ց դա տա րա նին որ ևէ վե րա բե րե լի ա պա ցույց չի ներ կայաց վել, 
ո րով կհիմն  ա վոր վեր, որ Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նին տրա մա դր վել է Վար կային պայ մա նագ րով 
նա խա տես ված 339.600 ՀՀ դրա մը կամ տրա մադ րել է ա պա ռիկ վա ճառ վող հա մա կար գիչ 
«intel 2.7 Ghz» (նույ նա կա նաց ման հա մա ր՝ 367850200331) ապ րան քը: Ա վե լին, Ըն կե րու-
թյան կող մի ց 25.12.2013 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նը 
հրա ժար վել է Ըն կե րու թյան կող մի ց ե րաշ խա վոր վող և Բան կի վար կա վոր ման մի  ջո ցով 
ձե ռք բե րած հա մա կա րգ չից, իսկ Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է 1 ամս վա ըն թաց քում 
հետ փո խան ցել Բան կից Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նի հա մա կա րգ չի հա մար ստաց ված գու մա րը, 
հետ ևա բար վար կի գու մա րն Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նին չի տրա մա դր վել:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ վար-
կի գու մա րն Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նին չի տրա մա դր վել: Անդ րա դառ նա լով բո ղո քա բե րի այն 
փաս տար կին, թե Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նը նա խա պես տե ղյ ակ է ե ղել, որ գու մա րը պե տք է 
տրա մա դր վեր Ըն կե րու թյա նը, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ տրա մա դր ված գու մա-
րի փո խա րեն Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նին պե տք է տրա մա դր վեր հա մա պա տաս խան ապ րա նք, 
մի  նչ դեռ գոր ծի նյու թե րով հիմն  ա վոր վել է, որ ապ րա նքն Ա րամ Ա ղա բե կյ ա նին չի տրա-
մա դր վել:  

Վե րը նշ ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են 
հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ. 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վար կա ռուին տրա մա դր վել է սպա ռո ղա կան 
վա րկ, հետ ևա բար կող մե  րի մի  ջև ծա գած վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ 
կի րա ռե լի են «Ս պա ռո ղա կան կրե դի տա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րա բե րե լի կար-
գա վո րումն  ե րը և դրա նց կա պակ ցու թյա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի սույն ո րոշ մա մբ ար տա-
հայ տած ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը: Սույն գոր ծով կող մե  րը չեն վի ճար կել, ա վե լին, 
Ըն կե րու թյան կող մի ց 25.12.2013 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քով և 29.06.2015 թվա կա նի 
թիվ 14128214 քրե ա կան գոր ծով ան ձին որ պես մե  ղադ րյալ նե րգ րա վե լու մա սին ո րոշ մա մբ 
հիմն  ա վոր վել է, որ վար կա տուի և Ըն կե րու թյան մի  ջև կնք ված 31.03.2011 թվա կա նի Հա-
մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա 18.08.2013 թվա կա նի Վար կային պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված 339.600 ՀՀ դրամ վար կի գու մա րը փո խա նց վել է Ըն կե րու թյա նը: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ևս մե կ ան գամ ընդ գծում է, որ սպա ռո ղա կան կրե դի տա վոր ման 
դեպ քում նշ ված պայ մա նագ րի է ու թա մբ պայ մա նա վոր ված, վար կը, որ պես վճար ման մի -
ջոց, կա րող է փո խա նց վել նաև մա տա կա րա րին, ին չը և տվյ ալ դեպ քում տե ղի է ու նե ցել: 
Հետ ևա բար Բան կը պատ շաճ կար գով կա տա րել է վար կը տրա մադ րե լու իր պար տա կա-
նու թյու նը, մի  նչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը նշ ված կա նո նա կար գումն  ե րի ան տես մա-
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մբ սխալ եզ րա հա նգ ման են ե կե լ՝ փաս տե լով, որ վար կը Վար կա ռուին չի տրա մա դր վել: 
Սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց առ այն, որ Վար կային պայ մա նա գի րը Վար-
կա ռուի կող մի ց  լուծ վել է «Ս պա ռո ղա կան կրե դի տա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով, ո րը վե րա շա րա դր ված է նաև Վար կային պայ մա նագ րի 5.4 
կե տում կամ վար կա ռուն՝ որ պես սպա ռող, Վար կա տուին է ներ կայաց րել «Ս պա ռո ղա կան 
կրե դի տա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով նա խա տես-
ված պա հան ջը՝ գն ված ապ րան քը ստաց ված չլի նե լու վե րա բե րյալ: Նման պայ ման նե րում 
հիմն  ա վոր է վճ ռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կը, որ Վար կային պայ մա նա գի րը լուծ ված 
չլի նե լու պայ ման նե րում դրա նով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րը են թա կա են կա-
տար ման վար կա ռուի կող մի ց:    

Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, հաս տատ ված 
հա մա րե լով վար կի չտ րա մա դր ման փաս տը, ըստ է ու թյան չեն ան դրա դար ձել գոր ծի լուծ-
ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող մյուս փաս տե րին, մաս նա վո րա պե ս՝ պա րտ քի գու-
մա րի և դրան հաշ վե գր վող տո կոս նե րի չա փի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ առ կա է գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 
բեր ված փաս տա րկ նե րը:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
դա տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան-
չե լու, ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար-
ձատ րու թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար-
ման են թա կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե-
րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման մաս նա կի ո րեն և 
սույն գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գայում դա տա կան ծախ սե րի 
բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու լում, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րե ն։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա րա նի 28.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել Եր ևա նի Ա րաբ-
կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան  դա տա րան` 
նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թի վ ԼԴ/0647/02/13
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԼԴ/0647/02/13 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Խա ռա տյա ն
 Դա տա վոր ներ`     Գ.  Կա րա խա նյա ն        
 Ս. Թո րո սյա ն    

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյա մբ                                          
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ի նե կո բա նկ» ՓԲԸ-ի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.05.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի 
«Ի նե կո բա նկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Բա նկ) ընդ դեմ Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի, պա տաս խա նող 
կող մում ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձի նք Վահ րամ Բար սե ղյ ա նի, 
Կա մո Ա ֆի ցե րյա նի` պայ մա նա գի րը վա ղա ժամկ  ետ լու ծե լու և գու մա րի բռ նա գա նձ ման 
պա հա նջ նե րի մա սին, և ըստ Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի հա կը նդ դեմ հայ ցի ընդ դեմ Բան կի` 
վար կային և գրա վի պայ մա նագ րե րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի մա սին, 

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է վա ղա ժամկ  ետ լու ծել 05.11.2012 թվա կա-

նին Բան կի և Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի մի  ջև կնք ված թիվ GA12/39357 և թիվ GA12/39361 
վար կային պայ մա նագ րե րը, Մա րի նե Ա լա վեր դյա նից բռ նա գան ձել 2.583.095,2 ՀՀ դրամ, 
ինչ պես նաև 2.111.000 ՀՀ դրա մի  վրա՝ սկ սած 25.06.2013 թվա կա նից մի  նչև գու մա րը բռ-
նա գան ձե լու օ րը հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված բան կային տո կոս նե րը:

 Հա կը նդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րա ն՝ Մա րի նե Ա լա վեր դյա նը պա հան ջել է ան-
վա վեր ճա նա չել Բան կի Վա նա ձոր մաս նա ճյու ղի և իր մի  ջև 05.11.2012 թվա կա նին կնք-
ված թիվ GA12/39357 և թիվ GA12/39361 վար կային, ինչ պես նաև թիվ G12/078334 և թիվ 
G12/078331 գրա վի պայ մա նագ րե րը:

ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Վ. Հովն  ա նյան)  
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(այ սու հետ` Դա տա րան) 17.02.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է, իսկ հա կը նդ դեմ 
հայ ցի մա սով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կա րճ վել է՝ հա կը նդ դեմ հայ ցից հրա-
ժար վե լու հիմ քով: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
12.05.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Բան կի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 
17.02.2016 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե  ջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Բան կը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել: 

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3-րդ, 17-րդ, 

347-րդ, 369-րդ, 408-րդ, 409-րդ, 411-րդ, 437-րդ, 881-րդ և 887-րդ հոդ ված նե րը, ո րո նք 
պե տք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 47-րդ, 
48-րդ, 51-րդ, 53-րդ և  130-132-րդ հոդ ված նե րը:   

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի գնա հա տել գոր ծում 

առ կա ա պա ցույց նե րը և գոր ծում ա պա հո վագ րա կան պայ մա նագ րի բա ցա կայու թյան 
պայ ման նե րում եզ րա հան գում է կա տա րել ա պա հո վագ րա կան պայ մա նագ րի պայ ման-
նե րի և պա հան ջի ի րա վուն քի փո խա նց ված կամ չփո խա նց ված լի նե լու վե րա բե րյա լ՝ ան-
տե սե լով այն հան գա ման քը, որ վար կե րի վե րա դար ձե լի ու թյու նը չի հան դի սա ցել ա պա-
հո վագ րու թյան օբյե կտ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը որ ևէ կե րպ չի պատ ճա ռա բա նել 
և հիմն  ա վո րել այն եզ րա հան գու մը, որ Բա նկն ա պա հո վագ րո ղից ստա ցել է պա տաս-
խա նո ղին տրա մա դր ված վար կի գու մա րի մա սի հա տու ցում: Ա վե լին, Բան կին վն ա սը 
պատ ճառ վել է ոչ թե վար կա ռու նե րի կող մի ց, այլ Բան կի աշ խա տակ ցի կող մի ց, և որ պես 
ա պա հո վագ րա կան դե պք է դիտ վել ոչ թե վար կե րի վե րա դար ձե լի ու թյու նը, այլ Բան-
կի աշ խա տակ ցի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ա նա զն վու թյու նը), հետ ևա բար ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյան մոտ ռեգ րե սի ի րա վուն քը ծա գել է ոչ թե Բան կի վար կա ռու նե րի, այլ Բան կի 
աշ խա տակ ցի հան դեպ: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ ո´չ ի րա վա բա նո րեն, 
ո´չ էլ հաշ վա պա հո րեն առ կա չեն հիմ քեր ա պա հո վագ րու թյան ար դյուն քում ստաց ված 
գու մար նե րը վար կե րի մար մա նն ուղ ղե լու հա մար, քա նի որ կող մե  րի մի  ջև ձևա վոր վել 
են վար կային ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, ո րո նք ան կախ են ու ինք նու րույն ա պա հո-
վագ րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից, և ա պա հո վագ րու թյան ար դյուն քում վճար-
ված գու մա րը որ ևէ կապ չու նի վար կային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հետ և հի մք չի 
հան դի սա նում վար կային պար տա վո րու թյուն նե րի դա դա րեց ման կամ նվա զեց ման հա-
մար:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը, 
չու նե նա լով ա պա հո վագ րա կան պայ մա նա գի րը, եզ րա հան գել է, որ ա պա հո վագ րա կան 
հա տու ցու մը վճար վել է սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով քն նա րկ ման ա ռար կա հան դի սա-
ցող թիվ GA12/39357, GA12/39361 վար կային պայ մա նագ րե րի կնք ման ար դյուն քում աշ-
խա տակ ցի ան բա րե խի ղճ աշ խա տան քի հետ ևան քով, մի  նչ դեռ նշ ված փաս տը կա րող էր 
հաս տատ վել բա ցա ռա պես ա պա հո վագ րա կան պայ մա նագ րի ու սումն  ա սի րու թյան ար-
դյուն քում, որն էլ գոր ծում բա ցա կայել է:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ թվով 50 վար կային պայ մա նագ րե րով տրա-
մա դր ված վար կե րի մայր գու մար նե րը (ա ռա նց տո կոս նե րի, տույ ժե րի և սպա սա րկ ման 
վճար նե րի) կազ մե լ են 45.586.000 ՀՀ դրամ, սա կայն ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու-
նը մայր գու մա րից նվա զեց րել է վար կային պայ մա նագ րե րով կա տար ված 4.958.049 ՀՀ 
դրամ սպա սա րկ ման վճար նե րի, տո կոս նե րի և տույ ժե րի վճար ված գու մար նե րը և ա պա-
հո վագ րա կան դեպ քով հա տուց ման բա զային գու մար է հա մա րել 40.627.951 ՀՀ դրա մը և 
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այդ գու մա րն էլ հի մք ըն դու նե լո վ՝ հա տու ցել է 32.489.351 ՀՀ դրամ` մաս հա նե լով (ն վա-
զեց նե լով) 8.138.600 ՀՀ դրամ պայ մա նա կան չհա տուց վող գու մա րը (ֆ րան չի զա):

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 12.05.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1.  Բան կի « Վա նա ձոր» մաս նա ճյու ղի (« Վար կա տու») և Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի 

(« Վար կա ռու») մի  ջև 05.11.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ GA12/39357 վար կային պայ մա-
նագ րի 1.1., 1.1.1., 1.1.2. և 1.1.3. կե տե րի հա մա ձայն` վեր ջի նիս կան խիկ ե ղա նա կով տրա-
մա դր վել է 1.033.000 ՀՀ դրամ սպա ռո ղա կան վա րկ` մի  նչև 05.11.2013 թվա կա նը մար ման 
ժամկ  ե տով, տա րե կան 24 տո կոս ան վա նա կան տո կո սադ րույ քով: Վար կա ռուն վար կային 
պայ մա նագ րի 2.1.2. և 2.1.3. կե տե րով պար տա վոր վել է վե րա դա րձ նել ստաց ված վար կի 
գու մա րը և տո կոս ներ վճա րել դրա նից, ինչ պես նաև վճա րել հաշ վի սպա սա րկ ման մի  ան-
վագ և ամ սա կան վճար ներ  (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8-9):

2.  Բան կի « Վա նա ձոր» մաս նա ճյու ղի («Գ րա վա ռու») և Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի («Գ րա-
վա տու») մի  ջև  05.11.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ G12/078331 գրա վի պայ մա նագ րի      1-ին 
կե տի հա մա ձայն` Մա րի նե Ա լա վեր դյա նը գրավ է դրել ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քով պատ կա նող ոս կյ ա զար դե րը, գրա վով ա պա հո վել է Բան կի և Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի 
մի  ջև 05.11.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ GA12/39357 վար կային պայ մա նագ րով գրա վա-
տուի ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան և պատ շաճ կա տա րու մը (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 12):

3.  Բան կի « Վա նա ձոր» մաս նա ճյու ղի (« Վար կա տու») և Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի 
(« Վար կա ռու») մի  ջև 05.11.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ GA12/39361 վար կային պայ մա-
նագ րի 1.1, 1.1.1., 1.1.2. և 1.1.3. կե տե րի հա մա ձայն` վեր ջի նիս կան խիկ ե ղա նա կով տրա մա-
դր վել է 1.078.000 ՀՀ դրամ վա րկ` մի  նչև 05.11.2013 թվա կա նը մար ման ժամկ  ե տով, տա-
րե կան 24 տո կոս ան վա նա կան տո կո սադ րույ քով: Վար կա ռուն վար կային պայ մա նագ րի 
2.1.2. և 2.1.3. կե տե րով պար տա վոր վել է վե րա դա րձ նել ստաց ված գու մա րը և տո կոս-
ներ վճա րել դրա նից, ինչ պես նաև վճա րել հաշ վի սպա սա րկ ման մի  ան վագ և ամ սա կան 
վճար ներ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-11): 

4. Բան կի « Վա նա ձոր» մաս նա ճյու ղի («Գ րա վա ռու») և Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի «Գ րա-
վա տու» մի  ջև 05.11.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ G12/078334 գրա վի պայ մա նագ րի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն` Մա րի նե Ա լա վեր դյա նը գրավ է դրել ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քով պատ կա նող ոս կյ ա զար դե րը, գրա վով ա պա հով վել է Բան կի և Մա րի նե Ա լա վեր-
դյա նի մի  ջև 05.11.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ GA12/39361 վար կային պայ մա նագ րով 
գրա վա տուի ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան և պատ շաճ կա տա րու մը 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 13):

5.  Բան կի և Կա մո Ա ֆի ցե րյա նի մի  ջև 19.12.2002 թվա կա նին կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Կա մո Ա ֆի ցե րյա նը նշա նակ վել է Բան կի Վա նա ձո րի մաս նա-
ճյու ղում ոս կե րիչ-փոր ձա գե տի պաշ տո նում: Պայ մա նագ րի 4.2 կե տով սահ ման վել է, որ 
աշ խա տո ղը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով և ծա վա լով նյու թա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն է կրում իր վրա դր ված աշ խա տան քային պար տա վո րու թյուն նե րի խա-
խտ ման կամ ոչ բա րե խի ղճ կա տար ման հետ ևան քով Բան կին պատ ճա ռած վն ա սի հա մար 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 105-106): 

6. Բան կի գոր ծա դիր տնօ րե նի 2007 թվա կա նի թիվ 35 կար գադ րու թյան հա մա ձայն՝ 
վար կե րի տրա մա դր ման գոր ծըն թա ցն ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ փու լե րով` ոս կե րիչ-
փոր ձա գե տն ըն դու նում է հա ճա խոր դին իր աշ խա տան քային տե ղում, տե ղե կա նում է որ-
պես գրավ ա ռա ջա րկ վող ի րե րի ծագ ման ու պատ կա նե լի ու թյան մա սին և ի րա կա նաց-
նում է գրա վի գնա հա տու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 109-112):  

7. ՀՀ ոս տի կա նու թյան ՔԳՎ Լո ռու մար զի քնն չա կան բաժ նի ՀԿԳ ա վագ քն նիչ Ռ� 
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Մի նա սյա նի 10.10.2013 թվա կա նի քրե ա կան հե տա պն դում չի րա կա նաց նե լու մա սին ո րոշ-
ման հա մա ձայն՝ ի թի վս այ լոց, Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի նկատ մա մբ քրե ա կան հե տա պն-
դում չի ի րա կա նաց վե լ՝ նրա ա րար քում հան ցա կազ մի  բա ցա կայու թյան հիմ քով (հա տոր 
1-ին, գ.թ.    82-88):   

8. ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ ԼԴ/0184/01/13 քրե-
ա կան գոր ծով 19.01.2015 թվա կա նին կայաց ված և օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա վճ-
ռով  Կա մո Ա ֆի ցե րյա նը մե  ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման հա մար: Դա տա-
րա նը հաս տատ ված է հա մա րել, որ Կա մո Ա ֆի ցե րյա նը, 19.12.2002 թվա կա նից հան դի-
սա նա լով Բան կի Վա նա ձո րի մաս նա ճյու ղի ոս կե րիչ-փոր ձա գետ և ու նե նա լով Բան կում 
ոս կյ ա ի րեր ստու գե լու, գրավ ըն դու նե լու և գնա հա տե լու լի ա զո րու թյուն, հա մա ձայ նու-
թյան է ե կել Վահ րամ Բար սե ղյ ա նի հետ, օ ժան դա կել է վեր ջի նիս Բան կից ա ռա նձ նա պես 
խո շոր չա փե րի գու մար հա փշ տա կե լու հա մա ր՝ կազ մե  լով ոս կու գրա վի գնա հատ ման 
կե ղծ ակ տեր, վե րաց րել է խո չըն դոտ նե րը: Կա մո Ա ֆի ցե րյա նը չա րա շա հել է Բան կի վս-
տա հու թյու նը, և օգ տա գոր ծե լով որ պես փոր ձա գետ ներ կայաց ված զար դե րը գնա հա տե-
լու և հա մա պա տաս խան ակտ կազ մե  լու ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րը, 2011 
թվա կա նից մի  նչև 07.02.2013 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում շա րու նա կա բար 
քա ղա քա ցի նե րի ան վա մբ որ պես ոս կի գրա վադ րել է Վահ րամ Բար սե ղյ ա նի կող մի ց նա-
խա պես ձե ռք բեր ված ոչ ոս կյ ա զար դե րը՝ կազ մե  լով ի րա վունք վե րա պա հող 50 հատ 
կե ղծ փաս տա թուղթ` թան կար ժեք մե  տաղ նե րի գնա հատ ման ակտ` 2.035.200 ՀՀ դրամ 
ար ժո ղու թյան զար դե րը գնա հա տել է 50.732.880 ՀՀ դրամ: Դրա նց հի ման վրա ձևա-
կե րպ վել են լոմ բար դային վար կի 50 պայ մա նա գիր, ո րի ար դյուն քում քա ղա քա ցի նե րը 
ստա ցել են 44.796.130 ՀՀ դրամ վար կի կան խիկ գու մար, ո րո նք վեր ջին նե րս փո խան ցել 
են Վահ րամ Բար սե ղյ ա նին, իսկ նա էլ խա բե ու թյա մբ Բան կից ստա ցած ա ռա նձ նա պես 
խո շոր չա փե րի` 42.760.930 ՀՀ դրա մը Կա մո Ա ֆի ցե րյա նի օ ժան դա կու թյա մբ հա փշ տա կել 
և տնօ րի նել է իր հայե ցո ղու թյա մբ: Քրե ա կան գոր ծով դա տա րա նն ա պա ցույց է ճա նա չել 
« Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ի  և ա պա հո վա դիր Բան կի բան-
կային ռիս կե րի հա մա լիր ա պա հո վագ րու թյան թիվ DI000036 պայ մա նա գի րը, հա մա ձայն 
ո րի՝ ա պա հո վա գր վել են վեր ջի նիս բան կային ռիս կե րը: Վե րը նշ ված դեպ քը հա մա րե լով 
ա պա հո վագ րա կան պա տա հա ր՝ « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ի 
կող մի ց 20.01.2014 թվա կա նին կայաց վել է ո րո շում՝ ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում վճա-
րե լու մա սին, ո րի հի ման վրա Բան կի ն՝ որ պես ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում, վճար վել 
է 32.489.351 դրամ (հա տոր 3, գ.թ. 11-26):

9.  Սույն գոր ծում առ կա չէ « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ի  և 
Բան կի մի  ջև կնք ված բան կային ռիս կե րի հա մա լիր ա պա հո վագ րու թյան թիվ DI000036 
պայ մա նա գի րը:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը  
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 
կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և 
գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում վար կային հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող ռիս կե րի ա պա-
հո վագ րու թյան դեպ քում վար կա տուի ու նե ցած պա հա նջն ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյա նն ան ցնե լու պայ ման նե րի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը 
կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի 
դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 887-րդ հոդ-
վա ծի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ, 51-րդ և 53-րդ հոդ ված-
նե րի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել 
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գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա-
ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սու յն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա-
ժե շտ է հա մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցա դր մա նը՝ վար կային հա րա բե րու  թյու ն-
նե րից ծա գող ռիս կե րի ա պա հո վագ րու  թյան դեպ քու մ վար կա տու ի ու  նե ցած պա հա նջն ի՞նչ 
պայ ման նե րի առ կայու  թյան դեպ քու մ կա րող է ան ցնել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու  թյա նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 887-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վար կային 
պայ մա նագ րով բան կը կամ այլ վար կային կազ մա կեր պու թյու նը (վար կա տուն) պար տա-
վոր վում է պայ մա նագ րով նա խա տես ված չա փե րով և պայ ման նե րով դրա մա կան մի  ջոց-
ներ (վա րկ) տրա մադ րել փո խա ռուին, իսկ փո խա ռուն պար տա վոր վում է վե րա դա րձ նել 
ստաց ված գու մա րը և տո կոս ներ վճա րել դրա նից: 

Վ կայա կոչ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ վար կային պայ մա նագ րով 
վար կա տուն ստա նձ նում է վար կա ռուին դրա մա կան մի  ջոց ներ տրա մադ րե լու պար տա-
կա նու թյուն, ինչ պես նաև ձե ռք է բե րում ի րա վունք՝ պա հան ջե լու հետ վե րա դա րձ նել այդ 
դրա մա կան մի  ջոց նե րը և տո կոս ներ վճա րել դրան ցից, իսկ վար կա ռուն, իր հեր թին, ձե-
ռք է բե րում այդ մի  ջոց նե րը ստա նա լու ի րա վունք և ստա նձ նում վար կա տուին տո կոս ներ 
վճա րե լու ու ստաց ված մի  ջոց նե րը վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյուն (տե´ս, «Փ ԼԵՅ 
ԳՈՈ ՒԴ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ «Պ րոԿ րե դիտ Բա նկ» ՓԲԸ-ի թիվ ԵԿԴ/4072/02/14 քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վար կային պայ-
մա նագ րից բխող պա հա նջ նե րի դեպ քում ա պա ցուց ման ա ռար կայի մե ջ է մտ նում վար-
կային հա րա բե րու թյուն նե րի (վար կային պայ մա նագ րի) առ կայու թյու նը, վար կա տուի 
կող մի ց վար կի գու մա րը փո խա ռուին տրա մադ րած լի նե լը, փո խա ռուի կող մի ց պար տա-
վո րու թյան կե տա նց թույլ տա լը, ինչ պես նաև փո խա ռուի մե ղ քի առ կայու թյու նը, ո րը ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի ու ժով են թա դր վում է, ե թե փո խա ռուն չա-
պա ցու ցի իր մե ղ քի բա ցա կայու թյու նը: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վար կային պայ մա նագ րով որ պես վար կա տու հան դես են գա-
լիս բան կե րը և այլ վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րո նք ռիս կային ֆի նան սա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյե կտ ներ են, վեր ջին նե րս հնա րա վո րու թյուն ու նեն 
ա պա հո վագ րե լու վար կային հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող ո րո շա կի ռիս կեր: Ընդ ո րում, 
ո րոշ դեպ քե րում ա պա հո վա գր ման պա հան ջը սահ ման վում է օ րեն քով: Այս պես, օ րի նակ, 
այն դեպ քում, երբ վար կային պայ մա նագ րի կա տա րումն  ա պա հով ված է գրա վով, ա պա 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 237-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ 
գրա վա տուն կամ գրա վա ռուն, կախ ված այն բա նից, թե նրան ցից ում մոտ է գտն վում 
գրավ դր ված գույ քը, պար տա վոր է գրավ դր ված գույքն ա պա հո վագ րել կո րս տյան և 
վն աս ված քի ռիս կե րից: Այ սի նքն՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նա կում հնա րա-
վոր է ա պա հո վագ րու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի ծա գում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 983-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա պա հո-
վագ րու թյունն ի րա կա նաց վում է ա պա հո վագ րո ղի հետ ա պա հո վադ րի կն քած ա պա հո-
վագ րու թյան պայ մա նագ րի և (կամ) ա պա հո վագ րա կան վկայագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 996-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ա պա հո-
վագ րու թյան պայ մա նագ րով մի  կող մը՝ ա պա հո վագ րո ղը, ո րո շա կի մի  ան վագ կամ պար-
բե րա կան վճա րի (ա պա հո վագ րավ ճա րի) դի մաց պար տա վոր վում է մյուս կող մի  ն՝ ա պա-
հո վադ րին կամ նրա մատ նան շած ան ձին (շա հա ռուին), ո րո շա կի ա պա հո վագ րա կան 
գու մա րի շր ջա նակ նե րում հա տու ցել ո րո շա կի ի րա դար ձու թյան (ի րա դար ձու թյուն նե րի) 
տե ղի ու նե նա լու ար դյուն քում պատ ճառ ված վն ա սը կամ դրա մի  մա սը կամ տրա մադ րել 
ո րո շա կի գու մար (ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում), ե թե այդ ի րա դար ձու թյուն նե րի տե ղի 
ու նե նա լը կրում է հա վա նա կան և (կամ) պա տա հա կան բնույթ և կախ ված չէ կող մե  րի կամ 
ա պա հո վա գր ված ան ձի կամ շա հա ռուի կամ քից (բա ցա ռու թյա մբ կյ ան քի ա պա հո վագ րու-
թյան այն դեպ քե րի, երբ հա տուց վում է ո րո շա կի հա վաս տի և ակն կալ վող ի րա դար ձու-
թյան տե ղի ու նե նա լը):
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 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գի րը կնք վում 
է գրա վոր: Գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րի 
ան վա վե րու թյա նը: Այդ պի սի պայ մա նա գի րն ա ռո չի նչ է: Օ րեն քով կա րող են նա խա տես-
վել ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րի կնք ման նկատ մա մբ այլ պա հա նջ ներ:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րու թյան ի րա կա նաց ման դեպ-
քում ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րի առ կայու թյու նը պար տա դիր է: Ա պա հո վագ րու-
թյան վկայա գի րը կա րող է փո խա րի նել ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րին, ե թե այն 
պա րու նա կում է ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րի` [ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 54-
րդ] գլ խով և օ րեն քով սահ ման ված է ա կան պա հա նջ նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 9831-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի հա մա ձայն` ա պա հո-
վագ րա կան պա տա հա րն ա պա հո վագ րա կան պայ մա նագ րով նա խա տես ված դե պքն է 
կամ ի րա դար ձու թյու նը, ո րի տե ղի ու նե նա լու ու ժով ա պա հո վագ րո ղը պար տա վոր վում է 
ա պա հո վադ րին կամ շա հա ռուին վճա րել ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 397-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա-
տի րո ջը պար տա վո րու թյան հի ման վրա պատ կա նող ի րա վուն քը (պա հան ջը) կա րող է 
նրա կող մի ց այլ ան ձի փո խա նց վել գոր ծար քով (պա հան ջի զի ջում) կամ ան ցնել այլ ան-
ձի` օ րեն քի հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 402-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` օ րեն քի 
հի ման վրա և դրա նում նշ ված հան գա մա նք նե րի ի հայտ գա լով, պար տա տի րոջ ի րա-
վունք նե րն այլ ան ձի են ան ցնում ա պա հո վագ րա կան դեպ քը վրա հաս նե լիս պա տաս-
խա նա տու պար տա պա նի նկատ մա մբ պար տա տի րոջ ի րա վունք նե րն ա պա հո վագ րա կան 
հա տու ցում վճա րած ա պա հո վագ րո ղին ան ցնե լիս:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1021-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ե թե այլ 
բան նա խա տես ված չէ ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով, ա պա ա պա հո վագ րա կան 
պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լու ար դյուն քում ա պա հո վադ րին (ա պա հո վա գր ված ան ձին) 
պատ ճառ ված վն ա սից բխող նրա (կամ շա հա ռուի) պա հան ջի ի րա վուն քը վն ա սը պատ-
ճա ռած ան ձի նկատ մա մբ ան ցնում է ա պա հո վագ րո ղին` նրա կող մի ց հա տուց ված գու-
մա րի մա սով: Դի տա վո րյալ վն աս պատ ճա ռած ան ձի նկատ մա մբ պա հան ջի ի րա վունքն 
ա պա հո վագ րո ղին ան ցնե լը բա ցա ռող պայ մա նագ րի պայ մա նն ա ռո չի նչ է:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող ո րո շա կի ռիս կեր ա պա հո վագ րե լիս 
ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում վճա րե լուց հե տո վար կային հա րա բե րու թյուն նե րից բխող 
պա հա նջն օ րեն քի ու ժով ան ցնում է ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը: Ընդ ո րում, պա-
հան ջի զիջ ման հա մար ան հրա ժե շտ է հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու-
թյու նը (ե թե այլ բան նա խա տես ված չլի նի ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով).

1. ա պա հո վագ րու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը, ընդ ո րում, նկա տի ու-
նե նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 996-րդ հոդ վա ծի պա հան ջը՝ տվյ ալ փա ստն 
ա պա ցու ցող մի  ակ թույ լատ րե լի ա պա ցույցն ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գի րն է 
կամ ա պա հո վագ րա կան վկայա գի րը, ե թե վեր ջի նս պա րու նա կում է ա պա հո վագ րու թյան 
պայ մա նագ րի՝ օ րեն քով սահ ման ված բո լոր է ա կան պայ ման նե րը,

 2. ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի առ կայու թյու նը. ա պա հո վագ րա կան պա տա հա-
րը պե տք է ծա գի ա պա հո վագ րա կան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ի րա վա բա նա կան 
փաս տե րի ու ժով, որ պի սի պա րա գայում ա պա հո վագ րո ղը պար տա վոր է ա պա հո վադ րին 
կամ շա հա ռուին վճա րել ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում,

3. ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում վճա րած լի նե լն ա պա հո վադ րին կամ շա հա ռուին: 
Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Բան կի « Վա նա ձոր» մաս նա ճյու ղի (« Վար կա տու») 

և Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի (« Վար կա ռու») մի  ջև 05.11.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ 
GA12/39357 և թիվ GA12/39361 վար կային պայ մա նագ րե րով վեր ջի նիս մի  նչև 05.11.2013 
թվա կա նը մար ման ժամկ  ե տով, տա րե կան 24 տո կոս ան վա նա կան տո կո սադ րույ քով 
տրա մա դր վել է սպա ռո ղա կան վա րկ՝ հա մա պա տաս խա նա բար 1.033.000 ՀՀ դրամ և 
1.078.000 ՀՀ դրամ գու մար նե րի չա փով: Ի ա պա հո վումն  նշ ված վար կային պայ մա նագ-
րե րով ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մա ն՝ 05.11.2012 թվա կա նին կնք ված 
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թիվ G12/078331 և թիվ G12/078334 գրա վի պայ մա նագ րե րով Մա րի նե Ա լա վեր դյա նը գրավ 
է դրել ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ոս կյ ա զար դե րը:

 Բան կի և Կա մո Ա ֆի ցե րյա նի մի  ջև 19.12.2002 թվա կա նին կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Կա մո Ա ֆի ցե րյա նը նշա նակ վել է Բան կի Վա նա ձո րի մաս նա-
ճյու ղում ոս կե րիչ-փոր ձա գե տի պաշ տո նում: Պայ մա նագ րի 4.2 կե տով սահ ման վել է, որ 
աշ խա տո ղը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով և ծա վա լով նյու թա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն է կրում իր վրա դր ված աշ խա տան քային պար տա վո րու թյուն նե րի խա-
խտ ման կամ ոչ բա րե խի ղճ կա տար ման հետ ևան քով Բան կին պատ ճա ռած վն ա սի հա մար:

 Բան կի գոր ծա դիր տնօ րե նի 2007 թվա կա նի թիվ 35 կար գադ րու թյան հա մա ձայն՝ 
վար կե րի տրա մա դր ման գոր ծըն թա ցն ի րա կա նաց վում է հետ ևյալ փու լե րով` ոս կե րիչ-
փոր ձա գե տն ըն դու նում է հա ճա խոր դին իր աշ խա տան քային տե ղում, տե ղե կա նում է որ-
պես գրավ ա ռա ջա րկ վող ի րե րի ծագ ման ու պատ կա նե լի ու թյան մա սին և ի րա կա նաց-
նում է գրա վի գնա հա տու մը:  

ՀՀ ոս տի կա նու թյան ՔԳՎ Լո ռու մար զի քնն չա կան բաժ նի ՀԿԳ ա վագ քն նիչ Ռ� Մի-
նա սյա նի 10.10.2013 թվա կա նի քրե ա կան հե տա պն դում չի րա կա նաց նե լու մա սին ո րոշ ման 
հա մա ձայն՝ ի թի վս այլ նի, Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի նկատ մա մբ քրե ա կան հե տա պն դում չի 
ի րա կա նաց վե լ՝ նրա ա րար քում հան ցա կազ մի  բա ցա կայու թյան հիմ քով:    

ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ ԼԴ/0184/01/13 քրե ա-
կան գոր ծով 19.01.2015 թվա կա նին կայաց ված և օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա վճ-
ռով  Կա մո Գուր գե նի Ա ֆի ցե րյա նը մե  ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի 178-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման հա-
մար: Դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել, որ Կա մո Ա ֆի ցե րյա նը, 19.12.2002 թվա կա-
նից հան դի սա նա լով Բան կի Վա նա ձո րի մաս նա ճյու ղի ոս կե րիչ-փոր ձա գետ և ու նե նա-
լով Բան կում ոս կյ ա ի րեր ստու գե լու, գրավ ըն դու նե լու և գնա հա տե լու լի ա զո րու թյուն, 
հա մա ձայ նու թյան է ե կել Վահ րամ Բար սե ղյ ա նի հետ, օ ժան դա կել է վեր ջի նիս Բան կից 
ա ռա նձ նա պես խո շոր չա փե րի գու մար հա փշ տա կե լու հա մա ր՝ կազ մե  լով ոս կու գրա վի 
գնա հատ ման կե ղծ ակ տեր, վե րաց րել է խո չըն դոտ նե րը: Կա մո Ա ֆի ցե րյա նը չա րա շա հել 
է Բան կի վս տա հու թյու նը և, օգ տա գոր ծե լով որ պես փոր ձա գետ ներ կայաց ված զար դե րը 
գնա հա տե լու և հա մա պա տաս խան ակտ կազ մե  լու ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն-
նե րը, 2011 թվա կա նից մի  նչև 07.02.2013 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում շա րու-
նա կա բար քա ղա քա ցի նե րի ան վա մբ որ պես ոս կի գրա վադ րել է Վահ րամ Բար սե ղյ ա նի 
կող մի ց նա խա պես ձե ռք բեր ված ոչ ոս կյ ա զար դե րը՝ կազ մե  լով ի րա վունք վե րա պա հող 
50 հատ կե ղծ փաս տա թուղթ` թան կար ժեք մե  տաղ նե րի գնա հատ ման ակտ` 2.035.200 ՀՀ 
դրամ ար ժո ղու թյան զար դե րը գնա հա տել է 50.732.880 ՀՀ դրամ: Դրա նց հի ման վրա 
ձևա կե րպ վել են լոմ բար դային վար կի 50 պայ մա նա գիր, ո րի ար դյուն քում քա ղա քա ցի նե-
րը ստա ցել են 44.796.130 ՀՀ դրամ վար կի կան խիկ գու մար, ո րո նք վեր ջին նե րս փո խան-
ցել են Վահ րամ Բար սե ղյ ա նին, իսկ նա էլ խա բե ու թյա մբ Բան կից ստա ցած ա ռա նձ նա պես 
խո շոր չա փե րի` 42.760.930 ՀՀ դրա մը Կա մո Ա ֆի ցե րյա նի օ ժան դա կու թյա մբ հա փշ տա կել 
և տնօ րի նել է իր հայե ցո ղու թյա մբ: Քրե ա կան գոր ծով դա տա րա նն ա պա ցույց է ճա նա չել 
« Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ի  և ա պա հո վա դիր Բան կի բան-
կային ռիս կե րի հա մա լիր ա պա հո վագ րու թյան թիվ DI000036 պայ մա նա գի րը, հա մա ձայն 
ո րի՝ ա պա հո վա գր վել են վեր ջի նիս բան կային ռիս կե րը: Վե րը նշ ված դեպ քը հա մա րե լով 
ա պա հո վագ րա կան պա տա հա ր՝ « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ի 
կող մի ց 20.01.2014 թվա կա նին կայաց վել է ո րո շում ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում վճա-
րե լու մա սին, ո րի հի ման վրա Բան կի ն՝ որ պես ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում, վճար վել 
է 32.489.351ՀՀ  դրամ: 

Սույն գոր ծում առ կա չէ « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ի  և 
Բան կի մի  ջև կնք ված բան կային ռիս կե րի հա մա լիր ա պա հո վագ րու թյան թիվ DI000036 
պայ մա նա գի րը:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մե ր ժե լով, հաս տատ ված է հա մա րել, որ ՀՀ Լո-
ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ ԼԴ/0184/01/13 քրե ա կան գոր ծով 
19.01.2015 թվա կա նի դա տա վճ ռով ա պա ցույց է ճա նաչ վել « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» 
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ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ի և ա պա հո վա դիր Բան կի մի  ջև կնք ված բան կային ռիս կե րի 
հա մա լիր ա պա հո վագ րու թյան թիվ DI000036 պայ մա նա գի րը, հա մա ձայն ո րի` ա պա հո վա-
գր վել են վեր ջի նիս բան կային ռիս կե րը: « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան 
ՓԲԸ-ի կող մի ց Բան կի ն՝ որ պես ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում, վճար վել է 32.489.351 ՀՀ 
դրամ: Դա տա րա նը գտել է, որ ա պա հո վագ րա կան հա տու ցու մը տրա մադ րե լու պա հից 
սկ սած այդ գու մա րի շր ջա նակ նե րում վն աս պատ ճա ռած ան ձից պա հան ջի ի րա վունքն 
ան մի  ջա կա նո րեն փո խա նց վել է ա պա հո վագ րո ղին: Դա տա րա նը մի  ա ժա մա նակ նշել է, 
որ Բան կը « Ռոս գո սստ րախ Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ից ստա ցել է ա պա հո-
վագ րա կան հա տու ցում սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով քն նա րկ ման ա ռար կա հան դի-
սա ցող թիվ GA12/39357 և թիվ GA12/39361 վար կային պայ մա նագ րե րի կնք ման ար դյուն-
քում Բան կին աշ խա տա կից Կա մո Ա ֆի ցե րյա նի ան բա րե խի ղճ աշ խա տան քի հետ ևան քով 
պատ ճառ ված վն ա սի դի մաց: Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ Բան կը, ա պա հո վագ-
րո ղից ստա նա լով Մա րի նե Ա լա վեր դյա նին տրա մա դր ված վար կի գու մա րի մի  մա սի հա-
տու ցում, կո րց րել է այդ գու մա րը վեր ջի նից պա հան ջե լու ի րա վուն քը: Բա ցի այդ, Բան կը 
Դա տա րա նին չի ներ կայաց րել որ ևէ վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց, ո րով կհիմ-
նա վոր վեր, թե որ քան է կազ մում Բան կի՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով 
ստաց ված գու մա րի և սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով չս տաց ված գու մա րի չա փը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Բան կի վե րա քն նիչ բող քը մե ր ժե լով, ըստ է ու թյան, հիմն  ա-
վոր է հա մա րել Դա տա րա նի վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը շա րա դր ված մե կ նա բա նու թյուն նե րի                 
լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի 
հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի և Մա րի նե Ա լա վեր դյա նի մի  ջև կնք վել 
են վար կային պայ մա նագ րեր: Բան կի աշ խա տա կից Կա մո Ա ֆի ցե րյա նը մե  ղա վոր է ճա-
նաչ վել խար դա խու թյան մի  ջո ցով Բան կից ա ռա նձ նա պես խո շոր չա փե րի գու մար հա-
փշ տա կե լու մե ջ: Սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րը Կա մո Ա ֆի ցե րյա նի վե րա-
բե րյալ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա վճ ռի հի ման վրա հաս տատ ված են հա մա րել 
այն հան գա ման քը, որ Բան կը « Ռոս գո սստ րախ Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ից 
ստա ցել է փոխ հա տու ցում Կա մո Ա ֆի ցե րյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում ի րեն 
պատ ճառ ված վն ա սի, այդ թվում՝ Մա րի նե Ա լա վեր դյա նին տրա մա դր ված վար կի կա-
պակ ցու թյա մբ: Մի նչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը նա խ՝ պար տա վոր է ին գնա հա տել 
վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը, ո րից հե տո մի  այն ան դրա դառ նային 
ա պա հո վագ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյա նը և ա պա հո վագ րա կան հա տու-
ցում վճար ված լի նե լու հիմ քով պա հան ջի զի ջում ի րա կա նաց ված լի նե լուն: Ընդ ո րում, 
ստո րա դաս դա տա րան նե րն  ան տե սել են այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծում առ կա 
չէ « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ի և Բան կի մի  ջև կնք ված բան-
կային ռիս կե րի հա մա լիր ա պա հո վագ րու թյան թիվ DI000036 պայ մա նա գի րը, ո րին հղում 
է կա տար ված վե րոն շյալ դա տա վճ ռում: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած 
փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ փաս տել է, որ այս կամ 
այն հան գա ման քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու-
թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ-
ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը 
(տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պե տք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյ ալ փաս տա կան հան գա ման-
քը հաս տա տե լու կամ մե ր ժե լու հա մար (տե ՛ս, Սվետ լա նա Ժու  լի կյ ա նն ընդ դեմ Ա նա հիտ 
Խա չատ րյա նի թիվ ԵՄԴ/0232/02/08  քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծի հան գա մա նք նե րը, ո րո նք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա-
ձայն, պե տք է հաս տատ վեն մի  այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել 
այլ ա պա ցույց նե րով: 

Ա նդ րա դառ նա լով ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան կա նո նի ն՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը նախ կի նում կայաց ված ո րոշ մա մբ, մաս նա վո րա պես, ամ րագ րել է, որ գոր ծի 
հան գա մա նք նե րը, ո րո նք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն, պե տք է հաս-
տատ վեն մի  այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ա պա ցույց նե րով: 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ամ րա-
գր ված թույ լատ րե լի ու թյան վե րոն շյալ կա նո նի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ այն 
դեպ քե րում, երբ օ րեն քում կամ ի րա վա կան ակ տում ուղ ղա կի ո րեն նշ ված չէ այն ա պա-
ցույ ցը, ո րով թույ լա տր վում է հաս տա տել այս կամ այն փաս տը, ա պա վեր ջի նս կա րող 
է հաս տատ վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով նա խա տես ված ցան կա ցած ա պա ցույ ցով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ամ-
րա գր ված թույ լատ րե լի ու թյան վե րոն շյալ կա նո նը մե կ նա բան վում է հետ ևյալ կե րպ.

-  գոր ծի հան գա մա նք նե րը կա րող են հաս տատ վել բա ցա ռա պես օ րեն քով նա խա-
տես ված ա պա ցույց նե րով, այլ ա պա ցույց նե րի կի րա ռու մը բա ցառ վում է, կամ.

-  գոր ծի հան գա մա նք նե րը կա րող են հաս տատ վել օ րեն քով նա խա տես ված ա պա-
ցույց նե րով (անհ րա ժե շտ ա պա ցույց), սա կայն այլ ա պա ցույց նե րի վա րույթ նե րգ րա-
վե լու հնա րա վո րու թյու նը սահ մա նա փակ ված չէ: 

Ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան նշ ված կա նո նի մաս նա վոր դրս ևո րումն  ե րից է 
նաև այս կամ այն ա պա ցույ ցի օգ տա գո րծ ման ար գել քը, ո րը նշա նա կում է, որ ի հա-
վաս տումն գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ ևէ հան գա ման քի չի կա րող 
ներ կայաց վել որ ևէ կո նկ րետ ա պա ցույց, ե թե նյու թա կան օ րե նսդ րու թյունն ար գե լում է 
դրա օգ տա գոր ծու մը (տե‘ս, « ՋԻ ԷՅՋ ՍԹՈ ՐԻՋ ԷՆ ԹԵ ՐՓ ՐԱՅԶՍ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Սևակ 
Ար զա րու  նու , Արտյոմ Մար տի րո սյա նի թիվ ԵԿԴ/2593/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե-
րը ոչ մի  այն պատ շաճ գնա հատ ման չեն ար ժա նաց րել վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ա պա ցուց ման ա ռար կայի մե ջ մտ նող փաս տե րը, այլ նաև ա ռա նց նյու թա կան օ րե նսդ րու-
թյա մբ նա խա տես ված թույ լատ րե լի ա պա ցույ ցի (ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րի կամ 
վկայագ րի) առ կայու թյա ն՝ հաս տատ ված են հա մա րել ա պա հո վագ րու թյան հա րա բե րու-
թյուն նե րի առ կայու թյու նը: Ա վե լին, սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րն ի րե նց եզ-
րա հան գումն  ե րի հիմ քում դրել են թիվ ԼԴ/0184/01/13 քրե ա կան գոր ծով 19.01.2015 թվա-
կա նի դա տա վճ ռով հաս տատ ված հան գա մա նք նե րը՝ հաշ վի չառ նե լով, որ թիվ 3-1091(ՎԴ) 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.09.2007 թվա կա նի ո րոշ ման հա-
մա ձայն՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
ի մաս տով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավ ճի ռը նա խա դա տե լի (պ րեյու դի ցի ալ) նշա-
նա կու թյուն ու նի մի  այն հան ցա գոր ծու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա կան հետ ևա նք նե րին վե-
րա բե րող քա ղա քա ցի ա կան գո րծ քն նող դա տա րա նի հա մար  հետ ևյալ շր ջա նակ նե րում. 

1. արդյո ՞ք կա տար վել են ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ (հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ 
կող մը),

2. արդյո ՞ք այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վել են տվյ ալ ան ձի կող մի ց (հան ցա գոր-
ծու թյան սուբյե կտ) (տե ՛ս, Կա րա պետ Գրա չյա նն ընդ դեմ Ա տոմ Ղա զա զյ ա նի թիվ 3-1091(ՎԴ) 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.09.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը): 
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Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նն գտ նում է, որ ան գամ դա տա վճ ռով նման հան գա-
մա նք նե րի առ կայու թյու նը հաս տատ ված լի նե լու պա րա գայում դա տա րան նե րը պար տա-
վոր է ին հաշ վի առ նել, որ դա տա վճ ռով հաս տատ ված նման փաս տը ոչ մի  այն չէր կա րող 
ու նե նալ նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն, այլ նաև ա պա հո վագ րա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի առ կայու թյու նը կա րող էր հաս տատ վել մի  այն ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով 
կամ վկայա կագ րով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա-
րան նե րը  սույն  քա ղա քա ցի ա կան  գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ 
և օբյեկ տիվ գնա հա տում չեն ի րա կա նաց րել, ինչն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, հետ ևա բար 
առ կա է գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու ան հրա ժեշ տու թյուն:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը՝ գու մա րի բռ նա-
գա նձ ման պա հան ջի մա սով, նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մա ր։ Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գոր ծը նոր քն նու թյան է ու ղար կում մի  այն այդ պա հան ջի մա սով, քա նի որ 
գոր ծով ներ կայաց ված մյուս պա հա նջ նե րով վե րա քն նու թյան և վճ ռա բե կու թյան կար գով 
դա տա կան ակ տե րի բո ղո քար կում չի ի րա կա նաց վել: 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան   դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-ին և  7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե-
րի, դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար ված հայ-
ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կայաց նում 
դրան հա մա պա տաս խան, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք 
բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ-
վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

 Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա-
րա գայում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի 
քն նու թյան ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ հար ցը, այդ թվում 
նա և՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 19.10.2016 թվա-
կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի հար ցը, են թա կա են լուծ ման գոր ծի նոր 
քն նու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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Ո ՐՈ ՇԵ Ց

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 12.05.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը՝ գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա-
սով, ու ղար կել ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նա և՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և  
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 19.10.2016 թվա կա նի 
ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր 
քն նու թյան ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան   Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵՄԴ/3378/02/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵՄԴ/3378/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝  Հ. Ե նո քյա ն
 Դա տա վոր նե ր՝ Ս. Մի քայե լյ ա ն
 Գ. Խան դա նյան   

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նի ներ կայա ցու ցիչ 

Էռ նե ստ Հա րու թյու նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
28.09.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ ցի « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ-
րա կան ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ Էդ գար և Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ան նե-
րի` գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Էդ գար և Վա ղար շակ Սա ղա թե-

լյ ան նե րից հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 1.230.000 ՀՀ դրամ` որ պես պատ-
ճա ռած վն ա սի փոխ հա տուց ման գու մար, ինչ պես նաև նշ ված գու մա րին հաշ վեգ րել և բռ-
նա գան ձել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս նե րը: 

Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ընդ հա նուր ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան  դա տա րա նի (դա տա վոր Լ. Կատ վա լյ ան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 19.04.2016 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
28.09.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս-
նա կի ո րեն` Դա տա րա նի 19.04.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գո րծն ու ղա րկ վել է 
նոր քն նու թյան: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նի ներ կայա-
ցու ցի չը: 

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

նա վո րումն  ե րով. 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 10-րդ հոդ վա-

ծը, «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու  մի ց բխող պա տաս խա նատ վու  թյան 
պար տա դիր ա պա հո վագ րու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ և 27-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 47-րդ, 51-րդ, 53-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի կա տա րել ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, օբյեկ տիվ և 

լրիվ գնա հա տում` հաշ վի չառ նե լով այն, որ Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նն ա ռա ջին իսկ հնա-
րա վո րու թյան դեպ քում սահ ման ված կար գով զգու շաց րել է ա պա հո վագ րո ղին: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս-
տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան աշ խա տա կից նե րի կող մի ց տր ված ցուց մունք նե րով հաս-
տատ վել է պա տա հա րի ար ձա նա գր ման ժա մա նա կա հատ վա ծի մո տա վոր լի նե լը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 28.09.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 19.04.2016 
թվա կա նի վճ ռի ն։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Ըն կե րու թյան և Էդ գար Սա ղա թե լյ ա նի մի  ջև 29.12.2013 թվա կա նին կնք ված ավ տոտ-

րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա-
դիր ա պա հո վագ րու թյան թիվ SG-848558 վկայագ րի (այ սու հե տ՝ Վկայա գիր) հա մա ձայն` 
ա պա հո վա գր վել է «VOLKSWAGEN PASSAT 1.8» մակ նի շի 90 OS 404 պետ հա մա րա նի շի ավ-
տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը: Լի ա զոր ված տի րա պե-
տող է հան դի սա ցել նաև Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նը:

Վ կայագ րի` պա տա հա րի մա սին Ա պա հո վագ րո ղին ծա նուց ման ժամկ  ե տի և կար գի 
մա սին 13-րդ կե տի հա մա ձայն` Ա պա հո վա դի րը (ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցն օ րի նա-
կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձը) պար տա վոր է ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րը տե-
ղի ու նե նա լուց հե տո ան հա պաղ (ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում) այդ մա սին 
հայտ նել Ա պա հո վագ րո ղին` զան գա հա րե լով ԱՊ ՊԱ կտ րո նի վրա նշ ված հե ռա խո սա հա-
մա րով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8-9):

2) Ավ տո պա տա հա րի վե րա բե րյալ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա-
նու թյուն» ծա ռայու թյան (այ սու հե տ՝ Ծա ռայու թյուն) ա վագ տե սուչ Վ. Սա րգ սյա նի կող մի ց 
21.08.2014 թվա կա նին տր ված եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նը, 
15.08.2014 թվա կա նին` ժա մը 13:40-ի սահ ման նե րում, վա րե լով «VOLKSWAGEN PASSAT 1.8» 
մակ նի շի 90 OS 404 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան և թույլ տա լով օ րե նսդ րու թյան 
նոր մե  րի խախ տումն  եր, բախ վել է Հայկ Ա մի  րյա նի վա րած «MAZDA» մակ նի շի 17 NL 111 
պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նային, ին չի ար դյուն քում Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նը են թա-
րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան (հա տոր 1-ին, գ.թ. 19):

3) Ավ տո պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղը ծա նուց վել է 15.08.2014 թվա կա նի ն՝ 
ժա մը 14:45-ին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7, 14):  

4) Հայկ Ա մի  րյա նի ներ կայա ցու ցիչ Դա վիթ Ա մի  րյա նի կող մի ց 22.08.2014 թվա կա նին 
ներ կայաց ված ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում ստա նա լու վե րա բե րյալ դի մու մի  հի ման 
վրա 23.09.2014 թվա կա նի թիվ SG/14-10834 ո րոշ ման հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան կող մի ց 
«MAZDA» մակ նի շի 17 NL 111 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տեր Հայկ 
Ա մի  րյա նին որ պես ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում վճար վել է 1.230.000 ՀՀ դրամ (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 10, 13-15):

5) Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նի կող մի ց 19.08.2014 թվա կա նին Ծա ռայու թյան ՃՏՊ 
բաժ նի ա վագ տե սու չին տր ված գրա վոր բա ցատ րու թյան հա մա ձայն` պա տա հա րը տե ղի 
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է ու նե ցել 15.08.2014 թվա կա նի ն՝ ժա մը 13:40-ի սահ ման նե րում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 81):
6) Հայկ Ա մի  րյա նի կող մի ց 19.08.2014 թվա կա նին Ծա ռայու թյան ՃՏՊ բաժ նի ա վագ 

տե սու չին տր ված գրա վոր բա ցատ րու թյան հա մա ձայն` պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել 
15.08.2014 թվա կա նի ն՝ ժա մը 13:40-ի սահ ման նե րում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 85):

7) Ծա ռայու թյան 18.01.2016 թվա կա նի գրու թյան հա մա ձայն` 21.08.2014 թվա կա նին 
տր ված եզ րա կա ցու թյան մե ջ որ պես պա տա հա րի ժամ Ծա ռայու թյան կող մի ց նշ վել է պա-
տա հա րի մաս նա կից նե րի կող մի ց տր ված բա ցատ րու թյուն նե րում նշ ված մո տա վոր ժա-
մա նա կա հատ վա ծը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 82):

8) 10.03.2016 թվա կա նին Դա տա րա նում որ պես վկա հրա վիր ված Ծա ռայու թյան 
ա վագ տե սուչ Վար դան Սա րգ սյա նի ցուց մուն քի հա մա ձայն՝ պա տա հա րի կո նկ րետ ժա-
մա նա կը հնա րա վոր չէ նշել, քա նի որ իր կող մի ց կա զմ ված եզ րա կա ցու թյան մե ջ հի մք է 
ըն դուն վել պա տա հա րի մաս նա կից նե րի նշած մո տա վոր ժա մա նա կա հատ վա ծը, ա վե լի ն՝ 
«MAZDA» մակ նի շի ավ տո մե  քե նայի վա րո րդն ընդ հան րա պես չի հի շել ժա մա նա կա հատ-
վա ծը և խնդ րել է հի մք ըն դու նել Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նի նշած ժա մա նա կա հատ վա ծը, 
ո րը նույն պես մո տա վոր է ե ղել: 

Որ պես վկա հրա վիր ված Ծա ռայու թյան տե սուչ Մա նուկ Մե լի քյա նը նշել է, որ պա տա-
հա րը ե ղել է կե սօ րից հե տո` օր վա երկ րո րդ կե սին, ա մե  նայն հա վա նա կա նու թյա մբ մի  նչև 
ժա մը 16.00-ն: 

Որ պես վկա հրա վիր ված Ծա ռայու թյան տե սուչ Հայ րա պետ Ա վա գյա նը նշել է, որ վթա-
րը ե ղել է կե սօ րին, ցե րե կը, կո նկ րետ ժա մը չի հի շում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 99-100, 109):

9) Ծա ռայու թյան պե տի 18.03.2016 թվա կա նի գրու թյան հա մա ձայն` 15.08.2014 թվա կա-
նին տե ղի ու նե ցած պա տա հա րի մա սին հա ղոր դու մը ստաց վել է նույն օ րը` ժա մը 15:00-ին 
(հա տոր 1-ին, գ.թ.107):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու  մը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ 

բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա-
մբ, այն է` Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա-
գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 19-րդ և 27-րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի  
53-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման ար դյուն քում առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա-
րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց-
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րո վ։ 

Սու յն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա-
ժե շտ է հա մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք ա պա-
հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին սահ ման ված ժամկ  ե տու մ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու -
թյա նը չտե ղե կաց նե լու  հիմ քով ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու  թյան հե տա դա րձ պա հան ջի 
(սու բ րո գա ցի ա) ի րա վու նքն առ կա է այն դեպ քու մ, երբ գոր ծով չի ա պա ցու ց վու մ ա պա հո-
վագ րա կան պա տա հա րի հս տակ ժա մա նա կը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1017-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան հա-
մա ձայն` ոչ կյ ան քի ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով ա պա հո վա դի րն ա պա հո վագ րա-
կան պա տա հա րի վրա հաս նե լն ի րեն հայտ նի դառ նա լուց հե տո պար տա վոր է այդ մա սին 
ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կայա-
ցուց չին: Ե թե պայ մա նագ րով նա խա տես ված է ծա նուց ման ժամկ  ետ և (կամ) ե ղա նակ, 
ա պա դա պե տք է ար վի սահ ման ված ժամկ  ե տում ու պայ մա նագ րում նշ ված ե ղա նա կով:

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով ա պա հո վա դիր հա մար վող ան ձը և (կամ) ավ տոտ րա-
նս պոր տային մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձն ա պա հո վագ րա կան պա-
տա հա րի դեպ քում պար տա վոր են այդ մա սին հայտ նել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա-
նը: Ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին հայտ նե լու ժամկ  ետ նե րը և կար գը, ինչ պես 
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նաև ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րից հե տո ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան և պա տա-
հա րի մաս նա կից նե րի այլ գոր ծո ղու թյուն նե րը սահ ման վում են « Հայաս տա նի ավ տոա-
պա հո վագ րող նե րի բյու րո» Ի ԱՄ-ի կա նոն նե րով:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված պա-
հա նջ նե րից ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման վում են բա ցա ռու թյուն ներ այն դեպ քե րի հա-
մար, երբ ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով 
տի րա պե տող այլ ան ձը պա տա հա րի հետ ևան քով հայտն վել են ան գի տա կից վի ճա կում 
կամ այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ ան հնա րին էր ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը պայ-
մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա-
սին  տե ղե կաց նել, կամ ա պա հո վա դի րը տե ղյ ակ չի ե ղել և չէր կա րող տե ղյ ակ լի նել ա պա-
հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին` ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով 
տի րա պե տող այլ ան ձի կող մի ց նրան չտե ղե կաց նե լու կամ այլ պատ ճա ռով: Ա պա հո վա-
դի րը և (կամ) ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձը 
կրում են ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը նրա նց կող մի ց ա պա հո վագ րա կան պա տա-
հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու ան հնա րի նու թյան (ան տե ղյ ա կու թյան) ա պա ցուց ման պար-
տա կա նու թյու նը: Նույն մա սով նա խա տես ված տե ղե կաց ման պար տա կա նու թյունն ան-
հնա րին դա րձ նող հան գա մա նք նե րի վե րաց ման (ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին 
տե ղե կաց վե լու) դեպ քում ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցն օ րի-
նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձն ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին պար-
տա վոր է պայ մա նագ րով սահ ման ված կար գով ան մի  ջա պես հայտ նել ա պա հո վագ րա-
կան ըն կե րու թյա նը:

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տի «դ» են թա կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը հե տա դա րձ 
պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վունք ու նի վն աս պատ ճա ռած ան ձի նկատ մա մբ, 
ե թե ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին:

 Նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյու նը հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վունք ու նի վն աս պատ-
ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ-
մա մբ, ե թե ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ-
րա կան ըն կե րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին:

Վ կայագ րի` պա տա հա րի մա սին Ա պա հո վագ րո ղին ծա նուց ման ժամկ  ե տի և կար գի 
մա սին 13-րդ կե տի հա մա ձայն` Ա պա հո վա դի րը (ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցն օ րի նա-
կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձը) պար տա վոր է ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րը տե ղի 
ու նե նա լուց հե տո ան հա պաղ (ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում) այդ մա սին հայտ-
նել Ա պա հո վագ րո ղին` զան գա հա րե լով ԱՊ ՊԱ կտ րո նի վրա նշ ված հե ռա խո սա հա մա րով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, «Ար մե  նի ա Ին շու  րա նս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ն ընդ դեմ 
Վա չա գան Խա չա տու  րյա նի և Անդ րա նիկ Գու լ քա նյա նի գոր ծով ան դրա դառ նա լով վե րը 
նշ ված նոր մե  րի վեր լու ծու թյա նը, գտել է, որ վն աս պատ ճա ռած ան ձը կամ վն աս պատ-
ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը պար տա կա նու թյուն են կրում 
ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լն ի րե նց հայտ նի դառ նա լուց հե տո ան-
հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կայա-
ցուց չին: Նույն ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է նաև «Ավ տոտ րա-
նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր 
ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե-
րին (տե ՛ս, «Ար մե  նի ա Ին շու  րա նս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Վա չա գան Խա չա-
տու  րյա նի և Անդ րա նիկ Գու լ քա նյա նի թիվ ՏԴ3/0222/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան հե-
տա դա րձ պա հան ջի ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քե րից մե  կն էլ այն է, երբ ա պա հո վագ րա-
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կան ըն կե րու թյու նը պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով չի տե ղե կաց վում 
պա տա հա րի մա սին: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նման ի րա վուն քի 
առ կայու թյու նը գնա հա տե լիս նախ ան հրա ժե շտ է պար զել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյա նը պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու փաս տը, այ սի նքն՝ արդյո ՞ք ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյունն ընդ հան րա պես տե ղե կաց վել է պա տա հա րի մա սին: Այ նու հե տև գնա հատ-
ման է են թա կա տե ղե կաց ման ժա մա նա կի և կար գի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ա պա-
հո վագ րա կան պայ մա նագ րով սահ ման ված ժա մա նա կին և կար գին: Այն դեպ քում, երբ 
պա տա հա րի մա սին ծա նու ցու մը ե ղել է այլ պայ ման նե րում, քան սահ ման ված է պայ մա-
նագ րով, մաս նա վո րա պե ս՝ պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղը ծա նուց վել է ա վե լի ուշ, 
քան սահ ման ված է պայ մա նագ րով, ա պա գնա հատ ման է են թա կա ծա նուց ման ժամկ  ե տի 
ող ջամ տու թյու նը՝ «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս-
խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 
հա մա տե քս տում՝ «Ար մե  նի ա Ին շու  րա նս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Վա չա գան 
Խա չա տու  րյա նի և Անդ րա նիկ Գու լ քա նյա նի գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ մա մբ 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րում է, որ ծա նուց ման ժամկ  ե տի ան հա պա-
ղու թյու նը (ող ջամ տու թյու նը) պար զե լու հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի պա տա հա րի 
հս տակ ժա մա նա կա հատ վա ծն այն դեպ քե րում, երբ պա տա հա րի և տե ղե կաց ման ժա մա-
նա կա հատ վա ծի մի  ջև տևո ղու թյու նը եր կար չէ: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ե թե պա տա հա րից հե տո 
մի  նչև ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը տե ղե կաց նե լը չի ան ցել շատ եր կար ժա մա նակ 
(օ րի նա կ՝ օ րեր), ա պա մի  այն պա տա հա րի ժա մա նա կա հատ վա ծի հս տակ լի նե լու պայ ման-
նե րում է հնա րա վոր եզ րա հան գում ա նել ծա նուց ման ժամկ  ե տի ող ջամ տու թյան մա սին 
(օ րի նա կ՝ ե թե ծա նու ցու մը կա տար վել է են թադ րա բար 1-1,5 ժամ վա ըն թաց քում): Այ սի նքն՝ 
որ քան կար ճա տև է պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը տե ղե կաց նե լու 
հա պա ղու մը, այն քան ա վե լի է կար ևոր վում պա տա հա րի ժա մա նա կի հս տա կու թյու նը:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան և Էդ գար Սա ղա թե լյ ա նի մի  ջև 
29.12.2013 թվա կա նին կնք ված Վկայագ րով ա պա հո վա գր վել է «VOLKSWAGEN PASSAT 1.8» 
մակ նի շի 90 OS 404 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս-
խա նատ վու թյու նը: Լի ա զոր ված տի րա պե տող է հան դի սա ցել նաև Վա ղար շակ Սա ղա թե-
լյ ա նը, ում մաս նակ ցու թյա մբ 15.08.2014 թվա կա նին տե ղի է ու նե ցել ավ տով թար: Պա տա-
հա րի մաս նա կից նե րի տված բա ցատ րու թյուն նե րի, ինչ պես նաև դրա նց տվյ ալ նե րի հի ման 
վրա կա զմ ված` Ծա ռայու թյան ա վագ տե սուչ Վ. Սա րգ սյա նի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ 
պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել 15.08.2014 թվա կա նին` 13:40-ի սահ ման նե րում: Ավ տո պա տա-
հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղը ծա նուց վել է 15.08.2014 թվա կա նին` ժա մը  14:45-ին: Ըն կե-
րու թյու նը պա տա հա րում տու ժող կող մի ն վճա րել է 1.230.000 ՀՀ դրամ ա պա հո վագ րա կան 
հա տու ցում: 10.03.2016 թվա կա նին Դա տա րա նում որ պես վկա հրա վիր ված Ծա ռայու թյան 
տե սուչ ներ Հայ րա պետ Ա վա գյա նը և Մա նուկ Մե լի քյա նն ի րե նց ցուց մունք նե րով հայտ նել 
են, որ պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել 15.08.2014 թվա կա նի ն՝ կե սօ րից հե տո, ընդ ո րում, Ծա-
ռայու թյան ա վագ տե սուչ Վար դան Սա րգ սյա նը նաև նշել է, որ եզ րա կա ցու թյան մե ջ նշ-
վել է պա տա հա րի մաս նա կից նե րի նշած մո տա վոր ժա մա նա կա հատ վա ծը: Ծա ռայու թյան 
պե տի 18.03.2016 թվա կա նի գրու թյան հա մա ձայն` 15.08.2014 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած 
պա տա հա րի մա սին հա ղոր դումն  ստաց վել է նույն օ րը` ժա մը 15:00-ին:

 Դա տա րա նը հայ ցը մե ր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ հայց վոր կող մը չի ա պա ցու ցել 
իր վկայա կո չած այն փաս տը, որ պա տաս խա նող կո ղմն  ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման-
ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նն ա պա հո վագ րա կան պա-
տա հա րի մա սին չի տե ղե կաց րել, ո րի ար դյուն քում ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան մոտ 
ծա գել է հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վուն քը պա տաս խա նող նե րի նկատ-
մա մբ: Դա տա րա նը նշել է, որ Ծա ռայու թյան ՃՏՊ բաժ նի ա վագ տե սուչ Վ. Սա րգ սյա-
նի կող մի ց կա զմ ված եզ րա կա ցու թյան և ա պա հո վագ րա կան հա տուց ման վե րա բե րյալ 
ո րոշ ման հա մա ձայն՝ պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել 15.08.2014 թվա կա նի ն՝ ժա մը 13:40-ի 
սահ ման նե րում, ո րը չի կա րող հի մք հան դի սա նալ վն աս պատ ճա ռած ան ձի նկատ մա-
մբ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վուն քի 
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ծագ ման հա մար, քա նի որ Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նի կող մի ց ներ կայաց վել են բա վա րար 
ա պա ցույց ներ, ո րո նք կա րող են հաս տա տել նրա կող մի ց պա տա հա րից հե տո ան հա պաղ 
(ող ջա մի տ ժամկ  ե տում կամ օբյեկ տի վո րեն ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան առ-
կայու թյան պա րա գայում) ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը ա պա հո վագ րա կան 
պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու մա սին: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի 19.04.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լիս պատ-
ճա ռա բա նել է, որ Ծա ռայու թյան կող մի ց կա զմ ված եզ րա կա ցու թյան առ կայու թյան պայ-
ման նե րում պա տա հա րի տե ղի և ժա մա նա կի մա սին դրա նում առ կա տե ղե կու թյուն նե րը 
պե տք է ըն դուն վեն որ պես հի մք, ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում չի ա պա ցուց վել հա-
կա ռա կը: Հա կա ռա կը ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը պե տք է դր վի այն կող մի  վրա, 
ով վկայա կո չում է, որ պա տա հա րը ի րա կա նում տե ղի է ու նե ցել այլ վայ րում կամ այլ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, քան նշ ված է հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցու թյու նում: Սույն 
գոր ծով նշ ված փաս տը վկայա կո չել է պա տաս խա նող Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նը, հետ-
ևա բար վեր ջի նս էլ պե տք է կրեր այդ փա ստն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը: Վե-
րոգ րյա լի հի ման վրա Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ առ կա է գոր ծի նոր քն նու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյան:

 Մի նչ դեռ, վե րը շա րա դր ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա-
լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ-
րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած 
փաս տե րը։ Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո-
տու մի ց հե տո վի ճե լի է մն ում փաս տի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը, ա պա դրա 
բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը 
կրող կող մը ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նի ա պա հո վագ րող Ըն կե րու թյան կող մի ց վկայա կո չած հե տա դա րձ պա հան ջի 
(սուբ րո գա ցի այի) հիմ քում ըն կած այն փաս տի ա պա ցու ցու մը, ըստ ո րի` ավ տոտ րա նս պոր-
տային մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող ան ձ Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նն ԱՊ ՊԱ 
պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նն 
ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լն ի րեն հայտ նի դառ նա լուց հե տո ա պա-
հո վագ րո ղին ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) չի տե ղե կաց րել, ո րի ար դյուն քում 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան մոտ ծա գել է հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) 
ի րա վունք վն աս պատ ճա ռած ան ձա նց նկատ մա մբ: 

Ըն կե րու թյու նը, հայց ներ կայաց նե լով Դա տա րան, նշել է, որ Վա ղար շակ Սա ղա թե-
լյ ա նը, ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով ու նե նա լով ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նա-
լն ի րեն հայտ նի դառ նա լուց հե տո ա պա հո վագ րո ղին ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) 
տե ղե կաց նե լու պար տա վո րու թյուն, պատ շաճ չի կա տա րել ստա նձ նած պար տա վո րու-
թյու նը՝ 15.08.2014 թվա կա նին` ժա մը 13:40-ի սահ ման նե րում, տե ղի ու նե ցած պա տա հա-
րի մա սին Ըն կե րու թյու նը տե ղե կաց վել է 15.08.2014 թվա կա նի ն՝ ժա մը 14:45-ին: 

Որ պես Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նի կող մի ց ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով ստա նձ նած պար-
տա վո րու թյուն նե րի խա խտ ման վե րա բե րյալ ա պա ցույց՝ Ըն կե րու թյու նը Դա տա րան է 
ներ կայաց րել Ծա ռայու թյան ա վագ տե սուչ Վ. Սա րգ սյա նի կող մի ց 21.08.2014 թվա կա նին 
կա զմ ված եզ րա կա ցու թյու նը, ըստ ո րի՝ Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նը, 15.08.2014 թվա կա նին` 
ժա մը 13:40-ի սահ ման նե րում, վա րե լով «VOLKSWAGEN PASSAT 1.8» մակ նի շի 90 OS 404 
պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան և թույլ տա լով օ րե նսդ րու թյան նոր մե  րի խախ տում-
ներ, բախ վել է Հայկ Ա մի  րյա նի վա րած «MAZDA» մակ նի շի 17 NL 111 պետ հա մա րա նի շի 
ավ տո մե  քե նային: 
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Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վկայա կոչ ված եզ-
րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել ժա մը 13:40-ի սահ ման նե-
րում, որ պի սի պա րա գայում պա րզ չէ, թե ստույգ որ ժա մի ն է տե ղի ու նե ցել պա տա-
հա րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է « սահ ման նե րում» 
ար տա հայ տու թյան ի մաս տային նշա նա կու թյա մբ՝ նկա տի ու նե նա լով, որ հայե րե նում 
« սահ ման ներ» բա ռի ի մա ստ նե րից մե  կն էլ որ ևէ բա նի մո տա վոր չա փն է՝ քա նա կը, ծա-
վա լը և այլն1: 

Ա վե լին` գոր ծում առ կա մյուս ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` Վա ղար շակ Սա ղա-
թե լյ ա նի և Հայկ Ա մի  րյա նի` 19.08.2014 թվա կա նին պա տա հա րի վե րա բե րյալ տր ված բա-
ցատ րու թյուն նե րը, Ծա ռայու թյան 18.01.2016 թվա կա նի գրու թյու նը, 10.03.2016 թվա կա նին 
Դա տա րա նում որ պես վկա հրա վիր ված Ծա ռայու թյան ա վագ տե սուչ Վար դան Սա րգ սյա-
նի, տե սուչ ներ Հայ րա պետ Ա վա գյա նի և Մա նուկ Մե լի քյա նի ցուց մունք նե րը, Ծա ռայու-
թյան պե տի 18.03.2016 թվա կա նի գրու թյու նը ևս վկայում են այն մա սին, որ 15.08.2014 
թվա կա նին տե ղի ու նե ցած պա տա հա րի ժա մա նա կա հատ վա ծը հս տակ չէ, այ սի նքն` այն 
տե ղի չի ու նե ցել ստույգ ժա մը 13:40-ին: Հետ ևա բար հնա րա վոր չէ նաև եզ րա կա ցու թյուն 
ա նել այն մա սին, որ պա տա հա րի մա սին 15.08.2014 թվա կա նին` ժա մը 14:45-ին, ծա նու ցե լն 
ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) չի կա տար վել: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով Ծա ռայու թյան ա վագ տե սուչ 
Վար դան Սա րգ սյա նի կող մի ց 21.08.2014 թվա կա նին կա զմ ված եզ րա կա ցու թյան մե ջ նշ-
ված` պա տա հա րի ժա մա նա կա հատ վա ծի ոչ ստույգ լի նե լը, գտ նում է, որ նշ ված եզ րա-
կա ցու թյա մբ չի կա րող հիմն  ա վոր վել այն հան գա ման քը, որ Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նն 
ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լն ի րեն հայտ նի դառ նա լուց հե տո ա պա-
հո վագ րո ղին ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) չի տե ղե կաց րել: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նը սույն գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տը՝ ավ տոտ րա նս-
պոր տային մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող ան ձի` Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նի 
կող մի ց ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լն ի րեն հայտ նի դառ նա լուց հե-
տո ա պա հո վագ րո ղին ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) չտե ղե կաց նե լը, հիմն  ա վո-
րել է մի  այն Ծա ռայու թյան ա վագ տե սուչ Վ. Սա րգ սյա նի կող մի ց 21.08.2014 թվա կա նին 
կա զմ ված եզ րա կա ցու թյան մե ջ առ կա « պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել ժա մը   13:40-ի 
սահ ման նե րում» ար տա հայ տու թյա մբ՝ պատ շաճ չա նդ րա դառ նա լով դրա ար ժա նա հա-
վա տու թյա նը, ինչ պես նաև այդ ա պա ցույ ցը չգ նա հա տե լով գոր ծում գտն վող մյուս ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ: Նման պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ հայց վո րի 
կող մի ց ա պա ցուց ման են թա կա փաս տը չա պա ցուց վե լու պայ ման նե րում հայց վո րը պե տք 
է կրեր դրա բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րը:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար: Ընդ 
ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րա նայում և բե կա նում 
է մի  այն Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նի մա սով գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու մա սո վ՝ 
նկա տի ու նե նա լով, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կայաց-
րել է մի  այն Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նը:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-

1  Տե՛ս, Էդուարդ Աղայան «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», «Հայաստան» հրատարակչություն, 
Երևան, 1976:
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քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց 
հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան-
դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված` ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նից: 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին մաս նա կի ո րեն օ րի նա կան ուժ տա-
լո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, 
ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են սույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որ-
պի սի պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ 
հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Վա ղար շակ Սա-
ղա թե լյ ա նի են թա կա է բռ նա գա նձ ման 36.900 (1.230.000*3%) ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ 
բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րե ն։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 28.09.2016 թվա կա նի ո րոշ մա ն՝ Վա ղար շակ Սա ղա թե լյ ա նի մա-
սով գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու մա սը, և այդ մա սով օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա-
նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
19.04.2016 թվա կա նի վճ ռի ն։

2. « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ից հօ գուտ Վա ղար շակ Սա-
ղա թե լյ ա նի բռ նա գան ձել 36.900 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մա ր։

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

       
ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԿԴ1/1999/02/14
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ  ԿԴ1/1999/02/14
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝  Ն. Բար սե ղյ ա ն
 Դա տա վոր նե ր՝  Լ. Գրի գո րյա ն
   Մ. Հար թե նյան   

ՈՐՈՇՈՒՄ
   ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ար մե ն Ստե փա նյա նի ներ կայա ցու ցիչ Վա-

րդ գես Ծա ռու կյ ա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
08.04.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ « Նաի րի Ին շու րա նս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ի 
(այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) հայ ցի ընդ դեմ Ար մե ն Ստե փա նյա նի` պատ ճա ռած վն ա սի փոխ-
հա տուց ման պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Ար մե ն Ստե փա նյա նից բռ նա գան-

ձել 1.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես պատ ճա ռած վն ա սի փոխ հա տուց ման գու մար, ինչ պես 
նաև նշ ված գու մա րին հաշ վեգ րել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված տո կոս նե րը: 

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր Ն. Գա լս-
տյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.12.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա-
կի ո րեն: Վճռ վել է հայ ցը` 1.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես պատ ճա ռած վն ա սի փոխ հա տուց ման 
գու մար բռ նա գան ձե լու մա սով, բա վա րա րել, իսկ նշ ված գու մա րին ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված, ՀՀ կե նտ րո նա կան բան կի կող մի ց սահ-
ման ված բան կային տո կո սադ րույք ներ հաշ վեգ րե լու մա սով, մե ր ժել:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
08.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ար մե ն Ստե փա նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և 
Դա տա րա նի 16.12.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ար մե ն Ստե փա նյա նի ներ կայա ցու ցի չը: 
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով. 
         Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1003-րդ,       

1017-րդ, 1019-րդ, 1021-րդ, «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու  մի ց բխող 
պա տաս խա նատ վու  թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 81-րդ, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 47-րդ, 48-րդ, 51-րդ, 53-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Դա տա րա նը չի կա տա րել ա պա ցույց նե-

րի բազ մա կող մա նի, օբյեկ տիվ և լրիվ հե տա զո տում` հաշ վի չառ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ Ըն կե րու թյան հետ կնք ված ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող 
պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գի րը, ինչ պես նաև 
Ըն կե րու թյան կող մի ց սահ ման ված կա նոն նե րը չեն նա խա տե սել կո նկ րետ և հս տակ ժամ-
կետ ծա նուց ման հա մար: Ար մե ն Ստե փա նյա նը չի տե ղե կաց վել և վեր ջի նիս չի բա ցա տր-
վել, թե պա տա հա րից հե տո ա պա հո վագ րող ըն կե րու թյա նը պա տա հա րի մա սին չտե ղե-
կաց նե լու հա մար ինչ պի սի պա տաս խա նատ վու թյուն և հետ ևա նք ներ են ա ռա ջա նում: Այս 
դեպ քում կի րառ վել է «ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում» հաս կա ցու թյու նը, ո րը չի 
խա խտ վել, և պա տաս խա նո ղը հո գե կան վի ճա կը կայու նա նա լուց հե տո ան հա պաղ ծա-
նու ցել է պա տա հա րի մա սի ն՝ նկա տի ու նե նա լով, որ այդ օ րը պա տա հա րից ան մի  ջա պես 
հե տո Ար մե ն Ստե փա նյա նը մի  նչև ժա մը 23:50 գտն վել է ոս տի կա նա կան բաժ նում և տվել 
բա ցատ րու թյուն դեպ քի առն չու թյա մբ, ին չը մե կ ան գամ ևս վկայում է, որ վեր ջի նս գտն-
վել է հո գե բա նա կան ծա նր ի րա վի ճա կում: Ակն հայտ է, որ սույն գոր ծի պա րա գայում, երբ 
Ար մե ն Ստե փա նյա նի մոտ վե րա ցել են պա տա հա րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած հո գե բա-
նա կան ի րա վի ճա կի հետ ևա նք նե րը, վեր ջի նս պա տա հա րի մա սին ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 
տե ղե կաց րել է ա պա հո վագ րո ղի ն՝ ըստ է ու թյան կա տա րե լով օ րեն քով և ա պա հո վագ րու-
թյան պայ մա նագ րով ստա նձ նած պար տա վո րու թյու նը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 08.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը մե ր ժե լ։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Ըն կե րու թյան և Ար մե ն Ստե փա նյա նի մի  ջև 30.04.2013 թվա կա նին կնք ված ավ տոտ-

րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա-
դիր ա պա հո վագ րու թյան թիվ SA-252538 վկայագ րի (այ սու հե տ՝ Վկայա գիր) հա մա ձայն` 
ա պա հո վա գր վել է «KAMAZ 5511» մակ նի շի 12 OU 926 պետ հա մա րա նի շի բեռ նա տար ավ-
տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը ։

Վ կայագ րի 13-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա պա հո վա դի րը (ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցն 
օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձը) պար տա վոր է ա պա հո վագ րա կան պա տա-
հա րը տե ղի ու նե նա լուց հե տո ան հա պաղ (ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում) այդ 
մա սին հայտ նել Ա պա հո վագ րո ղի ն՝ զան գա հա րե լով ԱՊ ՊԱ կտ րո նի վրա նշ ված հե ռա խո-
սա հա մա րով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9):

2) Պա տա հա րի վե րա բե րյալ 14.04.2014 թվա կա նին կա զմ ված ար ձա նագ րու թյան և 
թիվ ԿԴ3/0044/01/13 քրե ա կան գոր ծով 26.08.2014 թվա կա նի դա տա վճ ռի հա մա ձայն` Ար-
մե ն Ստե փա նյա նը «KAMAZ 5511» մակ նի շի 12 OU 926 պետ հա մա րա նի շի բեռ նա տար ավ-
տո մե  քե նայով Ա բո վյ ան քա ղա քի 9-րդ փո ղո ցում հե տըն թաց կա տա րե լիս վրաեր թի  է 
են թար կել Հա կոբ Ղա զան չյա նին, ով տե ղում մա հա ցել է (հա տոր 1-ին, գ.թ.12, 15-21):  

3) Սե րիկ Կի րա կո սյա նի կող մի ց ստաց ված ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում ստա նա-
լու վե րա բե րյալ 14.05.2014 թվա կա նի դի մու մի  հի ման վրա 05.11.2014 թվա կա նին կա զմ ված 
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թիվ 5407 ո րոշ ման հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան կող մի ց ավ տո պա տա հա րի հետ ևան քով մա-
հա ցած Հա կոբ Ղա զան չյա նի ի րա վա հա ջո րդ Սե րիկ Կի րա կո սյա նին, որ պես ա պա հո վագ-
րա կան հա տու ցում, վճար վել է 1.000.000 ՀՀ դրա մ՝ հի մք ըն դու նե լով ՀՀ Կո տայ քի մար-
զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 26.08.2014 թվա կա նի կայաց ված թիվ 
ԿԴ3/0044/01/14  քրե ա կան գոր ծով դա տավ ճի ռը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11):

4) Պա տա հա րի վե րա բե րյալ հար ցա թեր թի կի և հե ռա խո սա զան գի ձայ նագ րու թյան 
հա մա ձայն՝ պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել 13.04.2014 թվա կա նին ժա մը 15.00-ին, սա կայն 
ա պա հո վագ րո ղը ծա նուց վել է 14.04.2014 թվա կա նին ժա մը 16:16-ին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
8, 13):  

5) ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Կո տայ քի քնն չա կան բաժ-
նում ավ տո պա տա հա րի օ րը` 13.04.2014 թվա կա նին, Ար մե ն Ստե փա նյա նը ժա մը 22.10-ից 
մի  նչև ժա մը 23.50-ը որ պես կաս կա ծյալ հար ցա քնն վել է` հար ցա քն նու թյան ըն թաց քում 
նշե լով, որ «խնդ րում եմ ինձ այլևս հար ցեր մի  տվեք, քա նի որ դեպ քի հետ կապ ված լար-
ված եմ» (հա տոր 1-ին, 60-62):   

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում 
բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում ա պա հո վադ րի կող մի ց ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րո-
ղին ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նե լու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե-
րա բե րյալ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր:

 Սու յն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե-
շտ է հա մա րու մ ան դրա դառ նալ ա պա հո վադ րի կող մի ց ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի 
մա սին ա պա հո վագ րո ղին ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տու մ) տե ղե կաց նե լու  ա ռա նձ նա-
հատ կու  թյու ն նե րին` վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նու մ ար տա հայ տած դիր-
քո րո շու  մը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1017-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` ոչ կյ ան քի ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով ա պա հո վա դի րն ա պա հո վագ-
րա կան պա տա հա րի վրա հաս նե լն ի րեն հայտ նի դառ նա լուց հե տո պար տա վոր է այդ 
մա սին ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա 
ներ կայա ցուց չին: Ե թե պայ մա նագ րով նա խա տես ված է ծա նուց ման ժամկ  ետ և (կամ) 
ե ղա նակ, ա պա դա պե տք է ար վի սահ ման ված ժամկ  ե տում ու պայ մա նագ րում նշ ված 
ե ղա նա կով:

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով ա պա հո վա դիր հա մար վող ան ձը և (կամ) ավ տոտ րա-
նս պոր տային  մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձն ա պա հո վագ րա կան պա-
տա հա րի դեպ քում պար տա վոր են այդ  մա սին  հայտ նել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը: 
Ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի   մա սին   հայտ նե լու ժամկ  ետ նե րը և կար գը, ինչ պես նաև 
ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րից հե տո ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան և պա տա հա-
րի մաս նա կից նե րի այլ գոր ծո ղու թյուն նե րը սահ ման վում են « Հայաս տա նի ավ տոա պա հո-
վագ րող նե րի բյու րո» Ի ԱՄ-ի կա նոն նե րով:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված պա-
հա նջ նե րից ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման վում են բա ցա ռու թյուն ներ այն դեպ քե րի հա-
մար, երբ ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րա նս պոր տային  մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով տի-
րա պե տող այլ ան ձը պա տա հա րի հետ ևան քով հայտն վել են ան գի տա կից վի ճա կում կամ 
այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ ան հնա րին էր ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը պայ-
մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի 
մա սին  տե ղե կաց նել, կամ ա պա հո վա դի րը տե ղյ ակ չի ե ղել և չէր կա րող տե ղյ ակ լի նել 
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ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին  ̀ավ տոտ րա նս պոր տային  մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ-
քով տի րա պե տող այլ ան ձի կող մի ց նրան չտե ղե կաց նե լու կամ այլ պատ ճա ռով: Ա պա-
հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ 
ան ձը կրում են ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը նրա նց կող մի ց ա պա հո վագ րա կան 
պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու ան հնա րի նու թյան (ան տե ղյ ա կու թյան) ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը: Նույն մա սով նա խա տես ված տե ղե կաց ման պար տա կա նու թյունն 
ան հնա րին դա րձ նող հան գա մա նք նե րի վե րաց ման (ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի 
մա սին տե ղե կաց վե լու) դեպ քում ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո-
ցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձն ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին 
պար տա վոր է պայ մա նագ րով սահ ման ված կար գով ան մի  ջա պես հայտ նել ա պա հո վագ-
րա կան ըն կե րու թյա նը:

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տի «դ» են թա կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը հե տա դա րձ 
պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վունք ու նի վն աս պատ ճա ռած ան ձի նկատ մա մբ, ե թե 
ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան ըն-
կե րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի  մա սին:

 Նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րա-
կան ըն կե րու թյու նը հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վունք ու նի վն աս պատ-
ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ մա մբ, 
ե թե ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի  մա սին:

Վ կայագ րի` պա տա հա րի մա սին Ա պա հո վագ րո ղին ծա նուց ման ժամկ  ե տի և կար գի 
մա սին 13-րդ կե տի հա մա ձայն` Ա պա հո վա դի րը (ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցն օ րի նա-
կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձը) պար տա վոր է ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րը տե-
ղի ու նե նա լուց հե տո ան հա պաղ (ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում) այդ մա սին 
հայտ նել Ա պա հո վագ րո ղին` զան գա հա րե լով ԱՊ ՊԱ կտ րո նի վրա նշ ված հե ռա խո սա հա-
մա րով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով վե րը 
նշ ված նոր մե  րի վեր լու ծու թյա նը, գտել է, որ վն աս պատ ճա ռած ան ձը կամ վն աս պատ-
ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը պար տա կա նու թյուն են կրում 
ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լն ի րե նց հայտ նի դառ նա լուց հե տո ան հա-
պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կայա ցուց-
չին: Այս կա պակ ցու թյա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հա րկ հա մա րե լով ան դրա դառ նալ 
օ րե նսդ րի կող մի ց նա խա տես ված` ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նն ա պա հո վագ րա կան 
պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու պար տա կա նու թյան կա տար ման «ան հա պա ղու թյան» 
եզ րույ թի ըն կալ մա նն ու մե կ նա բան մա նը, ար ձա նագ րել է, որ այն ու նի հետ ևյալ բո վան-
դա կու թյու նը. «ան հա պաղ» նշա նա կում է ա ռա նց հա պա ղե լու, ան մի  ջա պես, նույն պա հին, 
հնա րա վո րի նս ա րագ, ա ռա վե լա գույնս սե ղմ ժամկ  ե տում: Միև նույն ժա մա նակ, ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րե նս դի րը, սահ մա նե լով «ան հա պա ղու թյան» եզ րույ թը, այն 
չի դի տել որ պես բա ցար ձակ պայ ման, քա նի որ ի րա վա նոր մի  հե տա գա շա րադ րան քում 
կի րա ռել է նաև «ող ջա մի տ ժամկ  ե տում» հաս կա ցու թյու նը: Իսկ ող ջա մի տ կա րող է գնա-
հատ վել այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, որն օբյեկ տի վո րեն ան հրա ժե շտ է որ ևէ կո նկ րետ 
գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց ման հա մար: Հետ ևա բար յու րա քան չյուր դեպ քում «ան հա-
պա ղու թյան» պար տա դիր պայ մա նի գնա հա տումն  ի րա կա նաց նե լիս դա տա րան նե րը ոչ 
մի  այն պե տք է հաշ վի առ նեն ծա նուց ման ան մի  ջա պես, նույն պա հին ի րա կա նաց ված լի-
նե լու փաս տը, այլև՝ դրա ի րա կա նաց մա ն՝ ա ռա ջին իսկ օբյեկ տիվ, ար դա րաց ված հնա-
րա վո րու թյու նը: 

Ը նդ ո րում, ե թե տե ղի է ու նե նում ա պա հո վագ րա կան պա տա հար, ա պա ա պա հո-
վադ րին պատ ճառ ված վն ա սից բխող նրա կամ շա հա ռուի պա հան ջի ի րա վուն քը վն ա սը 
պատ ճա ռած ան ձի նկատ մա մբ ան ցնում է ա պա հո վագ րո ղին` նրա կող մի ց հա տուց ված 
գու մա րի մա սով: Սա կայն, ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը հե տա դա րձ պա հան-
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ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վունք է ձե ռք բե րում վն աս պատ ճա ռած ան ձի և (կամ) վն աս 
պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային   մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ նկատ մա մբ, ե թե ԱՊ ՊԱ 
պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով, այ սի նքն` ան հա պաղ (ող ջա մի տ 
ժամկ  ե տում կամ օբյեկ տի վո րեն ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան առ կայու թյան պա րա-
գայում) ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա-
հա րի  մա սին:

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին հայտ նե լու պար տա կա նու թյան կա տար ման 
հար ցում բա ցա ռու թյուն ներ են հա մար վում հետ ևյալ դեպ քե րը. 

1. ե րբ ա պա հո վա դի րը և (կամ)  ավ տոտ րա նս պոր տային   մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով 
տի րա պե տող այլ ան ձը պա տա հա րի հետ ևան քով հայտն վել են ան գի տա կից վի ճա կում,

2.  հայտն վել են այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ ան հնա րին էր ա պա հո վագ րա կան ըն-
կե րու թյա նը պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 
պա տա հա րի մա սին  տե ղե կաց նե լը, 

3. ա պա հո վա դի րը տե ղյ ակ չի ե ղել և չէր կա րող տե ղյ ակ լի նել ա պա հո վագ-
րա կան պա տա հա րի մա սին  ̀ավ տոտ րա նս պոր տային   մի  ջո ցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա-
պե տող այլ ան ձի կող մի ց նրան չտե ղե կաց նե լու կամ այլ պատ ճա ռով (տե ՛ս, «Ար մե  նի ա 
Ին շու  րա նս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Վա չա գան Խա չա տու  րյա նի և Անդ րա նիկ 
Գու լ քա նյա նի թիվ ՏԴ3/0222/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վն աս պատ ճա ռած ան ձը կամ վն աս պատ ճա ռած ավ-
տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը թեև պար տա կա նու թյուն են կրում ա պա-
հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լն ի րե նց հայտ նի դառ նա լուց հե տո ան հա պաղ 
(ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կայա ցուց չին, 
այ նուա մե  նայ նիվ ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում ա պա հո վագ րա կան պա-
տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը կա րող է պայ մա նա վոր վել մի  
շա րք հան գա մա նք նե րով, քա նի որ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի հետ ևան քով 
կա րող է ստե ղծ վել այն պի սի ի րադ րու թյուն, ո րի ազ դե ցու թյունն օբյեկ տի վո րեն կա-
րող է հի մք հան դի սա նալ վն աս պատ ճա ռած ան ձի կամ վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա-
նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ հա մար հա պա ղե լու օ րեն քով և ա պա հո վագ-
րու թյան պայ մա նագ րով ստա նձ նած պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուց: Հետ ևա բար, 
յու րա քան չյուր դեպ քում գնա հատ ման պե տք է ար ժա նաց նել ոչ մի  այն ա պա հո վագ րո-
ղին տե ղե կաց նե լու ան հա պաղ հնա րա վո րու թյու նը, այլ նաև ա ռա ջին իսկ ար դա րաց ված 
հնա րա վո րու թյու նը: 

Ը նդ ո րում, պե տք է նկա տի ու նե նալ, որ ա պա հո վադ րի կող մի ց ո րո շա կի մի  ջա վայ-
րում հայտն վե լը (օ րի նակ` պա տա հա րի պատ ճա ռով կող մե  րի մի  ջև հնա րա վոր վեճ) 
օբյեկ տի վո րեն կա րող է ազ դել ա պա հո վադ րի գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա` ըստ է ու թյան եր-
կա րաց նե լով ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կայա ցուց չին ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամ-
կե տում) տե ղե կաց նե լու ող ջա մի տ ժա մա նա կա հատ վա ծը: Տե ղե կաց ման հա պա ղու մը 
ող ջամ տո րեն ար դա րաց ված կա րող է հա մար վել նաև այն պի սի հան գա մա նք նե րի առ-
կայու թյան դեպ քում, ինչ պի սիք են՝ պա տա հա րի բա րդ մե  խա նիզ մը, պա տա հա րի գի շե-
րային ժա մը, ան մար դաբ նակ վայ րը և (կամ) պա տա հա րի մաս նա կից նե րի հա մար կա պի 
մի  ջոց նե րի ան հա սա նե լի ու թյու նը, ինչ պես նաև ցան կա ցած այլ օբյեկ տիվ հան գա ման քի 
առ կայու թյան դեպ քում, ո րը թույլ կտա ա ռա նց ող ջա մի տ կաս կած նե րի եզ րա կաց նել, որ 
նույն պի սի ի րա վի ճա կում հայտն ված յու րա քան չյուր բա րե խի ղճ ան ձ տե ղե կաց ման պար-
տա վո րու թյու նը կկա տա րեր նույն կամ գրե թե նույն հա պաղ մա մբ։ 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ ան կախ պա-
տա հա րի կո նկ րետ հան գա մա նք նե րի ց՝ ցան կա ցած պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց ման` 
ո րո շա կի տևո ղու թյա մբ հա պա ղու մը ող ջամ տո րեն ար դա րաց ված և ան հա պաղ տե ղե-
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կաց մա նը հա մար ժեք հա մա րե լու հա մար բա վա րար հի մք կա րող են հան դի սա նալ նաև 
այն դեպ քե րը, երբ պա տա հա րի հետ ևան քով ստաց վել են մա րմն  ա կան վն աս վա ծք ներ, 
ո րո նց հետ ևան քով թեև ան ձը չի հայտն վել ան գի տա կից վի ճա կում, սա կայն ստե ղծ վել 
է օբյեկ տիվ ի րա վի ճակ, որն ան հնար է դա րձ րել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը պա-
տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լը:  Ընդ ո րում, վն աս վա ծք նե րը կա րող են լի նել նաև այն պի-
սին, ո րո նց առ կայու թյու նը կա րող է չբա ցա հայտ վել սո վո րա կան ար տա քին զն նու թյա մբ 
(օ րի նակ` ներ քին օր գան նե րի վն աս վա ծք նե րի դեպ քում): Բա ցի այդ, պա տա հա րի մաս-
նակ ցի մոտ կա րող է ծա գել լրա ցու ցիչ մի  ջամ տու թյուն կի րա ռե լու կամ այդ պի սի մի  ջամ-
տու թյան աղ բյուր ներ ո րո նե լու  ան հրա ժեշ տու թյուն (օ րի նա կ՝ ավ տո մե  քե նա նե րի բախ-
ման հետ ևան քով ա վե լի մե ծ ծա վա լի վն աս նե րի ծա գու մը կան խե լու հա մար մի  ջոց ներ 
ձեռ նար կե լը՝ մաս նա վո րա պես հնա րա վոր հր դե հը կան խե լու նպա տա կով), որ պի սի գոր-
ծոն նե րը ի րա վի ճա կով թե լա դր ված լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու (այդ թվում` 
ա պա հո վագ րո ղից ա ռաջ այլ ան ձա նց զան գա հա րե լու) ան հրա ժեշ տու թյուն են ա ռա ջաց-
նում: Ուս տի ո րո շա կի ող ջա մի տ տևո ղու թյա մբ հա պա ղու մը ցան կա ցած պա տա հա րի 
դեպ քում պե տք է հա մա րել ոչ մի  այն բնա կան, այլև ան վի ճար կե լի` պա տա հա րի մաս նա-
կից նե րի ի րա վունք նե րի ան հար կի սահ մա նա փա կումն  ե րն ու հնա րա վոր վն աս նե րը բա-
ցա ռե լու կամ առն վա զն նվա զա գույ նի հա սց նե լու նպա տա կո վ՝ յու րա քան չյուր դեպ քում 
գնա հատ ման ար ժա նաց նե լով պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղին տե ղե կաց նե լու՝ 
ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րաց ված հնա րա վո րու թյու նը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան և Ար մե ն Ստե փա նյա նի մի  ջև 
30.04.2013 թվա կա նին կնք ված Վկայագ րով ա պա հո վա գր վել է «KAMAZ 5511» մակ նի շի 
12 OU 926 պետ հա մա րա նի շի բեռ նա տար ավ տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա-
տաս խա նատ վու թյու նը: Նշ ված ավ տո մե  քե նայով հե տըն թաց կա տա րե լիս Ար մե ն Ստե-
փա նյա նը վրաեր թի է են թար կել Հա կոբ Ղա զան չյա նին, ով տե ղում մա հա ցել է: Վեր ջի նիս 
ի րա վա հա ջոր դին Ըն կե րու թյան կող մի ց վճար վել է 1.000.000 ՀՀ դրամ ա պա հո վագ րա-
կան հա տու ցում: Նշ ված պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել 13.04.2014 թվա կա նին ժա մը 15.00-
ին, սա կայն ա պա հո վագ րո ղը ծա նուց վել է 14.04.2014 թվա կա նին ժա մը 16.16-ին: Ար մե ն 
Ստե փա նյա նը ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Կո տայ քի քնն չա կան 
բաժ նում 13.04.2014 թվա կա նին ժա մը 22.10-ից մի  նչև ժա մը 23.50-ը որ պես կաս կա ծյալ 
հար ցա քնն վել է՝ հար ցա քն նու թյան ըն թաց քում նշե լով, որ «խնդ րում եմ ինձ այլևս հար-
ցեր մի  տվեք, քա նի որ դեպ քի հետ կապ ված լար ված եմ»:

 Դա տա րա նը հայ ցը մաս նա կի բա վա րա րե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ Ար մե ն Ստե փա-
նյա նի կող մի ց չի ներ կայաց վել ա պա ցույց առ այն, որ վթա րից հե տո գտն վել է հո գե կան 
ծա նր, լար ված վի ճա կում, և որ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը դեպ քի մա սին ծա նու-
ցե լու ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյու նը ստե ղծ վել է հո գե կան վի ճա կը փո քր-ինչ կար գա-
վոր վե լուց հե տո: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով և Դա տա րա նի 16.12.2015 թվա-
կա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նն ի րա վա-
չա փո րեն հի մք է ըն դու նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի    48-րդ 
հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը և ար ձա նագ րել, որ պա տաս խա նո ղի կող մի ց ա պա ցույց 
չի ներ կայաց վել առ այն, որ վեր ջի նս վթա րից հե տո գտն վել է հո գե կան ծա նր և լար ված 
ի րա վի ճա կում, և որ ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյունն ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը 
պա տա հա րի մա սին ծա նու ցե լու հա մար ստե ղծ վել է վթա րի տե ղի ու նե նա լու հա ջո րդ օ րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե-
րի հաշ վառ մա մբ գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը հիմն  ա-
վոր են՝ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

 Սույն գոր ծով Ար մե ն Ստե փա նյա նը հայ ցա պա հան ջի դեմ ա ռար կու թյուն նե րի հիմ-
քում դրել է այն հան գա ման քը, որ պա տա հա րից հե տո գտն վել է հո գե կան խի ստ հուզ-
մուն քի վի ճա կում և ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում Ըն կե րու թյա նը տե ղե կաց րել 
է պա տա հա րի մա սին:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րն ի րա վա-
չա փո րեն եզ րա հան գել են, որ սույն գոր ծով առ կա է Ըն կե րու թյան հե տա դա րձ պա հան-
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ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վունք Ար մե ն Ստե փա նյա նի նկատ մա մբ՝ նկա տի ու նե նա լով այն 
հան գա ման քը, որ Ար մե ն Ստե փա նյա նի կող մի ց ա պա ցույց չի ներ կայաց վել այն մա սին, 
որ պա տա հա րից հե տո մի  նչև Ըն կե րու թյա նը տե ղե կաց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում (մո-
տա վո րա պես 25 ժամ) առ կա են ե ղել «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու-
մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րը: 

Ը նդ ո րում, սույն գոր ծով ներ կայաց ված ա պա ցույց նե րի հա մա ձայն՝ Ար մե ն Ստե-
փա նյա նի՝ պա տա հա րից հե տո Ըն կե րու թյա նը տե ղե կաց նե լու պար տա կա նու թյան կա-
տար ման ան հնա րի նու թյուն առ կա է ե ղել մի  այն հար ցա քն նու թյան ըն թաց քում: Մի նչ դեռ 
հար ցա քն նու թյան ա վար տից հե տո Ըն կե րու թյու նը պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց վել է 
մո տա վո րա պես 16 ժամ ան ց: Ար մե ն Ստե փա նյա նի պնդ մա մբ նման հա պա ղու մը պայ մա-
նա վոր ված է ե ղել իր հո գե կան խի ստ հուզ մուն քի վի ճա կով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ ստե ղծ ված ի րա վի ճա կում Ար մե ն Ստե փա նյա նը կա րող էր գտն վել հու զա կան 
լար ված վի ճա կում, սա կայն վեր ջի նս չի գտն վել ան գի տա կից վի ճա կում, ինչ պես նաև 
չի ներ կայաց րել ա պա ցույց այն մա սին, ո րը կա րող էր հաս տա տել տվյ ալ ի րա վի ճա կում 
այն պի սի ի րա կան և օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րի առ կայու թյու նը, ո րո նք կա րող է ին հի մք 
հան դի սա նալ հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյան կա տար ման ան հնա րի նու թյան ստե ղծ-
ման և հե տա գայում այդ պի սի ան հնա րի նու թյան հիմն  ա վոր ման հա մա ր՝ սկ սած պա տա-
հա րի պա հի ց՝  13.04.2014 թվա կա նի ժա մը      15:00-ից, մի  նչև Ըն կե րու թյա նը պա տա հա րի 
մա սին տե ղե կաց նե լու պա հը՝ 14.04.2014 թվա կա նի ժա մը 16:16-ը, բա ցա ռու թյա մբ հար ցա-
քն նու թյան ժա մա նա հատ վա ծը՝ 13.04.2014 թվա կա նի ժա մը 22:10-ից մի  նչև ժա մը 23:50-ը: 

Ը ստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծում բա ցա ռա պես սուբյեկ-
տիվ գոր ծո նի առ կայու թյու նը՝ մահ վան ել քով պա տա հա րի կա պակ ցու թյա մբ հո գե կան 
հուզ մուն քի վի ճա կը, դե ռևս բա վա րար չէ Ըն կե րու թյա նը` պայ մա նագ րով սահ ման ված 
ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին  տե ղե կաց ման ան հնա րի-
նու թյան հան գա ման քի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր ված հա մա րե լու հա մար: 

Այս պի սով, սույն գոր ծով չեն ներ կայաց վել «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ-
տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում ամ րա գր ված բա ցա ռու թյուն նե րի առ կայու թյու նը 
հիմն  ա վո րող ա պա ցույց ներ, որ պի սի պա րա գայում Դա տա րա նն ի րա վա չա փո րեն բա վա-
րա րել է 1.000.000 ՀՀ դրամ փոխ հա տու ցում վճա րե լու պա հան ջը, և որ պի սի եզ րա հան-
գումն  ի րա վա չա փո րեն հիմն  ա վոր է հա մա րել նաև Վե րա քն նիչ դա տա րա նը: 

Վե րոն շյալ հիմն  ա վոր մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո-
ղո քի քն նու թյան ար դյունք նե րով չի հիմն  ա վոր վում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց թույլ 
տր ված դա տա կան սխա լի առ կայու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում ան հրա ժե շտ է կի րա-
ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
են թա կե տով նա խա տես վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի 
մե ջ թող նե լու լի ա զո րու թյու նը՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժե լիս հի մք է ըն դու նում 
նաև այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի վճի ռը վե րա քն նու թյան կար գով բո ղո քա րկ վել և 
հա մա պա տաս խա նա բար վե րա նայ վել է մի  այն 1.000.000 ՀՀ դրամ բա վա րար ված հայ ցա-
պա հան ջի մա սով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
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տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի «ա» կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գա-
նձ վում է գույ քային պա հան ջի գոր ծե րո վ՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս 
բա զային տուր քի  տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային  տուր քի հա զա րա պա տի կից:

 « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան 
տուր քի գծով կա րող են սահ ման վել հետ ևյալ ար տո նու թյուն նե րը` պե տա կան տուր քի 
վճա րու մի ց ա զա տում, պե տա կան տուր քի նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի դրույ քա չա-
փի նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը 
սահ ման ված ժամկ  ե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վա րկ ված տույ ժե րի վճա րու մի ց 
ա զա տում, նվա զե ցում, դրա նք վճա րե լու ժամկ  ե տի հե տաձ գում:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մե  րժ ման, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
73-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Ար մե ն Ստե փա նյա նից ՀՀ պե տա-
կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 30.000 ՀՀ դրամ (1.000.000*3%)` որ պես վճ ռա բեկ 
բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 
պա լա տի 23.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել: ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 08.04.2016 

թվա կա նի ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն-
նե րով:

2. Ար մե ն Ստե փա նյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 30.000 ՀՀ դրամ` որ-
պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի 23.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
գու մա ր։

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ա ՐԱԴ/0072/02/15
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.                                                                                                                  
Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ա ՐԱԴ/0072/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Չի լին գա րյա ն
 Դա տա վոր ներ`   Մ. Հար թե նյա ն
 Լ. Գրի գո րյան

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կա ն
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյա մբ                                          
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ                       
                                      
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
 
 
                                     

Ե. ԽՈԻ ՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հա կոբ Հա կո բյա նի ներ կայա ցու ցիչ Հրաչ Ա լե-

զյ ա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 23.10.2015 թվա-
կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ ցի « ՌԵ ՍՈ» ԱՓ ԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ 
Վա րդ գես Սա րգ սյա նի, Հա կոբ Հա կո բյա նի, եր րո րդ ան ձ Մու րադ Սա րգ սյա նի` գու մար բռ-
նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է հա մա պար տու թյան կար գով Վա-

րդ գես Սա րգ սյա նից և Հա կոբ Հա կո բյա նից բռ նա գան ձել 1.193.480 ՀՀ դրամ:
ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Մ. 

Մար գա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 02.06.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է: 
ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 

23.10.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա-
տա րա նի 02.06.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գո րծն ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան:  

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Հա կոբ Հա կո բյա նի ներ կայա ցու ցի չը ։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.   
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր-

ծու  մի ց բխող պա տաս խա նատ վու  թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 189

քի 27-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 48-րդ, 51-րդ, 53-
րդ հոդ ված նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.  
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի կա տա րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա-

նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, ո րի հետ ևան քով հան գել է սխալ եզ րա կա ցու-
թյան: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Վա րդ գես Սա րգ-
սյա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 21.05.2012 թվա կա նի ն՝ Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի 
օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան (ԱՊ-
ՊԱ) պայ մա նագ րի կնք ման ժա մա նակ, ներ կայաց վել է նաև Հա կոբ Հա կո բյա նի՝ որ պես 
լի ա զոր տի րա պե տո ղի վա րոր դա կան վկայա կա նը, որ տեղ նշ ված է հա մա պա տաս-
խան տրա նս պոր տային մի  ջոց վա րե լու կար գը, այն է` վա րոր դա կան վկայա կան թիվ               
AAB287320, կա րգ «C»: Հետ ևա բար Ըն կե րու թյու նը, ի սկզ բա նե ի մա նա լով, որ Հա կոբ Հա-
կո բյա նը վա րոր դա կան վկայա կա նում նշ ված կար գով Վա րդ գես Սա րգ սյա նին պատ կա-
նող « ՎԱԶ-2121» մակ նի շի 15 LS 219 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան վա րե լու ի րա վունք 
չու նի, նրա հետ կն քել է լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գիր:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 23.10.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 02.06.2015 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝          
1) Ըն կե րու թյան և Վա րդ գես Սա րգ սյա նի մի  ջև 21.05.2012 թվա կա նին կնք ված` « ՎԱԶ-

2121» մակ նի շի, 15 LS 219 պե տա կան հա մա րա նի շով ավ տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան թիվ SE156527 վկայագ-
րում (այ սու հետ` Վկայա գիր) Հա կոբ Հա կո բյա նը նշ ված է որ պես լի ա զոր ված տի րա պե-
տող: Նույն Վկայագ րում նշ ված են նաև Հա կոբ Հա կո բյա նի վա րոր դա կան ի րա վուն քի 
վկայա կա նի հա մա րը` AAB287320, դրա նում ամ րա գր ված կար գը` «C»,  վկայա կա նի տր-
ման ամ սա թի վը՝ 18.08.1989 թվա կան, վա րոր դա կան ստա ժը՝ 25 տա րի (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 8):

2) Հա կոբ Հա կո բյա նի վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի կո րս տյան կա պակ ցու-
թյա մբ 20.09.2012 թվա կա նին նրա կող մի ց ՀՀ ոս տի կա նու թյան Ա րա գա ծոտ նի մար զային 
վար չու թյան Ա պա րա նի բա ժին ներ կայաց ված դի մու մի  հի ման վրա նույն օ րը նրան տր վել 
է թիվ MI862288 ժա մա նա կա վոր վա րոր դա կան վկայա կա նը, ո րը վա վե րա կան է ե ղել մի -
նչև 19.10.2012 թվա կա նը, և ո րում ամ րա գր ված է ե ղել նույն կար գը «C» (հա տոր     1-ին, 
գ.թ. 49, 52): 

3) ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան 2-րդ 
սպայա կան գու մար տա կի 2-րդ սպայա կան վաշ տի հրա մա նա տա րի (այ սու հետ` Ոս տի-
կա նու թյուն) կող մի ց հաս տատ ված 03.10.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ 
23.09.2012 թվա կա նին Ա պա րան քա ղա քի Բաղ րա մյան փո ղո ցում մի  մյա նց են ընդ հար վել 
« ՎԱԶ 2124» մակ նի շի 79 MM 009 հաշ վառ ման հա մա րա նի շի և « ՎԱԶ 2121» մակ նի շի 15 LT  
219 հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մո բիլ նե րը: Պա տա հա րը տե ղի ու նե նա լու ժա մա նակ 
« ՎԱԶ 2121» մակ նի շի 15 LT  219 հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մո բի լը վա րել է Հա կոբ 
Հա կո բյա նը, ընդ ո րում, վեր ջի նս այն վա րել է՝  «իր վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա-
նում չու նե նա լով հա մա պա տաս խան կա րգ», և պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել Հա կոբ Հա-
կո բյա նի թույլ տված ի րա վա խա խտ ման հետ ևան քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9,10):

4) Ըն կե րու թյան կող մի ց հա տուց վել է Հա կոբ Հա կո բյա նի մաս նակ ցու թյա մբ տե ղի 
ու նե ցած պա տա հա րի ար դյուն քում տու ժած քա ղա քա ցուն պատ ճառ ված վն ա սը` 1.193.480 
դրա մի  չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11-19, 23):
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4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի    
1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է` 

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող 
պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի «գ» են թա կե տի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա-
կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր-
ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի «գ» են թա կե տի խա խտ ման հետ ևան քով 
առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ-
կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ ան-
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու -
թյու  նը վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի լի ա զոր տի րա պե տո ղի նկատ-
մա մբ ու  նի հե տա դա րձ պա հան ջի ի րա վու նք այն հիմ քով, որ վեր ջի նս ա պա հո վագ րա կան 
պա տա հա րի պա հին չի ու  նե ցել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու  ի րա վու նք, ե թե 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու  թյու նն ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գի րը կն քե լիս տե ղե կաց ված է ե ղել 
լի ա զոր տի րա պե տո ղի՝ տվյ ալ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու  հա մա պա տաս-
խան կա րգ չու  նե նա լու  մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 983-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա պա հո-
վագ րու թյունն ի րա կա նաց վում է ա պա հո վագ րո ղի հետ ա պա հո վադ րի կն քած ա պա հո-
վագ րու թյան պայ մա նագ րի և (կամ) ա պա հո վագ րա կան վկայագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 996-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա պա հո-
վագ րու թյան պայ մա նագ րով մի  կող մը՝ ա պա հո վագ րո ղը, ո րո շա կի մի  ան վագ կամ պար-
բե րա կան վճա րի (ա պա հո վագ րավ ճա րի) դի մաց պար տա վոր վում է մյուս կող մի  ն՝ ա պա-
հո վադ րին կամ նրա մատ նան շած ան ձին (շա հա ռուին), ո րո շա կի ա պա հո վագ րա կան 
գու մա րի շր ջա նակ նե րում հա տու ցել ո րո շա կի ի րա դար ձու թյան (ի րա դար ձու թյուն նե րի) 
տե ղի ու նե նա լու ար դյուն քում պատ ճառ ված վն ա սը կամ դրա մի  մա սը կամ տրա մադ րել 
ո րո շա կի գու մար (ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում), ե թե այդ ի րա դար ձու թյուն նե րի տե ղի 
ու նե նա լը կրում է հա վա նա կան և (կամ) պա տա հա կան բնույթ և կախ ված չէ կող մե  րի կամ 
ա պա հո վա գր ված ան ձի կամ շա հա ռուի կամ քից (բա ցա ռու թյա մբ կյ ան քի ա պա հո վագ րու-
թյան այն դեպ քե րի, երբ հա տուց վում է ո րո շա կի հա վաս տի և ակն կալ վող ի րա դար ձու-
թյան տե ղի ու նե նա լը):

 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 998-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տի հա-
մա ձայն` ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րի է ա կան պայ ման նե րից է նաև` ա պա հո վագ-
րա կան պա տա հա րը (պա տա հար նե րը) կամ ի րա դար ձու թյու նը, ո րի տե ղի ու նե նա լու 
դեպ քում տր վում է ա պա հո վագ րա կան հա տու ցու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 9831-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ա պա հո-
վագ րա կան հա տու ցումն  ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լու ար դյուն քում 
ա պա հո վագ րո ղի կող մի ց ա պա հո վագ րա կան պայ մա նագ րի հի ման վրա ա պա հո վադ-
րին կամ շա հա ռուին վճար ման են թա կա գու մա րն է` դրա մա կան ար տա հայ տու թյա մբ կամ 
հա մար ժեք գույ քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա-
քա ցու ան ձին կամ գույ քին, ինչ պես նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված 
վն ա սը լրիվ ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մի ց: Վնա սի հա-
տուց ման պար տա կա նու թյունն օ րեն քով կա րող է դր վել վն աս չպատ ճա ռած ան ձի վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ի րա վա բա-
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նա կան ան ձի նք և քա ղա քա ցի նե րը, ո րո նց գոր ծու նե ու թյու նը կապ ված է շր ջա պա տի հա-
մար ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի հետ (տ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի, մե  խա նի զմն  ե րի, 
բա րձր լար վա ծու թյան է ներ գի այի, ա տո մային է ներ գի այի, պայ թու ցիկ նյու թե րի, ու ժեղ 
ներ գոր ծող թույ նե րի և այլ նի օգ տա գոր ծում, շի նա րա րա կան և դրա հետ կապ ված այլ 
գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նա ցում), պար տա վոր են հա տու ցել ա ռա վել վտան գի աղ բյու րով 
պատ ճառ ված վն ա սը, ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ վն ա սը ծա գել է ան հաղ թա հա րե լի ու ժի 
կամ տու ժո ղի դի տա վո րու թյան հետ ևան քով: (…) Վնաս հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը 
դր վում է ա ռա վել վտան գի աղ բյու րը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով կամ այլ օ րի նա կան 
հիմ քով (վար ձա կա լու թյան ի րա վունք, լի ա զո րագ րով տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը վա-
րե լու ի րա վունք և այլն) տի րա պե տող ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ քա ղա քա ցու վրա:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա-
տե րը պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում այդ աղ բյու րի պատ ճա ռած վն ա սի հա մար, ե թե 
ա պա ցու ցում է, որ աղ բյու րը դուրս է ե կել իր տի րա պե տու մի ց այլ ան ձա նց ա պօ րի նի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով: Նման դեպ քե րում ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի պատ-
ճա ռած վն ա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում են աղ բյուրն ա պօ րի նի տի րա-
պե տած ան ձի նք: Աղ բյու րի սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե տու մի ց այդ աղ բյու րի ա պօ րի նի 
վե րց նե լու մե ջ նրա մե ղ քի առ կայու թյան դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է 
դր վել ինչ պես ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա տի րոջ, այն պես էլ այն ա պօ րի նի 
ձե ռք բե րո ղի վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1021-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ե թե այլ 
բան նա խա տես ված չէ ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով, ա պա ա պա հո վագ րա կան 
պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լու ար դյուն քում ա պա հո վադ րին (ա պա հո վա գր ված ան ձին) 
պատ ճառ ված վն ա սից բխող նրա (կամ շա հա ռուի) պա հան ջի ի րա վուն քը վն ա սը պատ-
ճա ռած ան ձի նկատ մա մբ ան ցնում է ա պա հո վագ րո ղին` նրա կող մի ց հա տուց ված գու-
մա րի մա սով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1025-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ 
նույն գլ խով սահ ման ված դրույթ նե րը կի րառ վում են ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի 
օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան հետ 
կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ, ե թե այլ կար գա վո րում նա խա տես ված չէ 
«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով: 

 «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով նույն օ րեն քով սահ ման ված պայ ման նե րով ա պա հո-
վա գր վում է տու ժած ան ձա նց պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման հա մար ա պա հո վա-
գր ված ան ձա նց պա տաս խա նատ վու թյու նը:

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տի «գ» են թա կե տի հա մա ձայն`  ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը հե տա դա րձ 
պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վունք ու նի վն աս պատ ճա ռած ան ձի նկատ մա մբ, ե թե 
նա ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի պա հին չի ու նե ցել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը 
վա րե լու ի րա վունք կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով զրկ ված է ե ղել այդ պի սի ի րա-
վուն քից, բա ցա ռու թյա մբ նույն մա սի 2-րդ կե տի «գ» են թա կե տով նա խա տես ված դեպ քի:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց ված ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով վե րը 
նշ ված ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ սե փա կա նա տե րը, իր ավ տո-
մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյունն ա պա հո վագ րե լով, փաս տա-
ցի հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ա պա հո վագ րավ ճա րի դի մաց ա պա հո վագ րո ղին փո-
խան ցե լու վն ա սը (ո րը կա րող է պատ ճառ ված լի նել ինչ պես սե փա կա նա տի րոջ, այն պես 
էլ ավ տո մե  քե նայի լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի կող մի ց) հա տու ցե լու իր պար տա կա նու-
թյու նը: Ա պա հո վագ րո ղն էլ օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյան պայ ման նե-
րում հնա րա վո րու թյուն ու նի հե տա դա րձ պա հան ջի մի  ջո ցով հետ ստա նա լու իր կող մի ց 
կա տար ված հա տու ցու մը: Ընդ ո րում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ե թե 
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է 
ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տի րոջ և տու ժո ղի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ն՝ մաս նա վո-
րա պես նա խա տե սե լով սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան պայ ման նե րը և այն 
բա ցա ռող դեպ քե րը, ա պա «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող 
պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ 
հոդ վա ծը վե րա բե րում է ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տի րոջ և ա պա հո վագ րա կան ըն կե-
րու թյան մի  ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ն՝ մաս նա վո րա պես ա պա հո վագ րա-
կան ըն կե րու թյան հե տա դա րձ պա հան ջի ի րա վուն քին:

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյան հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վուն քը նա խա տես ված է վն աս պատ-
ճա ռո ղի, վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո-
վադ րի) և (կամ) օ րեն քով սահ ման ված այլ ան ձա նց նկատ մա մբ: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
կար ևո րել է այն հան գա ման քը, որ սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) պա տաս խա նատ-
վու թյան հիմ քե րը հս տակ և սպա ռիչ սահ ման ված են նույն հոդ վա ծով, հետ ևա բար սե փա-
կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ մա մբ այլ հիմ քե րով հե տա դա րձ պա հա նջ չի կա րող 
ներ կայաց վել: Ուս տի այն դեպ քե րում, երբ ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տե րն ա պա հո-
վագ րել է իր ավ տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը, ա պա 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան կող մի ց տու ժող կող մի ն հա տու ցում վճա րե լու դեպ քում 
ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը սե փա կա նա տի րոջ դեմ հե տա դա րձ պա հա նջ կա րող 
է ներ կայաց նել մի  այն «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա-
տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով թվա րկ ված դեպ քե րում (տե ՛ս, « ՌԵ ՍՈ» ա պա հո վագ րա կան 
ՓԲԸ-ի ընդ դեմ «Ս ՄԱ ՐՏ ՍՈ ՎԹ» ՍՊԸ-ի թիվ ԿԴ1/2015/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լում է, որ «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-
րդ հոդ վա ծով հս տակ և սպա ռիչ սահ ման ված են նաև վն աս պատ ճա ռած ան ձի պա տաս-
խա նատ վու թյան հիմ քե րը: Հետ ևա բար տու ժող կող մի ն ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան 
կող մի ց հա տու ցում վճա րե լու դեպ քում վեր ջի նս վն աս պատ ճա ռած ան ձի դեմ հե տա դա րձ 
պա հա նջ կա րող է ներ կայաց նել բա ցա ռա պես «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ-
տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով թվա րկ ված դեպ քե րում, ո րո նք վն աս 
պատ ճա ռած ան ձի դեմ հե տա դա րձ պա հան ջով դի մե  լու ի րա վունք ձե ռք բե րե լու հիմ քե րի 
մե ջ, inter alia, նե րա ռում են ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի պա հին վն աս պատ ճա ռած 
ան ձի՝ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վունք չու նե նա լը: 

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան 
պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով, նույն օ րեն քով, «Ա պա-
հո վագ րու թյան և ա պա հո վագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րեն քով, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կե նտ րո նա կան բան կի  ի րա վա կան 
ակ տե րով, [« Հայաս տա նի ավ տոա պա հո վագ րող նե րի բյու րո» Ի ԱՄ-ի] (այ սու հե տ՝ Բյու րո) 
կա նոն նե րով և ի րա վա կան այլ ակ տե րով: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ տրա նս պոր տային մի  ջոց ներ վա րե լու ի րա վուն քը ծա գում է վա րոր դա-
կան ի րա վուն քի վկայա կա նն ստա նա լու պա հից: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 13.09.2010 թվա կա նի խմ բագ րու-
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թյա մբ Բյու րոյի կող մի ց հաս տատ ված «ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գիր կն քե լու ժա մա նակ պա հա-
նջ վող փաս տա թղ թե րի և տե ղե կու թյուն նե րի ցան կը» վեր տա ռու թյա մբ թիվ RL 1-007 կա-
նոն նե րի  (այ սու հետ` Թիվ RL 1-007 կա նոն ներ) 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն` 
ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար ա պա հո վագ րո ղի (ա պա հո վագ րո ղի լի ա զոր ված 
ան ձի կամ ա պա հո վագ րա կան գոր ծա կա լի) կող մի ց ա պա հո վադ րից (ա պա հո վադ րի լի-
ա զոր ված ան ձից) պա հա նջ վում են հետ ևյալ փաս տա թղ թե րը և տե ղե կու թյուն նե րը` ֆի-
զի կա կան ան ձ ա պա հո վադ րի դեպ քում` ա պա հո վադ րի ան ձնագ րի (ան ձը հաս տա տող 
այլ փաս տա թղ թի), սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան քար տի (սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան 
քա րտ չու նե նա լու մա սին տե ղե կան քի), վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի (առ կայու-
թյան դեպ քում) պատ ճեն նե րը, իսկ ա պա հո վագ րո ղի գրա վոր կամ բա նա վոր պա հան-
ջով` նաև դրա նց բնօ րի նակ նե րը, ա պա հո վադ րի կա պի մի  ջոց նե րը, վա րոր դա կան ստա ժի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն (…)  : Նույն կե տի 6-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ (…) լի ա-
զոր ված տի րա պե տող նե րի վե րա բե րյալ նույն կե տի 1-5-րդ են թա կե տով նա խա տես ված 
փաս տա թղ թե րը և տե ղե կու թյուն նե րը` կախ ված նրա բնույ թից (…): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 23.09.2011 թվա կա նի խմ բագ րու-
թյա մբ Բյու րոյի կող մի ց հաս տատ ված «ԱՊ ՊԱ վկայա գի րը կազ մե  լու և լրաց նե լու հրա հա-
նգ» վեր տա ռու թյա մբ թիվ RL 1-002 կա նոն նե րի (այ սու հետ` Թիվ RL 1-002 կա նոն ներ) 2-րդ 
գլ խի 18-րդ կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ ԱՊ ՊԱ վկայագ րի 6-րդ` « Լի ա զոր ված տի-
րա պե տող ներ» դաշ տում ա պա հո վադ րի հայե ցո ղու թյա մբ լրաց վում է հետ ևյալ չո րս տար-
բե րակ նե րից որ ևէ մե  կը. 1) դր վում է «-» (գ ծիկ) նշա նը, ո րը նշա նա կում է, որ լի ա զոր ված 
տի րա պե տող է հա մար վում մի  այն տվյ ալ ԱՊ ՊԱ վկայագ րով նա խա տես ված ա պա հո վա-
դի րը, այդ դեպ քում «Ա պա հո վա դիր» դաշ տում պար տա դիր լրաց վում են ա պա հո վադ րի 
վա րոր դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը: Նույն կե տի 2-րդ են թա կե տի հա-
մա ձայն՝ նշ վում են այն ան ձա նց ցան կը և նրա նց վե րա բե րյալ (…) տվյ ալ նե րը, ում ա պա-
հո վա դի րը նա խա տե սում է վա րե լու նպա տա կով տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային 
մի  ջո ցը կնք վող պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տում: Նույն են թա կե տով նա խա տես-
ված դեպ քում ա պա հո վադ րի վա րոր դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
լրաց ման դեպ քում ա պա հո վա դի րն ինք նաշ խատ կեր պով հան դի սա նում է լի ա զոր ված 
տի րա պե տող: Ընդ ո րում, ե թե ա պա հո վա դի րն ու նի վա րոր դա կան վկայա կան և չի ցան-
կա նում հան դես գալ որ պես լի ա զոր ված տի րա պե տող, ա պա Վկայագ րի ա պա հո վա դիր 
դաշ տում վա րոր դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ որ ևէ նշում չի կա տար վում...:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե  րի հա մա դր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյաը.

13.09.2010 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ Թիվ RL 1-007 կա նոն նե րի հա մա ձայն՝ ԱՊ ՊԱ 
պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար ա պա հո վադ րից պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րի մե ջ նշ ված 
է վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի պատ ճե նը՝ մի  այն դրա առ կայու թյան դեպ քում, 
իսկ լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րի վե րա բե րյալ պա հա նջ վող փաս տա թղ թե րի հա մար 
հղում է կա տար ված ա պա հո վադ րից պա հա նջ վող նույն փաս տա թղ թե րի ցան կին, սա-
կայն վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի բա ցա կայու թյան կամ այն չներ կայաց նե լու 
դեպ քում վրա հաս նող ի րա վա կան հետ ևա նք նե րը բա ցա հայտ վել են Թիվ RL 1-002 կա-
նոն նե րում: Ընդ ո րում, այդ կա նոն նե րի վեր լու ծու թյու նից պա րզ է դառ նում, որ ԱՊ ՊԱ 
վկայագ րի 6-րդ` « Լի ա զոր ված տի րա պե տող ներ» դաշ տում լրաց վող տե ղե կատ վու թյա նը 
ներ կայաց վել են խի ստ ո րո շա կի պա հա նջ ներ: Մաս նա վո րա պե ս՝ այն դեպ քում, երբ լի ա-
զոր ված տի րա պե տող պե տք է հա մար վեր մի  այն տվյ ալ ԱՊ ՊԱ վկայագ րով նա խա տես ված 
ա պա հո վա դի րը, ա պա «Ա պա հո վա դիր» դաշ տում պար տա դիր էր ա պա հո վադ րի վա րոր-
դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը լրաց նե լը: Ա վե լին` ա պա հո վադ րի վա րոր-
դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան լրաց ման դեպ քում ա պա հո վա դի րն 
ինք նաշ խատ կեր պով դառ նում էր լի ա զոր ված տի րա պե տող, իսկ ե թե ա պա հո վա դի րն 
ու ներ վա րոր դա կան վկայա կան և չէր ցան կա նում հան դես գալ որ պես լի ա զոր ված տի-
րա պե տող, ա պա ԱՊ ՊԱ վկայագ րի ա պա հո վա դիր դաշ տում վա րոր դա կան վկայա կա նի 
վե րա բե րյալ որ ևէ նշում չպե տք է կա տար վեր: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող օ րե նդ րու թյա մբ որ պես լի ա զոր-
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ված տի րա պե տող ներ կա րող է ին հան դես գալ մի  այն այն ան ձի նք, ո րո նց վա րոր դա կան 
վկայա կա նի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը լրաց ված է ին ԱՊ ՊԱ վկայագ րում: 

Այ սի նքն՝ ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գիր կն քե լիս ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյու նը ֆի զի կա կան ան ձ ա պա հո վադ րից պե տք է պա հան ջեր, inter alia, վա րոր դա կան 
ի րա վուն քի վկայա կա ն՝ մի  այն առ կայու թյան դեպ քում, մի  նչ դեռ լի ա զոր ված տի րա պե տո-
ղից պար տա դիր էր վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի պատ ճե նը պա հան ջե լը, իսկ 
վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կան չլի նե լու դեպ քում ան ձը չէր կա րող նշ վել որ պես 
ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի լի ա զոր ված տի րա պե տող: Ա վե լին, ա պա հո վա դի րը ևս 
չէր կա րող հան դես գալ որ պես ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի լի ա զոր ված տի րա պե-
տող, ե թե չու ներ կամ չէր ներ կայաց րել վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի պատ ճե նը:

 Բա ցի այդ, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող Թիվ RL 1-002 կա նոն նե-
րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ԱՊ ՊԱ վկայագ րի « Լի ա զոր ված տի րա պե տող ներ» 
դաշ տում նշ վում է ին այն ան ձա նց ցան կը, ում ա պա հո վա դի րը նա խա տե սում էր վա րե-
լու նպա տա կով տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը: Հետ ևա բար ավ տոտ րա-
նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու նպա տա կով կա րող էր տրա մա դր վել մի  այն այն ան ձին, 
ով օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ներ տվյ ալ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու 
ի րա վունք: Ընդ ո րում, ըստ « Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա-
հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ տրա նս պոր տային մի  ջոց ներ վա րե լու ի րա վուն քը ծա գում է 
վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նն ստա նա լու պա հից, իսկ վա րոր դա կան ի րա վուն քի 
վկայա կա նում նշ վում է, թե որ կա րգ(եր)ի ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց վա րե լու ի րա-
վունք է տրա մա դր վում տվյ ալ վկայա կա նով: 

Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ-
րա հան գում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող օ րե նսդ րու թյան 
ի մաս տով լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րն այն ան ձի նք են, ում ա պա հո վա դի րը նա խա տե-
սում էր վա րե լու նպա տա կով տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը, իսկ վա րե լու 
ի րա վունք ան ձը ձե ռք է բե րում վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նն ստա նա լու պա հից: 
Միև նույն ժա մա նակ ԱՊ ՊԱ վկայագ րով որ պես լի ա զոր ված տի րա պե տող ներ կա րող է ին 
հան դես գալ մի  այն այն ան ձի նք, ո րո նց վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի վե րա բե-
րյալ տվյ ալ նե րը լրաց ված է ին ԱՊ ՊԱ վկայագ րում: Ընդ ո րում, ԱՊ ՊԱ վկայա գի րը լրաց-
նե լիս վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը նշե լու ի րա վա կան 
պա հա նջն ինք նան պա տակ չէր, և դրա մի  ջո ցով ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը պե տք 
է ստու գեր այն ան ձի մոտ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վուն քի առ կայու-
թյու նը, ում ա պա հո վա դի րը ցան կա նում էր տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը՝ 
վա րե լու նպա տա կով: Հետ ևա բար ա պա հո վագ րո ղը պար տա վոր էր ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գիր 
կն քե լիս հա վաս տի ա նալ, որ լի ա զոր ված տի րա պե տո ղն առն վա զն այդ պա հի դրու թյա մբ 
ու ներ խնդ րո ա ռար կա ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վունք:

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ընդ հան րաց նե լով վե րոգ րյա լը, ար ձա նագ րում է, որ ա պա-
հո վագ րա կան ըն կե րու թյունն ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գիր կն քե լիս ավ տոտ րա նս պոր տային 
մի  ջո ցի լի ա զոր ված տի րա պե տող պե տք է նշեր նրա նց, ով քեր պայ մա նա գի րը կն քե լիս 
ու նե ին տվյ ալ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վունք, իսկ այդ հար ցը պար-
զե լու հա մար ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը պե տք է պա հան ջեր նրա նց վա րոր դա-
կան ի րա վուն քի վկայա կա նը, ո րի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը պար տա դիր կեր պով պե տք է 
նե րա ռեր ԱՊ ՊԱ վկայագ րում լրաց վող տե ղե կատ վու թյան մե ջ: 

Ա նդ րա դառ նա լով «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա-
տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի «գ» են թա կե տի կի րառ մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ այն դեպ քում, երբ ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գիր կն քե լիս ա պա հո վագ րո ղին 
տրա մա դր վել են լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի բո լոր այն տվյ ալ նե րը, ո րո նք ան հրա ժե շտ և 
բա վա րար են պայ մա նա գիր կն քե լու հար ցը լու ծե լու հա մար, այդ թվում՝ լի ա զոր ված տի-
րա պե տո ղի վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նը, ա պա ա պա հո վագ րո ղը չի կա րող հե-
տա գայում օգտ վել վե րոգ րյալ են թա կե տով նա խա տես ված սուբ րո գա ցի այի ի րա վուն քից, 
ե թե ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րում լրաց ված են լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի վա-
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րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի տվյ ալ նե րը, և դրան ցից բխում է, որ վեր ջի նս պայ-
մա նագ րի կնք ման պա հին չի ու նե ցել խնդ րո ա ռար կա ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը 
վա րե լու ի րա վունք, սա կայն ա պա հո վագ րո ղը, ան տե սե լով այդ հան գա ման քը, կն քել է 
ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գի ր՝ օգտ վե լով դրա նից բխող ի րա վունք նե րից և ստա նձ-
նե լով դրա նից բխող պար տա վո րու թյուն ներ:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան և Վա րդ գես Սա րգ սյա նի մի  ջև 
21.05.2012 թվա կա նին կնք ված` « ՎԱԶ-2121» մակ նի շի, 15 ԼՏ 219 պե տա կան հա մա րա նի շով 
ավ տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո-
վագ րու թյան Վկայագ րում Հա կոբ Հա կո բյա նը նշ ված է որ պես լի ա զոր ված տի րա պե տող, 
ընդ ո րում, Վկայագ րում նշ ված են նաև Հա կոբ Հա կո բյա նի վա րոր դա կան ի րա վուն քի 
վկայա կա նի հա մա րը` AAB287320, ո րում ամ րա գր ված կար գը նշ ված է «C»: Հա կոբ Հա-
կո բյա նի վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նի կո րս տյան կա պակ ցու թյա մբ 20.09.2012 
թվա կա նին վեր ջի նիս ներ կայաց րած դի մու մի  հի ման վրա նույն օ րը նրան տր վել է թիվ 
MI862288 ժա մա նա կա վոր վա րոր դա կան վկայա կա նը, ո րը վա վե րա կան է ե ղել մի  նչև 
19.10.2012 թվա կա նը, և ո րում ամ րա գր ված է ե ղել նույն՝ «C» կար գը: Ըն կե րու թյան կող-
մի ց վկայա կոչ ված պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել 23.09.2012 թվա կա նին: Ոս տի կա նու թյան 
03.10.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան մե ջ նշ վել է, որ Հա կոբ Հա կո բյա նը տվյ ալ ավ-
տո մե  քե նան վա րել է` «իր վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նում չու նե նա լով հա մա-
պա տաս խան կա րգ», և որ պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել Հա կոբ Հա կո բյա նի թույլ տված 
ի րա վա խա խտ ման հետ ևան քով: Ըն կե րու թյան կող մի ց հա տուց վել է տվյ ալ պա տա հա րի 
ար դյուն քում տու ժած քա ղա քա ցուն պատ ճառ ված վն ա սը` 1.193.480 ՀՀ դրա մի  չա փով:

 Դա տա րա նը, մե ր ժե լով հայ ցը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Ըն կե րու թյան հետ ավ տոտ րա-
նս պոր տային մի  ջո ցի ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գիր կն քե լիս Վա րդ գես Սա րգ սյա նը 
կա տա րել է նշ ված պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մաս կազ մող հա վել վա ծի 2-րդ կե տով 
սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը, մաս նա վո րա պե ս՝ որ պես ա պա հո վա դիր ներ կայաց-
րել է ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու թույլտ վու թյուն ու նե ցող ան ձի տվյ ալ նե րը: 
Վկայագ րի 6-րդ կե տով որ պես լի ա զոր ված տի րա պե տող նշ վել է Հա կոբ Հա կո բյա նը, ո րի 
վա րոր դա կան վկայա կա նում նշ ված է հա մա պա տաս խան «C» կար գը: Դա տա րա նը գտել 
է, որ Ըն կե րու թյունն է կրում լի ա զոր ված ան ձի` ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով 
տվյ ալ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու օ րի նա կան հի մք և հա մա պա տաս խան 
կար գի վա րոր դա կան ի րա վունք ու նե նա լու հան գա ման քը ստու գե լու պար տա կա նու թյու-
նը, ո րի ար դյուն քում ո րո շել է ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գի րը կն քե լու կամ չկն քե լու 
հար ցը: Այ սի նքն` Ըն կե րու թյու նը, ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րի գնա հատ ման ար դյուն-
քում ան տե սե լով այդ փաս տա թղ թե րում առ կա թե րու թյուն նե րը, այ նուա մե  նայ նիվ, կն-
քել է ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գիր, հետ ևա բար և պե տք է կա տա րի պայ մա նագ րից 
բխող բո լոը պար տա վո րու թյուն նե րը: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բա վա րա րել է վե րա քն նիչ բո ղո քը և գո րծն ու ղար կել է նոր 
քն նու թյա ն՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Դա տա րա նը ե կել է սխալ եզ րա հա նգ ման, քա նի որ 
Հա կոբ Հա կո բյա նի՝ պա տա հա րի պա հին տվյ ալ ավ տո մե  քե նան վա րե լու ի րա վուն քի բա-
ցա կայու թյան փա ստն ար ձա նագ րե լով հան դե րձ՝ չի կի րա ռել այդ փաս տով պայ մա նա-
վոր ված ի րա վա նոր մե  րը: Մի ա ժա մա նակ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նը 
չի պար զել, թե ով է խնդ րո ա ռար կա ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը, 
և արդյոք հայց վո րի հե տա դա րձ պա հան ջի ի րա վուն քը ծա գել է մի  այն նրա նկատ մա մբ, 
թե նաև պա տա հա րի պա հին ավ տո մե  քե նան վա րե լու ի րա վունք չու նե ցող լի ա զոր ված 
տի րա պե տո ղի նկատ մա մբ: 

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հա նգ ման հիմն  ա վոր վա ծու թյու-
նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն ան հի մն  է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

« Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ մե  խա նի կա կան տրա նս պոր տային 
մի  ջոց նե րը բա ժան վում են հետ ևյալ կար գե րի և են թա կար գե րի՝ 
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«C» կա րգ` 
ա. բեռ նա տար ավ տո մո բիլ ներ, բա ցա ռու թյա մբ «D» կար գին վե րա բե րող տրա նս-

պոր տային մի  ջոց նե րի, ո րո նց թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն զա նգ վա ծը գե րա զան ցում է 
3500 կգ-ը, կա մ

բ. ինչ պես նաև բեռ նա տար ավ տո մո բիլ ներ, բա ցա ռու թյա մբ «D» կար գին վե րա բե րող 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի, ո րո նց թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն զա նգ վա ծը գե րա զան-
ցում է 3500 կգ-ը` կցո րդ ված կցոր դով, ո րի թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն զա նգ վա ծը չի 
գե րա զան ցում 750 կգ-ը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան   հետ 21.05.2012 թվա կա նին 
ավ տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո-
վագ րու թյան պայ մա նա գիր (վ կայա գիր) կն քե լիս Վա րդ գես Սա րգ սյա նը կա տա րել է իր 
պար տա կա նու թյու նը, մաս նա վո րա պե ս՝ որ պես ա պա հո վա դիր ներ կայաց րել է ավ տոտ-
րա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու թույլտ վու թյուն ու նե ցող ան ձի (ան ձա նց) տվյ ալ նե րը, 
այդ թվում՝ վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նը, ո րի հի ման վրա Վկայագ րի 6-րդ կե-
տով որ պես լի ա զոր ված տի րա պե տող նշ վել է Հա կոբ Հա կո բյա նը. վա րոր դա կան վկայա-
կա ն՝ թիվ АAB287320, կա րգ «C», տր ված 18.08.1989 թվա կա նին, վա րոր դա կան ստա ժ՝ 25 
տա րի: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ևս մե կ ան գամ ընդ գծում է, որ լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի 
վա րոր դա կան ի րա վուն քի վկայա կա նը ներ կայաց նե լու պա հա նջն ինք նան պա տակ չէ, և 
դրա մի  ջո ցով Ըն կե րու թյու նը պե տք է ստու գեր այն ան ձի մոտ ավ տոտ րա նս պոր տային 
մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վունք ու նե նա լու հան գա ման քը, ում ա պա հո վա դի րը մտա դիր է ե ղել 
տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը՝ վա րե լու նպա տա կով: Տվյ ալ պա րա գայում 
Ըն կե րու թյու նը տե ղե կաց վել էր լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի բո լոր այն տվյ ալ նե րի մա սին, 
ո րո նք ան հրա ժե շտ և բա վա րար է ին պայ մա նա գիր կն քե լու հար ցը լու ծե լու հա մար, մաս-
նա վո րա պես այն, որ Հա կոբ Հա կո բյա նն ու նի մի  այն վա րոր դա կան ի րա վուն քի «C» կա րգ, 
ո րը թույլ է տա լիս վա րել մի  այն բեռ նա տար մե  քե նա ներ: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ ե թե Ըն կե րու թյու նը, ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րի հե տա զոտ ման և 
գնա հատ ման ար դյուն քում ան տե սե լով դրան ցում առ կա ան հա մա պա տաս խա նու թյունն 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված պա հա նջ նե րին, այ նուա մե  նայ նիվ, կն քել է ա պա հո վագ-
րու թյան պայ մա նա գիր, այ սի նքն` պատ րաս տա կա մու թյուն է հայտ նել, որ պես զի հա մա-
պա տաս խան ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցն այդ ան ձի կող մի ց վա րե լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած պա տա հար նե րը լի նեն ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րի ա ռար կա, ա պա 
Ըն կե րու թյունն այլևս չի կա րող վկայա կո չել նման ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը՝ բա ցա-
ռե լով նաև այն սուբ րո գա ցի այի ի րա վուն քի հիմ քում դնե լու հնա րա վո րու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյու նը, հա տու ցե-
լով ա պա հո վագ րա կան վճա րը, այլևս չէր կա րող «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ-
տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի հիմ քով օգտ վել վն աս պատ ճա ռած ան ձի ն՝ Հա կոբ Հա կո բյա-
նին, հե տա դա րձ պա հա նջ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քից, որ պի սի ի րա վա չափ եզ րա հա նգ-
ման ե կել է Դա տա րա նը, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ նույ նա բո վան դակ դիր քո րո շում ար տա-
հայտ վել է նաև նույ նան ման փաս տա կան հան գա մա նք ներ ու նե ցող թիվ ԵԿԴ/1462/02/09 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 01.07.2011 թվա կա նին կայաց ված ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար: Ընդ ո րում, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րա նայում և բե կա նում է մի  այն Հա-
կոբ Հա կո բյա նի մա սով գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու մա սո վ՝ նկա տի ու նե նա լով, 
որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կայաց րել է մի  այն Հա կոբ 
Հա կո բյա նը:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
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րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի    
6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ. 

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

Տ վյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տին մաս նա կի ո րեն օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա-
վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ Հա կոբ Հա կո բյա նի դեմ ներ կայաց ված պա հան ջի մա սով 
վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա-
ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և    7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի «ա» են թա կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար  
պե տա կան  տուր քը գա նձ վում է գույ քային պա հան ջի գոր ծե րով` հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա-
փով, բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի   տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային   տուր քի 
հա զա րա պա տի կից:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տի 04.03.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե-
տաձ գե լու վե րա բե րյալ Հա կոբ Հա կո բյա նի ներ կայա ցուց չի մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար-
վել է, իսկ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար մա ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ նման պայ ման նե րում վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու-
մա րը` 35.804,4 ՀՀ դրա մի  չա փով (1.193.480 ՀՀ դրամ × 3%), ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով, ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա-
գա նձ ման Ըն կե րու թյու նից: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րե ն։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա-

ցի ա կան դա տա րա նի 23.10.2015 թվա կա նի ո րոշ մա ն՝ Հա կոբ Հա կո բյա նի մա սով գոր ծը 
նոր քն նու թյան ու ղար կե լու մա սը, և այդ մա սով օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 02.06.2015 թվա կա նի վճ ռին:

2. « ՌԵ ՍՈ» ԱՓ ԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 35.804,4 ՀՀ դրամ` որ պես 
վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տի 04.03.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԱՎԴ/3075/02/15 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԱՎԴ/3075/02/15     
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝  Ա. Պետ րո սյա ն
 Դա տա վոր նե ր՝ Տ. Նա զա րյա ն
 Կ. Չի լին գա րյա ն

 Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ                                                                   
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գառ նիկ Պո ղո սյա նի ներ կայա ցու ցիչ Քրիս-

տի նա Սար դա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
23.03.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ԱՓ ԲԸ-ի (այ-
սու հե տ՝ Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ Գառ նիկ Պո ղո սյա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի 
մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Գառ նիկ Պո ղո սյա նից բռ նա գան-

ձել 1.800.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով տու ժող նե րին վճար-
ված ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում, ինչ պես նաև 36.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուրք: 

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-
տա վո ր՝ Ե. Քո չա րյան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 14.10.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել 
է: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
23.03.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան   վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա-
տա րա նի 14.10.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վե լ՝ հայ ցը բա վա րար վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Գառ նիկ Պո ղո սյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Ըն կե րու թյու նը:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մն  ե րը և պա հան ջը 
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-

րդ հոդ վա ծը, «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու  մի ց բխող պա տաս խա-
նատ վու  թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ սե փա կա նա տե րը մե  քե նան փո խան ցել է վե-

րա նո րո գո ղին իր կամ քով, սա կայն կա մք չի ցու ցա բե րել մե  քե նան շա հա գոր ծե լու վե րա-
բե րյալ, այ սի նքն՝ Գառ նիկ Պո ղո սյա նը Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նին ավ տո մե  քե նան 
օգ տա գոր ծե լու և վա րե լու թույլտ վու թյուն չի տվել: Մի նչ դեռ «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու-
թյան մա սին»  պայ ման նե րի 10.2-րդ կե տի հիմ քով սե փա կա նա տի րոջ պար տա կա նու թյու-
նը «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան 
պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» վկայագ րում լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րի 
փո փո խու թյան վե րա բե րյալ նշում կա տա րե լու մա սին կա րող է ա ռա ջա նալ մի  այն ավ տո-
մե  քե նան շա հա գո րծ ման հա նձ նե լու դեպ քում:

 Բա ցի այդ, Գառ նիկ Պո ղո սյա նը չի ի մա ցել և չէր էլ կա րող ի մա նալ Համ բար ձում 
Համ բար ձու մյա նի կող մի ց ավ տո մե  քե նան ա պօ րի նի շա հա գոր ծե լու փաս տի մա սին, որ-
պի սի պայ ման նե րում ա պա հո վա դիր Գառ նիկ Պո ղո սյա նը «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու-
թյան մա սին» պայ մա նա գի րը կն քե լիս Ըն կե րու թյա նն ակն հայտ սուտ տե ղե կու թյուն ներ չի 
հայտ նել ա պա հո վագ րու թյան ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նը ո րո շե լու հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 23.03.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 14.10.2016 
թվա կա նի վճ ռին:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տա րկ նե րը
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 23.03.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ թույլ չի տվել ի րա վա կան 

ակ տե րի խախ տումն  եր, ճի շտ է մե կ նա բա նել գոր ծում առ կա փաս տե րը և հան գել սույն 
վե ճի ճի շտ լուծ մա նը, հետ ևա բար ներ կայաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քն ան հի մն  է:  

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝ 
1) Ըն կե րու թյան և Գառ նիկ Պո ղո սյա նի մի  ջև 29.02.2012 թվա կա նին կնք ված ավ տոտ-

րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր 
ա պա հո վագ րու թյան թիվ SG 133202 վկայագ րի հա մա ձայն՝ Գառ նիկ Պո ղո սյա նն ա պա հո-
վագ րել է «Օpel Vectra 1.8» մակ նի շի 25 OO 889 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի օգ տա-
գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը: Նույն վկայագ րի 6-րդ կե տում, որ պես «Օpel 
Vectra 1.8» մակ նի շի 25 OO 889 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի լի ա զոր ված տի րա պե-
տող նե ր՝ նշ վել են Ա վե տիք Պո ղո սյա նը և Սու րեն Սահ րա դյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 31-32): 

2) Ըն կե րու թյան 29.11.2012 թվա կա նի «Վ թա րային ակտ» վեր տա ռու թյա մբ փաս տա-
թղ թի հա մա ձայն՝ «Օpel Vectra 1.8» մակ նի շի 25 ՕՕ 889 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի 
վա րո րդ Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նը Եր ևա նի Նո րա գա վի թի 1-ին փո ղո ցով երթ ևե-
կե լիս վա զա նց կա տա րե լիս բախ վել է Է դի տա Կի րա կո սյա նին պատ կա նող «MITSUBISHI 
PAJERO IO 1.8» մակ նի շի 32 UL 813 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նային և Ար մե ն Մկրտ չյա-
նին պատ կա նող «MERCEDES-BENZ E220» 99 LU 444 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նային: 
Մի ա ժա մա նակ ակ տում նշ վել է. « Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նը լի ա զոր ված չէ» (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 43):
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3) ՀՀ ոս տի կա նու թյան Մա սի սի բաժ նի պետ Հ. Լ. Ղամ բա րյա նի 17.03.2013 թվա-
կա նի «Եզ րա կա ցու թյան» հա մա ձայն՝ նա խա պատ րա ստ ված նյու թե րով պա րզ վել է, որ 
«28.11.2012 թվա կա նին Գա գիկ Պո ղո սյա նն ի րեն պատ կա նող 1994 թվա կա նի ար տադ րու-
թյան «Օpel Vectra 1.8»  մակ նի շի 25 ՕՕ 889 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան նո րո գե-
լու նպա տա կով հա նձ նել է Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նին: 29.11.2012 թվա կա նին ժա մը 
01:00-ի սահ ման նե րում վեր ջի նս ավ տո մե  քե նան փոր ձար կե լու նպա տա կով երթ ևե կել է 
Եր ևա նի Նո րա գա վիթ փո ղո ցով և իր մե ղ քով վթա րի է են թա րկ վե լ…» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
77-78):

4) ՀՀ ոս տի կա նու թյան ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան հե տա քն նու թյան բաժ նի 
պետ Հ. Ք. Մար գա րյա նի 05.12.2012 թվա կա նի «Եզ րա կա ցու թյան» հա մա ձայն՝ Համ բար-
ձում Համ բար ձու մյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ օ րե նսգր քի 124.6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով: 
Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քում դր վել են վթա րի վայ րում կա զմ ված սխե-
ման, վա րո րդ նե րի բա ցատ րու թյուն նե րը, ավ տո մո բիլ նե րի զն նու թյան ար ձա նագ րու թյուն-
նե րը  և գոր ծի նյու թե րը, ո րոն ցով հիմն  ա վոր վել է, որ Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նը 
թույլ է տվել « Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և ՃԵԿ-ի 74-րդ կե տի 1-ին մա սի պա հա նջ նե րի խախ-
տում, ին չի ար դյուն քում էլ են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 122-123): 

5) ՀՀ ոս տի կա նու թյան ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան կող մի ց Համ բար ձում 
Համ բար ձու մյա նից բա ցատ րու թյուն վե րց նե լու մա սին 30.11.2012 թվա կա նի ար ձա նագ րու-
թյան հա մա ձայն` 28.11.2012 թվա կա նին ժա մը 15:00-ի սահ ման նե րում Գառ նիկ Պո ղո սյա նն 
իր ան ձնա կան օգ տա գո րծ ման «Օpel Vectra 1.8» մակ նի շի 25 ՕՕ 889 պետ հա մա րա նի շի 
ավ տո մե  քե նան նո րո գե լու նպա տա կով վս տա հել և հա նձ նել է ի րեն, ինչ պես նաև հա նձ-
նել է ավ տո մե  քե նայի բա նա լի նե րը՝ վե րա նո րո գե լուց հե տո փոր ձա րկ ման նպա տա կով: 
Վե րա նո րո գե լուց հե տո 29.11.2012 թվա կա նի ն՝ ժա մը 01:00-ի սահ ման նե րում, ավ տո մե  քե-
նան փոր ձար կե լու նպա տա կով Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նը երթ ևե կել է Ար տա շա տի 
խճու ղու կող մի ց Եր ևա նի Նո րա գա վի թի 1-ին փո ղո ցով և վա զա նց կա տա րե լու հետ ևան-
քով են թա րկ վել է վթա րի (հա տոր 1-ին, գ.թ. 124-126): 

6) Ըն կե րու թյան 28.12.2012 թվա կա նի « Հա տու ցում վճա րե լու մա սին» ո րո շումն  ե րով 
Է դի տա Կի րա կո սյա նի և Ար մե ն Մկրտ չյա նի՝ հա տու ցում ստա նա լու վե րա բե րյալ դի մում-
նե րը բա վա րար վել են: Հա մա պա տաս խա նա բար 09.01.2013 թվա կա նին Ըն կե րու թյունն 
Է դի տա Կի րա կո սյա նին փո խան ցել է 893.700 ՀՀ դրամ, իսկ Ար մե ն Մկրտ չյա նի ն՝ 906.300 
ՀՀ դրամ  (հա տոր 1-ին, գ.թ. 44-45, 48-49): 

7) Ըն կե րու թյու նը 19.09.2015 թվա կա նին ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մում որ պես 
հայ ցի ի րա վա կան հի մք՝ նշել է «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-
րդ հոդ վա ծի   1-ին մա սի 2-րդ կե տի «դ» են թա կե տը, իսկ որ պես հայ ցա պա հան ջի փաս-
տա կան հիմն  ա վո րում՝ այն, որ Գառ նիկ Պո ղո սյա նն ա պա հո վագ րու թյան վկայագ րում որ-
պես ավ տո մե  քե նայի լի ա զոր ված տի րա պե տո ղ՝ չի նշել Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նին, 
դրա նով իսկ Ըն կե րու թյա նը հայտ նել է ակն հայտ սուտ տե ղե կու թյուն  (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
4-9):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է` 

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծի, ինչ պես 
նաև «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ 
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ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա-
նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու 
հա մար,  

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-րդ հոդ-
վա ծի, ինչ պես նաև «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս-
խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 
խա խտ ման  հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել 
գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա-
ռա բա նու թյուն նե րով.  

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ ան-
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա-
նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ մա մբ ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու  թյու նն ու  նի հե տա դա րձ պա հան ջի ի րա վու նք, ե թե առ կա չեն «Ավ տոտ րա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու  մի ց բխող պա տաս խա նատ վու  թյան պար տա դիր ա պա հո-
վագ րու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա-
քա ցու ան ձին կամ գույ քին, ինչ պես նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված 
վն ա սը լրիվ ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մի ց: Վնա սի հա-
տուց ման պար տա կա նու թյունն օ րեն քով կա րող է դր վել վն աս չպատ ճա ռած ան ձի վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ի րա վա-
բա նա կան ան ձի նք և քա ղա քա ցի նե րը, ո րո նց գոր ծու նե ու թյու նը կապ ված է շր ջա պա տի 
հա մար ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի հետ (տ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի, մե  խա նի զմն  ե րի, 
բա րձր լար վա ծու թյան է ներ գի այի, ա տո մային է ներ գի այի, պայ թու ցիկ նյու թե րի, ու ժեղ 
ներ գոր ծող թույ նե րի և այլ նի օգ տա գոր ծում, շի նա րա րա կան և դրա հետ կապ ված այլ 
գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նա ցում), պար տա վոր են հա տու ցել ա ռա վել վտան գի աղ բյու րով 
պատ ճառ ված վն ա սը, ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ վն ա սը ծա գել է ան հաղ թա հա րե լի ու ժի 
կամ տու ժո ղի դի տա վո րու թյան հետ ևան քով: Ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա-
տի րո ջը դա տա րա նը կա րող է նաև լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն ա զա տել պա տաս խա նատ-
վու թյու նից` նույն օ րե նսգր քի 1076-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և  3-րդ կե տե րով նա խա տես ված 
հիմ քե րով: Վնաս հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը դր վում է ա ռա վել վտան գի աղ բյու րը 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով կամ այլ օ րի նա կան հիմ քով (վար ձա կա լու թյան ի րա վունք, 
լի ա զո րագ րով տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը վա րե լու ի րա վունք և այլն) տի րա պե տող 
ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ քա ղա քա ցու վրա:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա տե րը 
պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում այդ աղ բյու րի պատ ճա ռած վն ա սի հա մար, ե թե ա պա-
ցու ցում է, որ աղ բյու րը դուրս է ե կել իր տի րա պե տու մի ց այլ ան ձա նց ա պօ րի նի գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հետ ևան քով: Նման դեպ քե րում ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի պատ ճա ռած վն ա-
սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում են աղ բյուրն ա պօ րի նի տի րա պե տած ան ձի նք: 
Աղ բյու րի սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե տու մի ց այդ աղ բյու րի ա պօ րի նի վե րց նե լու մե ջ նրա 
մե ղ քի առ կայու թյան դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է դր վել ինչ պես ա ռա վել 
վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա տի րոջ, այն պես էլ այն ա պօ րի նի ձե ռք բե րո ղի վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1025-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ 
նույն գլ խով սահ ման ված դրույթ նե րը կի րառ վում են ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե-
րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ, ե թե այլ կար գա վո րում նա խա տես ված 
չէ «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան 
պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով:

«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով նույն օ րեն քով սահ ման ված պայ ման նե րով ա պա հո-
վա գր վում է տու ժած ան ձա նց պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման հա մար ա պա հո վա-
գր ված ան ձա նց պա տաս խա նատ վու թյու նը: 
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«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-
թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն`  ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) 
ի րա վունք ու նի ՝

1) վն աս պատ ճա ռած ան ձի նկատ մա մբ, ե թե` 
ա. նա ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի ժա մա նակ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը 

վա րել է ալ կո հո լի, թմ րա նյու թե րի կամ հո գե մե տ նյու թե րի ազ դե ցու թյան ներ քո.
բ. նա ա ռա նց հիմն  ա վոր պատ ճա ռի լքել է պա տա հա րի վայ րը կամ խու սա փել է ալ-

կո հո լի, թմ րա նյու թե րի կամ այլ հո գե մե տ նյու թե րի օգ տա գո րծ ման փաս տի վե րա բե րյալ 
քն նու թյուն ան ցնե լուց.

գ. նա ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի պա հին չի ու նե ցել ավ տոտ րա նս պոր տային 
մի  ջո ցը վա րե լու ի րա վունք կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով զրկ ված է ե ղել այդ պի-
սի ի րա վուն քից, բա ցա ռու թյա մբ նույն մա սի 2-րդ կե տի «գ» են թա կե տով նա խա տես ված 
դեպ քի.

դ. ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին.

2)  վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
(ա պա հո վադ րի) նկատ մա մբ, ե թե՝ 

ա. ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը վն ա սի պատ ճառ ման պա հի դրու թյա մբ չի ան ցել 
տեխ նի կա կան զն նու թյուն, և պա տա հա րի ա ռա ջաց ման ան մի  ջա կան պատ ճառ է դար ձել 
ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի այն պի սի ան սար քու թյու նը, ո րը կա րող էր բա ցա հայտ վել 
տեխ նի կա կան զն նու թյուն ան ցնե լու դեպ քում.

բ. ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին.

գ. ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րու մը վս տա հել է այն վա րե լու ի րա վունք չու-
նե ցող ան ձին և գի տեր կամ կա րող էր ի մա նալ, որ այդ ան ձը չու նի վա րե լու ի րա վունք.

դ. ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գի րը կն քե լիս ակն հայտ սուտ տե ղե կու թյուն ներ է հայտ նել ա պա-
հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նն ա պա հո վագ րու թյան ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նը ո րո շե լու 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ, ե թե այդ հան-
գա մա նք նե րը հայտ նի չեն ե ղել և չէ ին կա րող հայտ նի լի նել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյա նը մի  նչև ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րը.

3) ինչ պես նա և՝ 
ա. պա տա հա րի տա րած քի կամ ճա նա պար հի սե փա կա նա տի րոջ նկատ մա մբ, ե թե 

պա տա հա րը տե ղի է ու նե ցել տա րած քի կամ ճա նա պար հի ան սար քու թյան կամ թե րու-
թյան պատ ճա ռով, և դրա նում առ կա է սե փա կա նա տի րոջ մե ղ քը.

բ. ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի տեխ նի կա կան զն նու թյուն ի րա կա նաց րած կազ-
մա կեր պու թյան նկատ մա մբ, ե թե պա տա հա րի ա ռա ջաց ման ան մի  ջա կան պատ ճառ է 
դար ձել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի այն պի սի ան սար քու թյու նը, ո րը չի բա ցա հայտ-
վել տեխ նի կա կան զն նու թյան ըն թաց քում` դրա թե րի կամ ոչ պատ շաճ ի րա կա նաց ման 
հետ ևան քով.

գ. օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով այլ ան ձա նց նկատ մա մբ, ո րո նց մե ղ-
քով տե ղի է ու նե ցել պա տա հա րը:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝  ե թե նույն հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա պա հո վագ-
րա կան ըն կե րու թյու նը հե տա դա րձ պա հան ջի ի րա վունք է ձե ռք բե րում մի  քա նի ան ձի 
նկատ մա մբ, ա պա այդ ան ձի նք ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան նկատ մա մբ հան դես են 
գա լիս որ պես հա մա պա րտ պար տա պան ներ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց ված ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցով վն աս պատ ճա ռե լիս այդ մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը մի  այն այն 
դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում այդ աղ բյու րի պատ ճա ռած վն ա սի հա մար, 
երբ ա պա ցու ցում է, որ 

1. ա ռա վել վտան գի աղ բյուրն o րի նա կան հիմ քով (վար ձա կա լու թյան ի րա վունք, լի-
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ա զո րագ րով տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը վա րե լու ի րա վունք և այլն) փո խա նց վել է այլ 
ան ձի տի րա պետ մա նը, կամ 

2. ա ռա վել վտան գի աղ բյու րը դուրս է ե կել իր տի րա պե տու մի ց այլ ան ձա նց ա պօ րի-
նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով, և մի  այն այդ դեպ քում է, որ տրա նս պոր տային մի  ջո-
ցի պատ ճա ռած վն ա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում են տրա նս պոր տային մի -
ջո ցն ա պօ րի նի տի րա պե տած ան ձի նք (տե ՛ս, Տիգ րան Քո չա րյա նն ընդ դեմ Ա շոտ և Ար թու ր 
Քո սյան նե րի թիվ Ե Ա ՔԴ/0610/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
14.10.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ սե փա կա նա տե րը, իր 
ավ տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյունն ա պա հո վագ րե լով, 
փաս տա ցի հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ա պա հո վագ րավ ճա րի դի մաց ա պա հո վագ րո-
ղին փո խան ցե լու վն ա սը (ո րը կա րող է պատ ճառ ված լի նել ինչ պես սե փա կա նա տի րոջ, 
այն պես էլ ավ տո մե  քե նայի լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի կող մի ց) հա տու ցե լու իր պար տա-
կա նու թյու նը: Ա պա հո վագ րո ղն էլ օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյան պայ-
ման նե րում հնա րա վո րու թյուն ու նի հե տա դա րձ պա հան ջի մի  ջո ցով հետ ստա նա լու իր 
կող մի ց կա տար ված հա տու ցու մը: Ընդ ո րում, ե թե ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072-
րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տի րոջ և 
տու ժո ղի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ն՝ մաս նա վո րա պես նա խա տե սե լով սե փա կա նա-
տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան պայ ման նե րը և այն բա ցա ռող դեպ քե րը, ա պա «Ավ տոտ-
րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր 
ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է ավ տո մե  քե նայի 
սե փա կա նա տի րոջ և ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան մի  ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րին, մաս նա վո րա պե ս՝ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան հե տա դա րձ պա հան ջի 
ի րա վուն քին:

 Մի ա ժա մա նակ «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս-
խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ա պա հո վագ-
րա կան ըն կե րու թյան հե տա դա րձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցի այի) ի րա վուն քը նա խա տես-
ված է վն աս պատ ճա ռո ղի, վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա-
նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) և (կամ) օ րեն քով սահ ման ված այլ ան ձա նց նկատ մա մբ: Ընդ 
ո րում՝ սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քե րը հս տակ և 
սպա ռիչ սահ ման ված են նույն հոդ վա ծով, հետ ևա բար սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ-
րի) նկատ մա մբ այլ հիմ քե րով հե տա դա րձ պա հա նջ չի կա րող ներ կայաց վել: Ուս տի այն 
դեպ քե րում, երբ ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տե րն ա պա հո վագ րել է իր ավ տո մե  քե նայի 
օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը, ա պա ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյան կող մի ց տու ժող կող մի ն հա տու ցում վճա րե լու դեպ քում ա պա հո վագ րա կան ըն-
կե րու թյու նը սե փա կա նա տի րոջ դեմ հե տա դա րձ պա հա նջ կա րող է ներ կայաց նել մի  այն 
«Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան 
պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 
կե տով թվա րկ ված դեպ քե րում (տե ՛ս, « ՌԵ ՍՈ» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ-ի ընդ դեմ «Ս ՄԱ-
ՐՏ ՍՈ ՎԹ» ՍՊԸ-ի և Սար գիս Գրի գո րյա նի թիվ ԿԴ1/2015/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան և Գառ նիկ Պո ղո սյա նի մի  ջև 
29.02.2012 թվա կա նին կնք ված ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան վկայագ րով Գառ նիկ 
Պո ղո սյա նն ա պա հո վագ րել է «Օpel Vectra 1.8» մակ նի շի 25 OO 889 պետ հա մա րա նի շի ավ-
տո մե  քե նայի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը: Նույն վկայագ րի 6-րդ 
կե տում որ պես «Օpel Vectra 1.8» մակ նի շի 25 OO 889 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի 
լի ա զոր ված տի րա պե տող նե ր՝ նշ վել են Ա վե տիք Պո ղո սյա նը և Սու րեն Սահ րա դյա նը:  
28.11.2012 թվա կա նին Գա գիկ Պո ղո սյա նն ի րեն պատ կա նո ղ՝ 1994 թվա կա նի ար տադ րու-
թյան «Օpel Vectra 1.8»  մակ նի շի 25 ՕՕ 889 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան նո րո գե-
լու նպա տա կով հա նձ նել է Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նին: 29.11.2012 թվա կա նին ժա-
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մը 01:00-ի սահ ման նե րում Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նն ավ տո մե  քե նան փոր ձար կե լու 
նպա տա կով երթ ևե կել է Ար տա շա տի խճու ղու կող մի ց Եր ևա նի Նո րա գա վի թի 1-ին փո ղո-
ցով և վա զա նց կա տա րե լու հետ ևան քով են թա րկ վել է վթա րի, ո րով վն աս է պատ ճա ռել 
Է դի տա Կի րա կո սյա նի` «MITSUBISHI PAJERO IO 1.8» մակ նի շի 32 UL 813 պետ հա մա րա նի շի 
և Ար մե ն Մկրտ չյա նի` «MERCEDES-BENZ E220» 99 LU 444 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա-
նե րին: Ըն կե րու թյու նը որ պես ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տի րոջ հան դեպ իր հե տա դա րձ 
պա հան ջի ի րա վա կան հի մք՝ նշել է «Ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի «դ» են թա կե տը, այն է՝ Գառ նիկ Պո ղո սյա նն ա պա-
հո վագ րու թյան վկայագ րում որ պես ավ տո մե  քե նայի լի ա զոր ված տի րա պե տո ղ՝ չի նշել 
Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նին, ին չի հետ ևան քով Ըն կե րու թյա նը տրա մադ րել է ակն-
հայտ սուտ տե ղե կու թյուն: 

Դա տա րա նը, հայ ցը մե ր ժե լով, ար ձա նագ րել է, որ հայց վո րը, ըստ է ու թյան, դա տա-
րան ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջի հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ պա տաս խա-
նո ղն ա պա հո վագ րո ղին սուտ տե ղե կու թյուն ներ է հայտ նել լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րի 
վե րա բե րյալ, մաս նա վո րա պե ս՝ պա տաս խա նող Գառ նիկ Պո ղո սյա նն ա պա հո վագ րո ղին 
տե ղե կու թյուն ներ չի տրա մադ րել Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նի՝ որ պես լի ա զոր ված 
տի րա պե տո ղի վե րա բե րյալ: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Համ բար-
ձում Համ բար ձու մյա նը հան դի սա նում է մե  քե նա վե րա նո րո գող և Գառ նիկ Պո ղո սյա նը 
Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նին մե  քե նա վա րե լու թույլտ վու թյուն չի տվել: Նման պայ-
ման նե րում Դա տա րա նը գտել է, որ Գառ նիկ Պո ղո սյա նը չէր կա րող կամ պար տա վոր 
չէր Ըն կե րու թյա նը տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րել Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նի՝ որ պես 
մե  քե նայի լի ա զոր ված տի րա պե տո ղի վե րա բե րյալ: Բա ցի այդ, Դա տա րա նը նշել է, որ 
ավ տո մե  քե նան Գառ նիկ Պո ղո սյա նի տի րա պե տու մի ց դուրս է ե կել Համ բար ձում Համ-
բար ձու մյա նի ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով, որ պի սի հան գա ման քը հաս-
տատ վել է ՀՀ ոս տի կա նու թյան Մա սի սի բաժ նի պե տի 17.03.2013 թվա կա նի եզ րա կա ցու-
թյա մբ: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լով և Դա տա-
րա նի վճի ռը բե կա նե լով ու փո փո խե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ «Օpel Vectra 1.8» մակ-
նի շի 25 OO 889 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի 29.11.2012 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած 
պա տա հա րի ժա մա նակ վա րոր դը ե ղել է Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նը, ո րի ա նու նը, 
որ պես ավ տո մե  քե նան վա րե լու լի ա զոր ված ան ձ, Ըն կե րու թյան և Գառ նիկ Պո ղո սյա նի 
մի  ջև 09.02.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ SG133202 վկայագ րում նշ ված չի ե ղել, իսկ Գառ-
նիկ Պո ղո սյա նը չի ներ կայաց րել թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց այն մա սին, որ 
Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նի կող մի ց ավ տո մե  քե նայի տի րա պե տու մը ե ղել է ա պօ րի նի, 
որ պի սի պայ ման նե րում Դա տա րա նը չէր կա րող կայաց նել Ըն կե րու թյան հայ ցը մե ր ժե լու 
մա սին վճիռ:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով սույն 
գոր ծի փաս տե րին և Վե րա քն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմն  ա վոր վա-
ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 23.09.2011 թվա կա նի խմ բագ րու-
թյա մբ Բյու րոյի կող մի ց հաս տատ ված «ԱՊ ՊԱ վկայա գի րը կազ մե  լու և լրաց նե լու հրա հա-
նգ» վեր տա ռու թյա մբ թիվ RL 1-002 կա նոն նե րի (այ սու հետ` Թիվ RL 1-002 կա նոն ներ) 2-րդ 
գլ խի 18-րդ կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ ԱՊ ՊԱ վկայագ րի 6-րդ` « Լի ա զոր ված տի-
րա պե տող ներ» դաշ տում ա պա հո վադ րի հայե ցո ղու թյա մբ լրաց վում է հետ ևյալ չո րս տար-
բե րակ նե րից որ ևէ մե  կը. 1) դր վում է «-» (գ ծիկ) նշա նը, ո րը նշա նա կում է, որ լի ա զոր ված 
տի րա պե տող է հա մար վում մի  այն տվյ ալ ԱՊ ՊԱ վկայագ րով նա խա տես ված ա պա հո վա-
դի րը, այդ դեպ քում «Ա պա հո վա դիր» դաշ տում պար տա դիր լրաց վում են ա պա հո վադ րի 
վա րոր դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը: Նույն կե տի 2-րդ են թա կե տի հա-
մա ձայն՝ նշ վում են այն ան ձա նց ցան կը և նրա նց վե րա բե րյալ (…) տվյ ալ նե րը, ում ա պա-
հո վա դի րը նա խա տե սում է վա րե լու նպա տա կով տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային 
մի  ջո ցը կնք վող պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տում: Նույն են թա կե տով նա խա տես-
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ված դեպ քում ա պա հո վադ րի վա րոր դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
լրաց ման դեպ քում ա պա հո վա դի րն ինք նաշ խատ կեր պով հան դի սա նում է լի ա զոր ված 
տի րա պե տող: Ընդ ո րում, ե թե ա պա հո վա դի րն ու նի վա րոր դա կան վկայա կան և չի ցան-
կա նում հան դես գալ որ պես լի ա զոր ված տի րա պե տող, ա պա վկայագ րի ա պա հո վա դիր 
դաշ տում վա րոր դա կան վկայա կա նի վե րա բե րյալ որ ևէ նշում չի կա տար վում...: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող Թիվ RL 1-002 կա նոն նե րի բո վան-
դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ԱՊ ՊԱ վկայագ րի « Լի ա զոր ված տի րա պե տող ներ» դաշ տում 
նշ վում էր այն ան ձա նց ցան կը, ում ա պա հո վա դի րը նա խա տե սում էր վա րե լու նպա տա-
կով տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը: Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ ի րա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող օ րե նսդ րու թյան ի մաս տով լի ա զոր ված տի րա-
պե տող նե րն այն ան ձի նք են, ում ա պա հո վա դի րը նա խա տե սում էր վա րե լու նպա տա կով 
տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ավ տո մե  քե նայի՝ որ-
պես մե  խա նի կա կան տրա նս պոր տային մի  ջո ցի, բնա կա նոն շա հա գոր ծումն  ա պա հո վե լու 
նպա տա կով կա րող է ա ռա ջա նալ այն տեխ նի կա կան սպա սա րկ ման և վե րա նո րոգ ման 
ներ կայաց նե լու օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ տու թյուն, ինչն ի րա կա նաց վում է ավ տո մե  քե նան 
ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծով հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րին հա նձ նե լու ե ղա-
նա կով: Ընդ ո րում, նման ի րա վի ճա կում ավ տո մե  քե նայի հա նձ նու մը որ ևէ կե րպ չի կա րող 
են թադ րել վա րե լու լի ա զո րու թյան փո խան ցում՝ հաշ վի առ նե լով մա տուց վող ծա ռայու-
թյուն նե րի բնույ թը, այն է՝ վե րաց նել ավ տո մե  քե նայի տեխ նի կա կան ան սար քու թյուն նե րը 
կամ մա տու ցել նմա նա տիպ այլ ծա ռայու թյուն ներ: Մի նչ դեռ, ինչ պես ար դեն նշ վել է, ի րա-
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող կար գա վոր ման հիմ քով լի ա զոր ված տի րա-
պե տող նե րն այն ան ձի նք են, ում ա պա հո վա դի րը նա խա տե սում էր վա րե լու նպա տա կով 
տրա մադ րել ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող կար գա վոր մա մբ նա խա տես ված 
« լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րը» և ավ տո մե  քե նայի տեխ նի կա կան սպա սա րկ ման և վե-
րա նո րոգ ման ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող մաս նա գետ նե րը, ի րե նց գոր ծա ռույթ նե րի 
նպա տա կաուղղ վա ծու թյու նից ել նե լով, որ ևէ կե րպ չեն կա րող նույ նաց վել, որ պի սի պա-
րա գայում ավ տո մե  քե նայի սե փա կա նա տի րոջ կամ այլ օ րի նա կան տի րա պե տո ղի մոտ չէր 
կա րող ծա գել նշ ված ան ձա նց մա սին տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու և նրա նց՝ որ պես 
« լի ա զոր ված տի րա պե տող նե րի» ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան վկայագ րե րում նե րա-
ռե լու պար տա կա նու թյուն, ո րի չի րա կա նա ցումն  էլ կա րող է ո րակ վել որ պես «Ավ տոտ-
րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա-
դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» պայ մա նա գի րը կն քե լիս ակն հայտ սուտ տե ղե կու թյան 
տրա մադ րում ա պա հո վագ րու թյան ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նը ո րո շե լու հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ:

 Սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հիմն  ա վոր վում է, որ Գառ նիկ Պո ղո սյա-
նը «Օpel Vectra 1.8» մակ նի շի 25 OO 889 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան Համ բար ձում 
Համ բար ձու մյա նը հա նձ նել է վե րա նո րոգ ման նպա տա կով: Հետ ևա բար Գառ նիկ Պո ղո-
սյա նն օբյեկ տի վո րեն որ ևէ պար տա վո րու թյուն չու ներ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց-
նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան 
վկայագ րում Համ բար ձում Համ բար ձու մյա նին նշել որ պես ավ տո մե  քե նայի լի ա զոր ված 
տի րա պե տող ան ձ: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Գառ նիկ 
Պո ղո սյա նը, 29.02.2012 թվա կա նին Ըն կե րու թյան հետ կն քե լով ավ տոտ րա նս պոր տային 
մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ-
րու թյան վկայա գի րը, և նրա նում որ պես « լի ա զոր ված տի րա պե տող ներ»՝ նշե լով մի  այն 
Ա վե տիք Պո ղո սյա նին և Սու րեն Սահ րա դյա նին, Ըն կե րու թյա նն ակն հայտ սուտ տե ղե կու-
թյուն ներ չի հայտ նել ա պա հո վագ րու թյան ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նը ո րո շե լու հա մար 
է ա կան նշ նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ: Հետ ևա բար սույն գոր ծով 
առ կա չէ սե փա կա նա տի րոջ դեմ հե տա դա րձ պա հա նջ ներ կայաց նե լու՝ «Ավ տոտ րա նս-
պոր տային մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր 
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ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի «դ» են թա-
կե տով սահ ման ված հիմ քը, որ պի սի պայ ման նե րում Ըն կե րու թյան հայցն ընդ դեմ Գառ նիկ 
Պո ղո սյա նի են թա կա էր մե  րժ ման, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

 Վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս-
խա նու մ նշ ված փաս տա րկ նե րը:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: 

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ. 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա)  6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց 
հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան-
դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար-
դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից: Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին 
օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա-
ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու-
թյու նը ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որ-
պի սի պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ 
հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Գառ նիկ Պո ղո-
սյա նի են թա կա է բռ նա գա նձ ման 54.000 ՀՀ դրամ (1.800.000*3%)՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի 
հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:
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Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

     ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 23.03.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի 
մար զե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 14.10.2016 թվա կա նի վճ ռին:

2. « Ռոս գո սստ րախ-Ար մե  նի ա» ԱՓ ԲԸ-ից հօ գուտ Գառ նիկ Պո ղո սյա նի բռ նա գան ձել 
54.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/3296/02/14 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/3296/02/14    
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝ Լ. Գրի գո րյա ն
 Դա տա վոր նե ր՝ Ա. Պետ րո սյա ն
 Կ. Չի լին գա րյա ն

 Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կա ն
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 
 նա խա գա հու  թյա մբ Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
  Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի և ՀՀ ֆի նա նս նե րի 

նա խա րա րու թյան (այ սու հե տ՝ Նա խա րա րու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վե րա քն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.03.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Մա մի  կոն 
Ստե փա նյա նի ընդ դեմ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն՝ վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի 
մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը պա հան ջել է Հայաս տա նի Հան րա-

պե տու թյու նից, որ պես նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում, բռ նա գան ձել 18.830.351 ՀՀ դրա մ՝ 
որ պես Նու նե Խա չատ րյա նի և « ՏԱ ԹԵ ՎԻԿ» ՍՊԸ-ի կող մի ց վճար ված շա հու թա հար կի 
գու մար, 1.740.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես փաս տա բա նին վճար ված գու մար, 360.000 ՀՀ դրա-
մ՝ որ պես 72 ան գամ Գյում րի ից Եր ևան մե կ նե լու և վե րա դառ նա լու ճա նա պար հա ծա խս, 
576.000 դրա մ՝ որ պես 72 օր վա օ րա պա հի կի գու մար, իսկ որ պես ոչ նյու թա կան վն ա սի 
հա տու ցում՝ 102.000.000 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև նշ ված գու մար նե րի նկատ մա մբ կե տան ցի 
օր վա նից մի  նչ գու մա րի փաս տա ցի վճար ման օ րը հաշ վար կել և բռ նա գան ձել ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ռ. Ներ սի սյան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 19.10.2015 թվա կա-
նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րե ն՝ վճռ վել է. « Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
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թյու նից հօ գուտ Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի բռ նա գան ձել 1.000.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես փաս-
տա բա նի վար ձատ րու թյուն: Քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը՝ ըստ Մա մի  կոն Ստե փա-
նյա նի հայ ցի ընդ դեմ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյա ն՝ ար դա րաց վա ծին հա սց ված բա-
րոյա կան վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին, կար ճել: Մնա ցած մա սով հայ ցը մե ր ժել և 
պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված»:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
10.03.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Նա խա րա րու թյան և Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի վե րա քն նիչ 
բո ղոք նե րը մե  րժ վել են, և Դա տա րա նի 19.10.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կայաց րել Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը և Նա-
խա րա րու թյու նը:

 Նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի վե րա բե րյալ պա տաս խան է ներ կայաց րել Մա-
մի  կոն Ստե փա նյա նը:

2. Մա մի  կոն Ստե փա նյան վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մն  ե րը և պա-
հան ջը 

Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 
հիմն  ա վո րումն  ե րով.

1) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա-
տու  թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու  հե տ՝ Կոն-
վեն ցի ա) 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, 13-րդ հոդ վա ծը, 2005 թվա կա նի փո փո խու  թյու ն-
նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 16-րդ, 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 17-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ ՀՀ սահ մա նադ րա-

կան դա տա րա նը 05.11.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1121 ո րոշ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի    17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տն այն քա նով, որ քա նով բա րոյա կան վն ա սը 
չի դի տում որ պես վն ա սի տա րա տե սակ և չի ա պա հո վում բա րոյա կան վն ա սի փոխ-
հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն` ար գե լա փա կե լով ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
և ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը, մի  ա ժա մա նակ 
խո չըն դո տե լով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի 
բա րե խի ղճ կա տար մա նը, ճա նա չել է 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սին, 16-րդ հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սին, 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 43-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սին հա կա սող և ան վա վեր: Նշ ված ո րո շու մի ց հե տո օ րե նս դի րը 
19.05.2014 թվա կա նին ըն դու նել է «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում փո փո խու թյուն-
ներ և լրա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին ՀՕ-21-Ն» ՀՀ օ րեն քը, ո րով ոչ նյու թա կան վն ա սը 
դիտ վել է որ պես վն ա սի տա րա տե սակ և թեև փո քր ար ժե քով, սա կայն ա պա հո վել է 
ոչ նյու թա կան վն ա սի փոխ հա տուց ման հնա րա վո րու թյու նը, հետ ևա բար ոչ նյու թա կան 
վն ա սի հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն օ րեն քով առ կա է, և գոր ծի վա րույթն այդ մա-
սով կար ճե լն օ րի նա կան չէ:

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-
նսգր քի  53-րդ, 130-րդ, 130.1-րդ, 131-րդ և 132-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տար կով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Մա մի  կոն Ստե փա-

նյա նի կող մի ց փաս տա բան Ա րա Զա քա րյա նին վճար ված 1.740.000 ՀՀ դրա մը վճար ված 
է մի  նչ դա տա կան և դա տա կան տար բեր փու լե րում կա տա րած աշ խա տա նք նե րի և ստա-
ցած ար դյունք նե րի հա մար, ընդ ո րում՝ յու րա քան չյուր աշ խա տան քի հա մար վճար վել է 
ա ռան ձին: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նաև ան տե սել է, որ Դա տա րա նի հետ ևու թյու նը հիմ-
նա վոր ված չէ, քա նի որ վճ ռում որ ևէ վեր լու ծու թյուն չի կա տար վել փաս տա բա նի խե-
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լա մի տ վար ձատ րու թյան վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև  վճ ռից պա րզ չէ, թե փաս տա բա նի 
վար ձատ րու թյան փոխ հա տուց ման 1.000.000 ՀՀ դրա մը որ պայ մա նագ րով նա խա տես-
ված մա տուց ված ծա ռայու թյուն նե րի հա մար պե տք է հա տուց վի, ո րո նց դի մաց չպե տք է 
հա տուց վի, կամ հա տուց վի մաս նա կի ո րեն: 

3) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 
66-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տար կով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քրե ա կան դա-

տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հայց վո րն ի րա վունք ու ներ ստա նա-
լու և՛ ճա նա պար հա ծախ սի, և՛ օ րա պա հի կի գու մար նե րը, ընդ ո րում, ճա նա պար հա ծախ սի 
և օ րա պա հի կի հետ կապ ված գոր ծում առ կա են վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի բա վա րար 
ա պա ցույց ներ, հետ ևա բար Մա մի  կոն Ստե փա նյա նին պե տք է փոխ հա տուց վե ին նշ ված 
գու մար նե րը:

4) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-
նսգր քի  53-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տար կով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Մա մի  կոն Ստե փա-

նյա նը որ ևէ պար տա վո րու թյուն չի կրել որ պես ֆի զի կա կան ան ձ վճա րե լու 18.830.351 ՀՀ 
դրա մը, ուս տի այն են թա կա է վե րա դա րձ ման: Մի ա ժա մա նակ այդ գու մա րը մու ծել է Նու-
նե Խա չատ րյա նը, իսկ « Տաթ ևիկ» ՍՊԸ-ն նշ վել է, քա նի որ այն ան դոր րա գի րը լրաց նե լու 
ձևի պա հա նջն է: Ընդ ո րում, « Տաթ ևիկ» ՍՊԸ-ն որ ևէ վճա րում այդ պա հին պար տա վոր 
չէր և չէր կա րող կա տա րել, քա նի որ նրա դրա մա կան մի  ջոց նե րն ար գե լան քի տակ է ին, 
տնօ րե նը ձեր բա կալ ված էր, իսկ Նու նե Խա չատ րյա նն էլ գրա վոր հայ տա րա րու թյուն է 
ներ կայաց րել այն մա սին, որ այդ գու մա րը պատ կա նել է Մա մի  կոն Ստե փա նյա նին:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 10.03.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ « հայ ցը բա վա րա րե լ՝ պա տաս-
խա նո ղից բռ նա գան ձել 102.000.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում, 
18.830.351 ՀՀ դրա մ՝ որ պես իր կնոջ կող մի ց վճար ված գու մար, 1.740.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես 
քրե ա կան գոր ծով փաս տա բա նին վճար ված գու մար, ինչ պես նաև բռ նա գան ձել ճա նա-
պար հա ծախ սի և օ րա պա հի կի գու մա րը»:

2.1 Նա խա րա րու  թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մն  ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17-րդ, 1064-րդ 

հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Սույն գոր ծով Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը պա հան ջել է հա տու ցել  փաս տա բա նին վճար-

ված 1.740.000 ՀՀ դրա մը, սա կայն չի նշել, թե պա հա նջ վող գու մա րը ծա ռայու թյուն նե րի 
մա տուց ման ար ժե ՞քն է, թե՝ պայ մա նագ րե րով սահ ման ված պա րգ ևավ ճա րը: Հետ ևա բար 
ներ կայաց ված պա հան ջով դա տա րան նե րը պե տք է պար զե ին, թե պա հա նջ վող գու մար-
նե րի որ մա սն էր կազ մում ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման ար ժե քը, որ մա սը պա րգ ևավ-
ճա րը` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ պա րգ ևավ ճա րը, ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն, են թա կա չէ փոխ հա տուց ման: Բա ցի այդ, 
փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան գու մա րը ո րո շե լիս հի մք պե տք է ըն դուն վեր 
հան րային պա շտ պա նին վճար վող դա տա խա զի մե կ ժամ վա աշ խա տա վար ձին հա մար-
ժեք գու մա րի չա փը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
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տա րա նի 10.03.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն. հայ ցը՝ դա տա կան ծախ սե րի 
պա հան ջի մա սով, մե ր ժել կամ այդ մա սով գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

2.2 Նա խա րա րու  թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի դեմ Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի կող մի ց 
բեր ված պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը 

Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի և փաս տա բան Ա րա Զա քա րյա նի մի  ջև 11.04.2012 թվա կա նին, 
08.04.2013 թվա կա նին, 19.09.2013 թվա կա նին և 03.12.2013 թվա կա նին կնք վել են ի րա-
վա բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման մա սին պայ մա նագ րեր, ո րո նց հա մա ձայն՝ 
Ա րա Զա քա րյա նը քրե ա կան գոր ծով նա խա քն նու թյան ըն թաց քում ու դա տա րա նում ստա-
նձ նել և ի րա կա նաց րել է Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի պա շտ պա նու թյու նը՝ այդ պայ մա նագ-
րե րով սահ ման ված պայ ման նե րով, հետ ևա բար գու մար նե րի վճա րու մը նա խա տես ված է 
պայ մա նագ րե րով և ող ջա մի տ է: Ընդ ո րում, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյու նը 
հան րային պա շտ պա նի վար ձատ րու թյան նմա նու թյա մբ ո րո շե լիս հա տուց ման են թա կա 
գու մա րը կլի ներ ա վե լին, քան պա հան ջում է Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Թիվ Ե Ա ԴԴ/0060/01/12 քրե ա կան գոր ծով Եր ևա նի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար-

չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 08.08.2013 թվա կա նի դա-
տա վճ ռով Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հան ցա կազ մի  բա ցա կայու թյա մբ ճա նաչ վել է ան պա րտ և ար դա րաց վել է` հռ չա կե լով նրա 
ան մե  ղու թյու նը: Եր ևա նի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նը նշ ված դա տա վճ ռով ար ձա նագ րել է, որ հաշ վի առ նե լով 
Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի ան ձը, նախ նա կան քն նու թյան ըն թաց քում դրս ևո րած վար քա գի-
ծը, գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քը, քն նի չը պար տա վոր չէր ձեր բա կա լել Մա մի  կոն Ստե փա-
նյա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-23):

2) Թիվ Ե Ա ԴԴ/0060/01/12 քրե ա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի 
13.11.2013 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյան ա վագ դա տա խազ Կ. Կա-
րա պե տյա նի և Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի պա շտ պան Ա րա Զա քա րյա նի վե րա քն նիչ բո ղոք-
նե րը մե  րժ վել են, և Եր ևա նի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 08.08.2013 թվա կա նի դա տավ ճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու-
ժի մե ջ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 24-32):

3) Թիվ Ե Ա ԴԴ/0060/01/12 քրե ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրե ա կան պա-
լա տի 20.01.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի պա շտ պան Ա րա Զա քա րյա-
նի վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 33-34):

4) Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի (Պատ վի րա տու) և փաս տա բան Ա րա Զա քա րյա նի (Կա-
տա րող)  մի  ջև 11.04.2012 թվա կա նին, 08.04.2013 թվա կա նին, 19.09.2013 թվա կա նին և 
03.12.2013 թվա կա նին կնք ված ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման մա սին 
պայ մա նագ րե րի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղը պար տա վոր վել է թիվ Ե Ա ԴԴ/0060/01/12 քրե-
ա կան գոր ծով ի րա կա նաց նել պատ վի րա տուի պա շտ պա նու թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
35-38):

5) 14.04.2012 թվա կա նի թիվ 100, 23.04.2013 թվա կա նի թիվ 239, 20.09.2013 թվա կա նի 
թիվ 239, 09.12.2013 թվա կա նի թիվ 474 և 11.02.2014 թվա կա նի թիվ 201 ան դոր րագ րե րի 
հա մա ձայն` Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը փաս տա բան Ա րա Զա քա րյա նին վճա րել է 1.739.000 
ՀՀ դրամ (հա տոր  1-ին, գ.թ. 39-41):

6) 23.02.2012 թվա կա նի թիվ 318 ան դոր րագ րի հա մա ձայն՝ վճա րող ներ Նու նե Խա-
չատ րյա նը և « ՏԱ ԹԵ ՎԻԿ» ՍՊԸ-ն Մաշ տո ցի ՏՀՏ-ի հաշ վին են փո խան ցել 18.830.351 ՀՀ 
դրա մ՝ որ պես ար ձա նա գր ված շա հու թա հար կի լրա ցու ցիչ գա նձ ման հար կի գու մար (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 42):

7) Թիվ ՎԴ/3564/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 19.12.2011 
թվա կա նի վճ ռի հա մա ձայն՝  « ՏԱ ԹԵ ՎԻԿ» ՍՊԸ-ի հայցն ընդ դեմ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշ տո ցի 
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ՀՏ-ի՝ 18.05.2011 թվա կա նի թիվ 1013327 ստուգ ման ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սին, մե  րժ վել է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 51-54):

8) ՀՀ տրա նս պոր տի և կա պի նա խա րա րի տե ղա կա լի 04.03.2015 թվա կա նի թիվ 
05/10.2/2186-15 գրու թյան հա մա ձայն՝ Եր ևան-Գյում րի թիվ 358 և Գյում րի-Եր ևան թիվ 359 
մի ջ մար զային մի կ րոավ տո բու սային կա նո նա վոր եր թու ղի նե րի փո խադ րա վար ձը 1.500 
ՀՀ դրամ է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 191):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը վա-

րույթ ըն դու նե լը և բո ղո քա րկ ված դա տա կան ակ տը վճ ռա բե կու թյան կար գով վե րա նայ ման 
են թար կե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 
կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և 
գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր-
քո րո շումն  ե րը` ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա-
նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, 

2) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 
կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և 
գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր-
քո րո շումն  ե րը` ար դա րաց վա ծին օ րա պա հի կի և ճա նա պար հա ծախ սի հա տու ցում տրա-
մադ րե լու հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 
գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

3) ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17-րդ, ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ ված նե րի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան 
սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ-
կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան  հար ցադ րու մն  ե րին` 

ա) արդյո ՞ք ան ձը կա րող է պա հան ջել ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար դյու ն քու մ կրած 
ոչ նյու  թա կան վն ա սի հա տու  ցու մ և ի՞նչ պայ ման նե րի առ կայու  թյան դեպ քու մ նման պա-
հան ջը կա րող է բա վա րար վել,

բ) արդյո ՞ք փաս տա բա նին վճար ված գու  մար նե րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու  թյան 
կող մի ց են թա կա են փոխ հա տու ց ման լրիվ ծա վա լով,

գ) արդյո ՞ք ար դա րաց վա ծը որ պես հա տու  ցու մ կա րող է պա հան ջել ճա նա պար հա-
ծախ սի և օ րա պա հի կի գու  մար նե րը:

4.1 Քն նե լով Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քե րի սահ ման-
նե րու մ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ հետ ևյալ եզ րա կա ցու  թյան.

1) վճ ռա բեկ բո ղո քն ա ռա ջին հիմ քով հիմն  ա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու -
թյա մբ.

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 16-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի ա զա տու թյու նից ապo րի նի զրկ ման 
կամ ապo րի նի խու զար կու թյան դեպ քում o րեն քով uահ ման ված հիմ քե րով և կար գով 
պատ ճառ ված վն աuի հա տուց ման:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա-
կան, ինչ պեu նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար-
դյու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:
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2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու, 
ինչ պես նաև ի րեն ներ կայաց ված մե  ղադ րան քի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար 
հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, 
ան կախ և ան կո ղմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա-
րա կային քն նու թյան ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սի հա մա ձայն` տու ժո ղին պատ ճառ ված վն ա սը հա տուց վում է օ րեն քով սահ ման ված 
կար գո վ։

 Հա ման ման բո վան դա կու թյա մբ ի րա վադ րույթ ներ են նա խա տես ված նաև 2015 թվա-
կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ, 62-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րով: 
Մաս նա վո րա պե ս՝ 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 62-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րով 
կամ ան գոր ծու թյա մբ, իսկ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում` նաև ի րա վա չափ վար չա րա-
րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման ի րա վունք: Վնա սի հա տուց ման պայ ման նե րը 
և կար գը սահ ման վում են օ րեն քով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝  ե թե հան ցա նք 
կա տա րե լու հա մար օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա վճ ռով դա տա պա րտ ված ան ձն ար-
դա րաց վել է այն հիմ քով, որ նոր կամ նոր եր ևան ե կած որ ևէ հան գա մա նք ա պա ցու ցում 
է նրա դա տա պա րտ ման ոչ ի րա վա չափ լի նե լը, ա պա այդ ան ձն ու նի օ րեն քին հա մա պա-
տաս խան հա տու ցում ստա նա լու ի րա վունք, ե թե չի ա պա ցուց վում, որ այդ հան գա ման քի 
ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը լի ո վին կամ մա սա մբ կախ ված էր տվյ ալ ան ձից:

 Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ով, ի խախ-
տումն  նույն հոդ վա ծի դրույթ նե րի, ձեր բա կալ ման կամ կա լա նա վոր ման զոհ է դար ձել, 
ի րա վունք ու նի հայ ցի ու ժով oժտ ված փոխ հա տուց ման:

 Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ում նույն կոն վեն ցի այով 
ամ րա գր ված ի րա վունք նե րն ու ա զա տու թյուն նե րը խա խտ վում են, ու նի պե տա կան մար-
մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ նիuկ 
ե թե խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող ան ձի նք: 

Կոն վեն ցի ային կից թիվ 7 ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե թե որ-
ևէ ան ձ վե րջ նա կան դա տա վճ ռով մե  ղա վոր է ճա նաչ վել քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րե լու մե ջ, և ե թե հե տա գայում նրա նկատ մա մբ կայաց ված դա տավ ճի ռը չե ղյ ալ է 
հայ տա րար վել, կամ նա ներ ման է են թա րկ վել այն հիմ քով, որ նոր կամ նոր բա ցա հայտ-
ված որ ևէ փաuտ հա մո զիչ կեր պով ա պա ցու ցում է դա տա կան u խա լի առ կայու թյու նը, 
ա պա նման դա տա պա րտ ման հետ ևան քով պա տիժ կրած ան ձը փոխ հա տու ցում է u տա-
նում տվյ ալ պե տու թյան o րեն քին կամ պրակ տի կային հա մա պա տաu խան, ե թե չի ա պա-
ցուց վում, որ ժա մա նա կին այդ փաu տը չբա ցա հայ տե լը լի ո վին կամ մաuա մբ կախ ված չի 
ե ղել տվյ ալ ան ձից:

 Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մի  ջազ գային դաշ նագ րի 9-րդ հոդ-
վա ծի      5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք, ով ե ղել է ա նօ րի նա կան ձեր բա կալ ման 
կամ կա լան քի տակ պահ վե լու զոհ, ի րա վունք ու նի հայ ցային ուժ ու նե ցող փոխ հա տուց-
ման, իսկ 14-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե որ ևէ ան ձ վե րջ նա կան ո րոշ մա մբ 
դա տա պա րտ վել է քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյան հա մար, և ե թե նրա նկատ մա մբ կայաց-
ված դա տավ ճի ռը հե տա գայում բե կան վել է կամ նրան նե րում է շնո րհ վել այն հիմ քով, որ 
ինչ-որ նոր հան գա մա նք կամ նոր բա ցա հայտ ված հան գա մա նք ան վի ճե լի ո րեն ա պա ցու-
ցում է դա տա կան սխա լի առ կայու թյու նը, ա պա այդ պի սի դա տա պա րտ ման հետ ևան քով 
պա տիժ կրած ան ձը փոխ հա տու ցում է ստա նում օ րեն քի հա մա ձայն, ե թե չա պա ցուց վի, 
որ հի շյալ ան հայտ հան գա ման քը ժա մա նա կին չի բա ցա հայտ վել բա ցա ռա պես կամ մա-
սա մբ նրա մե ղ քով:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
ար դա րաց վա ծն իր ի րա վունք նե րի վե րա կա նգն ման, այդ թվում` քրե ա կան վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րի կող մի ց ի րեն պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման 
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ի րա վունք ու նի: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա-
սի հա տուց ման ի րա վունք ու նի նաև յու րա քան չյուր ան ձ, ով քրե ա կան գոր ծով վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մա րմն  ի կող մի ց ա նօ րի նա կան են թա րկ վել է հար կադ րան քի մի  ջոց նե րի:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
ար դա րաց ված է այն ան ձը, (...) ո րի նկատ մա մբ կայաց վել է ար դա րաց ման դա տավ ճիռ: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ապo րի նի 
դա տա պար տե լու, քրե ա կան պա տաu խա նատ վու թյան են թար կե լու, որ պեu խա փան ման 
մի  ջոց կա լա նք կամ չբա ցա կայե լու մաuին u տո րագ րու թյուն կի րա ռե լու, վար չա կան տույ-
ժի են թար կե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված վն աuը, o րեն քով uահ ման ված կար գով, լրիվ 
ծա վա լով հա տու ցում է Հայաu տա նի Հան րա պե տու թյու նը` ան կախ հե տա քն նու թյան, նա-
խա քն նու թյան, դա տա խա զու թյան և դա տա րա նի պաշ տո նա տար ան ձա նց մե ղ քից:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 14.12.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մա մբ ար-
տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ան ձին վն աս կա րող է պատ ճառ վել նաև 
հան րային իշ խա նու թյան մար մի ն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) հետ ևան քով: 
Ար դա րաց ված ան ձին ա պօ րի նա բար պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լը և նրա խա խտ ված 
ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լը պե տք է դիտ վեն որ պես սահ մա նադ րա կան ան վե րա պահ 
պա հա նջ, որ պես ան ձի ի րա վունք, իսկ այն ի րաց նե լու օ րե նսդ րա կան ըն թա ցա կար գե րը 
չեն կա րող ա ղա վա ղել այդ ի րա վուն քի է ու թյու նը կամ օ րեն քի բա ցի ար դյուն քում ընդ-
հուպ ար գե լա փա կել այն: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը Գո զո և Վա լի Ա մոյան նե րն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա-
րա րու  թյան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ան դրա դար ձել է ար դա րաց վա ծի՝ նյու թա կան վն աս-
նե րի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քի ծագ ման և ի րաց ման հիմն  ա խն դիր նե րին: 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, ար ձա նագ րել է, որ հա տուց ման են թա կա 
են մի  այն այն վն աս նե րը, ո րո նք ապo րի նի դա տա պար տե լու հետ ևա նք են: Ընդ ո րում, 
հա ման ման ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-
րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան): Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
թեև ճա նա չել է ա պօ րի նի դա տա պա րտ ված ան ձա նց կրած վն աս նե րի փոխ հա տուց ման 
ի րա վուն քը, սա կայն մի  ա ժա մա նակ նշել է, որ Կոն վեն ցի ան չի խո չըն դո տում պայ մա-
նա վոր վող պե տու թյուն նե րին հա տու ցել վն ա սը, մի  այն այն դեպ քում, երբ տու ժած ան-
ձը կկա րո ղա նա ա պա ցու ցել, որ ի րեն պատ ճառ ված վն ա սն ուղ ղա կի ո րեն կապ ված է իր 
ի րա վունք նե րի խա խտ ման հետ (տե ՛ս, Շի լա ևն ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի Դաշ նու  թյան գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.10.2005 թվա կա նի վճի ռը, կետ 20):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև գտել է, որ ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար դյուն քում 
նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քի ի րաց ման հիմն  ա խն դի րն ան հրա ժե շտ է դի-
տար կել նաև ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման ար գել քի հա մաի րա վա կան սկզ բուն քի լույ սի 
ներ քո և ար ձա նագ րել է, որ ան ձին ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար դյուն քում պատ ճառ-
ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քի ի րա վա չափ ու ար դյու նա վետ ի րա ցում 
ի րա վա կան պե տու թյու նում հնա րա վոր է մի  այն այն պայ ման նե րում, ե թե չի ա պա ցուց-
վում, որ այն հան գա մա նք նե րի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը, ո րո նք հիմն  ա վո րել են ան-
ձի ա պօ րի նի դա տա պար տու մը, լի ո վին կամ մա սա մբ կախ ված էր տվյ ալ ան ձից:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար-
դյուն քում նյու թա կան վն աս նե րի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քը ծա գում է մի  այն 
ան ձի ար դա րաց վա ծի կար գա վի ճակ ձե ռք բե րե լուց հե տո և հա մա պա տաս խան սուբյե-
կտ նե րը կա րող են ի րաց նել ի րե նց վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը, ե թե ա պա ցու ցեն, որ 
ի րե նց վն ա սը պատ ճառ վել է ա պօ րի նի դա տա պար ման ար դյուն քում և չա պա ցուց վի, որ 
այդ հան գա մա նք նե րի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը լի ո վին կամ մա սա մբ կախ ված էր 
տվյ ալ ան ձից (տե ՛ս, թիվ ԵԿԴ/3025/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշ ված ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րն ար դա րաց վա ծի կար գա վի ճա կի, պե տու թյու նից ա պօ րի նի դա տա պա րտ ման ար-
դյուն քում իր կրած վն ա սի, մաս նա վո րա պե ս՝ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում ստա նա լու 
ի րա վուն քի ի րա վա չափ ու ար դյու նա վետ ի րաց ման պայ ման նե րի վե րա բե րյա լ՝ Վճ ռա բեկ 
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դա տա րա նը սույն ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում հա րկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ ար դա-
րաց վա ծի՝ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի` մի  նչև 19.05.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու-
թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վն աս ներ են ի րա վուն քը խա խտ ված ան ձի 
ծախ սե րը, որ նա կա տա րել է կամ պե տք է կա տա րի խա խտ ված ի րա վուն քը վե րա կա-
նգ նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուս տը կամ վն աս ված քը (ի րա կան վն աս), ինչ պես նաև 
չս տաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րո նք այդ ան ձը կս տա նար քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան 
սո վո րա կան պայ ման նե րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխա խտ վեր (բաց թո ղն ված օ գուտ):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 05.11.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1121 ո րոշ մա-
մբ,  ան դրա դառ նա լով նշ ված խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցին, վկայա կոչ ված ի րա վադ րույթն 
այն քա նով, որ քա նով բա րոյա կան վն ա սը չի դի տում որ պես վն ա սի տա րա տե սակ և չի 
ա պա հո վում բա րոյա կան վն ա սի փոխ հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն՝ ար գե լա փա կե լով 
ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վունք նե րի ար դյու-
նա վետ ի րա ցու մը, մի  ա ժա մա նակ խո չըն դո տե լով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի -
ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի բա րե խի ղճ կա տար մա նը, ճա նա չել է 2005 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սին, 16-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սին, 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, 43-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սին հա կա սող և ան վա վեր: 

Ար դյուն քում՝ «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր 
կա տա րե լու մա սին» 19.05.2014 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.11.2014 թվա կա նին ու ժի մե ջ 
մտած թիվ ՀՕ-21-Ն ՀՀ օ րեն քով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տը շա րա դր վեց նոր խմ բագ րու թյա մբ՝ «վն  աս» եզ րույ թի մե ջ նե րա ռե լով նաև ոչ նյու-
թա կան վն ա սը, մի  ա ժա մա նակ սահ ման վեց ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման կա ռու ցա-
կար գը, ո րը լրաց վեց «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում-
ներ կա տա րե լու մա սին» 21.12.2015 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.2016 թվա կա նին ու ժի 
մե ջ մտած թիվ ՀՕ-184-Ն ՀՀ օ րեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 162.1-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
1. Նույն օ րե նսգր քի ի մաս տով ոչ նյու թա կան վն ա սը ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա-

ռա պա նք է, որն ա ռա ջա ցել է ան ձին ի ծնե կամ օ րեն քի ու ժով պատ կա նող նյու թա կան 
կամ ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի դեմ ոտնձ գող կամ նրա ան ձնա կան գույ քային կամ ոչ 
գույ քային ի րա վունք նե րը խախ տող ո րոշ մա մբ, գոր ծո ղու թյա մբ կամ ան գոր ծու թյա մբ:

2. Ան ձը, իսկ նրա մահ վան կամ ան գոր ծու նա կու թյան դեպ քում նրա ա մու սի նը, ծնո-
ղը, որ դեգ րո ղը, ե րե խան, որ դե գր վա ծը, խնա մա կա լը, հո գա բար ձուն ի րա վունք ու նեն 
դա տա կան կար գով պա հան ջե լու պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում, ե թե 
քրե ա կան հե տա պնդ ման մար մի  նը կամ դա տա րա նը հաս տա տել է, որ պե տա կան կամ 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի ո րոշ ման, գոր-
ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հետ ևան քով խա խտ վել են այդ ան ձի՝ Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված հետ ևյալ հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րը.

1) կյ ան քի ի րա վուն քը.
2) խոշ տա նգ ման, ան մա րդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի 

չեն թա րկ վե լու ի րա վուն քը.
3) ան ձնա կան ա զա տու թյան և ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վուն քը.
4) ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քը.
5) ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյ ան քը հար գե լու, բնա կա րա նի ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան 

ի րա վուն քը.
6) մտ քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյան, սե փա կան կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու 

ի րա վուն քը.
7) հա վաք նե րի և մի  ա վոր ման ա զա տու թյան ի րա վուն քը.
8) ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վուն քը.
9) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:
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3. Ե թե դա տա պար տյա լն ար դա րաց վել է Կոն վեն ցի ային կից թիվ 7 ար ձա նագ րու-
թյան 3-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պայ ման նե րում, ա պա նա ի րա վունք ու նի դա տա-
կան կար գով պա հան ջե լու ի րեն պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում (նույն 
օ րե նսգր քի ի մաս տո վ՝ հա տու ցում ա նար դա րա ցի դա տա պա րտ ման հա մար):

4. Պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը կամ գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վն ա-
սը հա տուց վում է նույն օ րե նսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծով, իսկ հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի 
խա խտ ման և ա նար դա րա ցի դա տա պա րտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան 
վն ա սը՝ 1087.2-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գին և պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան:

5. Ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վն ա սը 
են թա կա է հա տուց ման « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1087.2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
1. Հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի խա խտ ման և ա նար դա րա ցի դա տա պա րտ ման հետ-

ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ե ղա նա կը, հիմ քը և չա փը ո րոշ-
վում են նույն հոդ վա ծին և նույն օ րե նսգր քի 162.1-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան:

2. Ոչ նյու թա կան վն ա սը են թա կա է հա տուց ման` ան կախ հա տուց ման են թա կա գույ-
քային վն ա սից:

3. Ոչ նյու թա կան վն ա սը են թա կա է հա տուց ման` ան կախ վն աս պատ ճա ռե լիս պաշ-
տո նա տար ան ձի մե ղ քի առ կայու թյու նից:

4. Ոչ նյու թա կան վն ա սը հա տուց վում է պե տա կան բյու ջե ի մի  ջոց նե րի հաշ վին: Ե թե 
նույն օ րե նսգր քի 162.1-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հիմն  ա րար ի րա վուն քը խա խտ վել է 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի կող մի ց, ա պա 
ոչ նյու թա կան վն ա սը հա տուց վում է հա մա պա տաս խան հա մայն քային բյու ջե ի մի  ջոց նե րի 
հաշ վին:

5. Ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման չա փը ո րո շում է դա տա րա նը՝ ող ջամ տու թյան, 
ար դա րա ցի ու թյան (equitableness) և հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան:

6. Ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման չա փը ո րո շե լիս դա տա րա նը հաշ վի է առ նում 
ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պան քի բնույ թը, աս տի ճա նը և տևո ղու թյու նը, պատ-
ճա ռած վն ա սի հետ ևա նք նե րը, վն ա սը պատ ճա ռե լիս մե ղ քի առ կայու թյու նը, ոչ նյու թա կան 
վն աս կրած ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես նաև այլ վե րա բե րե լի հան գա-
մա նք ներ:

7. Հա տուց ման չա փը չի կա րող գե րա զան ցե լ՝
1) նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք հա զա րա պա տի կը՝ նույն օ րե նսգր քի 162.1-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով, ինչ պես նաև նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա-
խա տես ված ի րա վունք նե րի խա խտ ման պա րա գայում,

2) նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա զա րա պա տի կը՝ նույն օ րե նսգր քի 162.1-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-9-րդ կե տե րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րի խա խտ ման պա րա-
գայում:

8. Ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման չա փը բա ցա ռիկ դեպ քե րում կա րող է գե րա-
զան ցել նույն հոդ վա ծի 7-րդ մա սով նա խա տե սած ա ռա վե լա գույն սահ մա նը, ե թե պատ-
ճառ ված վն ա սի ար դյուն քում ա ռա ջա ցել են ծա նր հետ ևա նք ներ:

9. Ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը դա տա րան կա րող է ներ կայաց վել 
ինչ պես նույն օ րե նսգր քի 162.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ի րա վուն քի խախ-
տու մը հաս տա տե լու պա հան ջի հե տ՝ խա խտ ման մա սին ան ձին հայտ նի դառ նա լու պա-
հից, այն պես էլ այդ ի րա վուն քի խախ տու մը հաս տա տող դա տա կան ակ տի օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո կամ ոչ ար դա րաց նող հիմ քով քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը 
մե ր ժե լու կամ քրե ա կան հե տա պն դում չի րա կա նաց նե լու կամ քրե ա կան գոր ծով վա րույ թը 
կար ճե լու կամ քրե ա կան հե տա պն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին քն նի չի կամ դա տա խա զի 
կայաց րա ծ՝ չվե րաց ված կամ չբո ղո քա րկ ված ո րոշ ման մա սին այդ ան ձին հայտ նի դառ-
նա լու պա հից մե կ տար վա ըն թաց քում:

10. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կամ հա մայն քը, ո րը հա տու ցել է պե տա-
կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմ նի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ218

ո րոշ ման, գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հետ ևան քով պատ ճա ռած վնա սը, հե-
տա դա րձ պա հան ջի (ռեգ րե սի) ի րա վունք ու նի այդ ան ձի նկատ մա մբ՝ իր վճա րած 
հա տուց ման չա փո վ։ Հե տա դա րձ պա հա նջ ներ կայաց նե լու հի մք է հան դի սա նում պե-
տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմ նի պաշ տո նա տար ան ձի մեղ քի 
առ կայու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 
19.05.2014 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ 162.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե դա-
տա կան կար գով հաս տատ վել է, որ պե տա կան մա րմն  ի կամ պաշ տո նա տար ան ձի ո րոշ-
ման, գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հետ ևան քով ֆի զի կա կան ան ձի նկատ մա մբ թույլ 
է տր վել Կոն վեն ցի այի 2-րդ, 3-րդ կամ 5-րդ հոդ ված նե րով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք-
նե րի խախ տում (նույն օ րե նսգր քի ի մաս տո վ՝ կոն վեն ցի ոն ի րա վունք նե րի խախ տում), 
ա պա այդ ան ձը, իսկ նրա մահ վան կամ ան գոր ծու նա կու թյան դեպ քում՝ նրա ա մու սի-
նը, ծնո ղը, որ դեգ րո ղը, ե րե խան, որ դե գր վա ծը, խնա մա կա լն ի րա վունք ու նեն դա տա կան 
կար գով պա հան ջե լու պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 
19.05.2014 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ 1087.2-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հա-
տուց ման չա փը չի կա րող գե րա զան ցել`

1) նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը` Կոն վեն ցի այի 2-րդ կամ 3-րդ 
հոդ ված նե րով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի խա խտ ման պա րա գայում, ինչ պես նաև 
նույն օ րե նսգր քի 162.1-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քում.

2) նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հի նգ հա րյու րա պա տի կը` Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ-
վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քի խա խտ ման պա րա գայում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 
19.05.2014 թվա կա նի  խմ բագ րու թյա մբ 1087.2-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ոչ 
նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը կա րող է ներ կայաց վել նույն օ րե նսգր քի 162.1-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված խախ տու մը հաս տա տող դա տա կան ակ տի օ րի-
նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո՝ վե ցամ սյա ժամկ  ե տում:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում նա խա տես վում է ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հնա րա վո-
րու թյուն մի  այն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի վե րոն շյալ հոդ ված նե րով սահ ման ված 
ո րո շա կի պայ ման նե րի պահ պան ման դեպ քում՝ հաշ վի առ նե լով նույն հոդ ված նե րով 
սահ ման ված սահ մա նա փա կումն  ե րը, ո րո նց վեր լու ծու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. 

ա) ոչ նյու  թա կան վն ա սի հա տու ց ման հա մար հի մք հան դի սա ցող խա խտ ված ի րա-
վու նք նե րի շր ջա նա կը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 162.1-րդ հոդ վա ծը ոչ նյու թա կան 
վն ա սի հա տուց ման ի րա վունք նա խա տե սում էր մի  այն Կոն վեն ցի այի 2-րդ (կյ ան քի ի րա-
վունք), 3-րդ (խոշ տան գումն  ե րի ար գե լում), 5-րդ (ա զա տու թյան և ան ձնա կան ան ձե ռնմ-
խե լի ու թյան ի րա վունք) հոդ ված նե րով սահ ման ված ի րա վունք նե րի խա խտ ման հա մար, 
իսկ նույն հոդ վա ծի գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ այդ ի րա վունք նե րի շր ջա նա կն ընդ լայն վել է՝ 
նե րա ռե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված հետ ևյալ հիմն  ա-
րար ի րա վունք նե րը՝ կյ ան քի ի րա վուն քը, խոշ տա նգ ման, ան մա րդ կային կամ նվաս տաց-
նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի չեն թա րկ վե լու ի րա վուն քը, ան ձնա կան ա զա տու թյան 
և ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վուն քը, ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քը, ան ձնա կան 
և ըն տա նե կան կյ ան քը հար գե լու, բնա կա րա նի ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան ի րա վուն քը, մտ քի, 
խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյան, սե փա կան կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը, 
հա վաք նե րի և մի  ա վոր ման ա զա տու թյան ի րա վուն քը, ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար-
դյու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վուն քը, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: 

Ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում նա խա տես վում է նաև դա տա պար տյա լի հա մար, 
ե թե վեր ջի նս ար դա րաց վել է Կոն վեն ցի ային կից թիվ 7 ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 
պայ ման նե րում (փոխ հա տու ցու մը սխալ դա տա պա րտ ման դեպ քում): Ընդ ո րում, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ե թե առ կա չեն նշ ված ար ձա նագ րու թյա մբ սահ ման-
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ված պայ ման նե րը, ա պա ար դա րաց ված ան ձն ընդ հա նուր հի մունք նե րով ի րա վունք ու նի 
պա հան ջել ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու-
ցում կա րե լի է պա հան ջել մի  այն վե րոգ րյալ ի րա վունք նե րից որ ևէ մե  կի կամ մի  ա ժա մա-
նակ մի  քա նի սի խա խտ ման դեպ քում:

բ) վե րոն շյալ ի րա վու նք նե րը խախ տած ան ձա նց շր ջա նա կը.  
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հա-

տուց ման է են թա կա մի  այն պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի կամ 
պաշ տո նա տար ան ձի կող մի ց պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վն ա սը: Ընդ ո րում, վե րոն-
շյալ ան ձա նց կող մի ց կա տար ված խախ տու մը չպե տք է լի նի են թադ րյալ խախ տում: Այդ 
խախ տու մը պե տք է հաս տատ ված լի նի դա տա րա նի կամ քրե ա կան հե տա պնդ ման մա-
րմն  ի կող մի ց: Մի ա ժա մա նակ նշ ված սուբյե կտ նե րի կող մի ց կա տար ված խախ տու մը հաս-
տա տե լիս հա տուց ման հա մար նշա նա կու թյուն չու նի հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար 
ան ձի մե ղ քը, քա նի որ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հա մար օ րե նս դի րը որ դեգ րել է 
ա ռա նց մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քը՝ սահ մա նե լով, որ այն են թա կա է հա-
տուց մա ն՝ ան կախ պաշ տո նա տար ան ձի մե ղ քից: Այ դու հան դե րձ, պաշ տո նա տար ան ձի 
դեմ պե տու թյան կամ հա մայն քի կող մի ց հե տա դա րձ պա հա նջ ներ կայաց նե լիս ար դեն 
կար ևոր վում է պաշ տո նա տար ան ձի մե ղ քի առ կայու թյու նը: 

 
գ) ոչ նյու  թա կան վն ա սի հա տու ց ման հիմ քը և հա տու ց ման չա փը. 
Ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հա մար հի մք է հան դի սա նում ֆի զի կա կան կամ 

հո գե կան տա ռա պան քը: Ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պան քի առ կայու թյու նը հիմ-
նա վո րե լու հար ցը Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում քն նար կել Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո: Այս պես, Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը, Dzhabarov and Others v. Bulgaria գոր ծով 31.03.2016 թվա կա նի վճ ռով 
ար ձա նագ րե լով Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում, հայտ նել է այն ի րա-
վա կան դիր քո րո շու մը, որ ընդ հա նուր կա նո նն այն է, որ Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ կե տով սահ ման ված հա տուց ման տրա մադ րու մը կախ ված է հա մա պա տաս խան 
ան ձի կող մի ց նույն հոդ վա ծի նա խո րդ կե տե րի խա խտ մա մբ ի րեն պատ ճառ ված վն ա սը 
հիմն  ա վո րե լու հան գա ման քից (տե ՛ս, նաև Wassink v. the Netherlands գոր ծով (գան գատ 
թիվ 12535/86) Եվ րո պա կան դա տա րա նի 27.09.1990 թվա կա նի վճիռ, կետ 38, Pavletić v. 
Slovakia գոր ծով (գան գատ թիվ 39359/98) Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.06.2004 թվա կա նի 
վճիռ, կետ 95, Włoch v. Poland (no. 2) գոր ծով (գան գատ թիվ 33475/08) Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 10.05.2011 թվա կա նի վճիռ, կետ 32): 

Այ դու հան դե րձ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի խա խտ ման ար դյուն քում հո գե կան տա ռա պան քի հետ ևան քով ոչ նյու թա կան 
վն ա սն ու նի ո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ: Գոր ծում է այն կան խա վար կա ծը (ո րը կա-
րող է հե րք վել), որ նշ ված հոդ վա ծի խա խտ մա մբ ձեր բա կա լումն  ան ձին պատ ճա ռում է 
ո րոշ հո գե բա նա կան տա ռա պա նք ներ ոչ մի  այն ձեր բա կալ ման ըն թաց քում, այլ նաև դրա-
նից հե տո: Նման տա ռա պա նք նե րը, ո րո նք պար տա դիր չէ, որ հաս նեն հո գե կան խան-
գա րումն  ե րի մա կար դա կի կամ ար տա հայտ վեն ար տա քին ախ տա նիշ նե րով, ան խու սա-
փե լի ո րեն չեն պա հան ջում այն պի սի բա ցա ռիկ ա պա ցույց նե րի մի  ջո ցով հաս տա տում, 
ինչ պի սիք են հո գե բու ժա կան կամ բժշ կա կան փաս տա թղ թե րը (տե ՛ս, Dzhabarov and Oth-
ers v. Bulgaria գոր ծով (գան գատ ներ թիվ 6095/11, 74091/11 և 75583/11) Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 31.03.2016 թվա կա նի վճիռ, կետ 84): Եվ րո պա կան դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել 
է, որ ա նօ րի նա կան կեր պով ձեր բա կալ ված ան ձին որ ևէ փոխ հա տուց ման տրա մա դր ման 
մե ր ժումն  այն հիմ քով, որ վեր ջի նիս չի ներ կայաց րել նմա նա տիպ ա պա ցույց ներ, ինք նին 
խի ստ ձևա կա նաց ված է և հա մար վում է Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի խախ-
տում (տե ՛ս, Danev v. Bulgaria գոր ծով (գան գատ թիվ 9411/05) Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
02.09.2010 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 34-35): 
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Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հի մք հան-
դի սա ցող տա ռա պան քի, մաս նա վո րա պե ս՝ հո գե կան տա ռա պան քի հաս տատ ման հա մար 
պե տք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ նման տա ռա պան քը հաս տա տե լու հա մար 
ուղ ղա կի ա պա ցույց ներ (օ րի նա կ՝ բժշ կա կան փաս տա թղ թեր, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու-
թյուն) կա րող են և չներ կայաց վել: Տա ռա պան քի առ կայու թյու նը կա րող է հաս տատ վել 
ցան կա ցած ա պա ցույ ցով, այդ թվում՝ կող մի , նրա հա րա զատ նե րի ցուց մունք նե րով: Այլ 
կե րպ ա սած` հո գե կան տա ռա պան քի առ կայու թյու նը հիմն  ա վո րե լու հա մար չա փից ա վե-
լի ֆոր մալ պա հա նջ նե րը չեն բխի հո գե կան տա ռա պան քի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից: 
Ուս տի ցան կա ցած ա պա ցույց, ո րը կա րող է վկայել հո գե կան տա ռա պան քի առ կայու թյան 
մա սին (օ րի նա կ՝ ձեր բա կալ վա ծին պա հե լու պայ ման նե րը, տևո ղու թյու նը, ան ձի ան հա-
տա կան հատ կա նիշ նե րը՝ դյու րա գր գի ռու թյու նը, նե րշնչ վո ղա կա նու թյու նը և այլն), պե տք 
է գնա հատ վի դա տա րա նի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով ոչ 
նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հա մար սահ ման ված են ա ռա վե լա գույն չա փեր, ո րո նք 
կա րող են գե րա զա նց վել բա ցա ռիկ դեպ քե րում, ե թե պատ ճառ ված վն ա սի ար դյուն քում 
ա ռա ջա ցել են ծա նր հետ ևա նք ներ (օ րի նա կ՝ ա ռող ջու թյա նը ծա նր վն աս): Ոչ նյու թա կան 
վն ա սի հա տուց ման չա փը ո րո շում է դա տա րա նը՝ ող ջամ տու թյան, ար դա րա ցի ու թյան 
(equitableness) և հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խա ն՝ հաշ վի առ նե լով 
ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պան քի բնույ թը, աս տի ճա նը և տևո ղու թյու նը, պատ-
ճա ռած վն ա սի հետ ևա նք նե րը, վն ա սը պատ ճա ռե լիս մե ղ քի առ կայու թյու նը, ոչ նյու թա կան 
վն աս կրած ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես նաև այլ վե րա բե րե լի հան գա-
մա նք ներ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ  վն ա սի չա փը ո րո շե լիս դա տա րան-
նե րը պե տք է հաշ վի առ նեն, որ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցու մը չպե տք է ուղղ ված լի նի 
տու ժող կող մի  « հա րս տաց մա նը»՝ նկա տի ու նե նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
12-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման ար գել քը: Ընդ ո րում, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը, Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե-
րի լույ սի ներ քո, հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման 
չա փը ո րո շե լիս դա տա րան նե րը պե տք է օժտ ված լի նեն ճկու նու թյա մբ՝ մաս նա վո րա պես 
հաշ վի առ նե լով, որ իր բնույ թով պայ մա նա վոր վա ծ՝ ոչ նյու թա կան վն ա սը հաշ վար կի կամ 
հս տակ քա նա կա կան գնա հատ ման են թա կա չէ (տե ՛ս, օ րի նակ, Nagmetov v. Russia (գան-
գատ թիվ 35589/08) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 30.03.2017 թվա կա նի վճի ռը, կե-
տեր 72-73, Varnava and Others v. Turkey (գան գատ ներ թիվ 16064/90, 16065/90, 16066/90, 
16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 և 16073/90) գոր ծով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 18.09.2009 թվա կա նի վճի ռը, կետ 224): Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ 
ոչ նյու թա կան վն ա սի չա փը ո րո շե լիս դա տա րան նե րը պե տք է ա ռաջ նո րդ վեն ող ջամ-
տու թյան, ար դա րա ցի ու թյան և հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րո վ՝ հաշ վի առ նե լով գոր ծի 
բո լոր հան գա մա նք նե րը, այդ թվում՝ և՛ հայց վո րի, և՛ պա տաս խա նո ղի փաս տա րկ նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան 
շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 08.08.2013 թվա կա նի թիվ Ե Ա-
ԴԴ/0060/01/12 քրե ա կան գոր ծով կայաց ված օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա վճ ռով 
Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հան ցա-
կազ մի  բա ցա կայու թյա մբ ճա նաչ վել է ան պա րտ և ար դա րաց վել է` հռ չա կե լով նրա ան-
մե  ղու թյու նը: Դա տա վճ ռի հա մա ձայն՝ հաշ վի առ նե լով Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի ան ձը, 
նախ նա կան քն նու թյան ըն թաց քում դրս ևո րած վար քա գի ծը, գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քը, 
քն նի չը պար տա վոր չէր ձեր բա կա լել Մա մի  կոն Ստե փա նյա նին:

 Դա տա րա նը, ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սով կար ճե լով գոր-
ծի վա րույ թը, պատ ճա ռա բա նել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րող օ րե նսդ րու թյու նը ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տու ցու մը որ պես պա տաս խա-
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նատ վու թյան տե սակ չի նա խա տե սում, որ պի սի հիմ քով վե ճը են թա կա չէ դա տա րա նում 
քն նու թյան:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի նշ ված եզ րա հան գու մը հա մա րել է ի րա վա-
չափ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան-
դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, 
գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են, քա նի որ 19.05.2014 թվա կա նին ըն դուն ված «ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» թիվ      
ՀՕ-21-Ն ՀՀ օ րեն քով ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ինս տի տու տը նե րառ վել է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում: Մի նչ դեռ Դա տա րա նը, կար ճե լով գոր ծի վա րույ թը, իսկ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մե ջ, սահ մա նա-
փա կել են Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա-
վոր ված դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քը: Հետ ևա-
բար հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց ված ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սով 
առ կա է նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո բա ցա հայ տե լու հա մար ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման 
հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման նե րի առ կայու թյու նը, մաս նա վո րա պե ս՝ պար զե լու հա մար, 
թե արդյոք առ կա է ոչ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման հա մար հի մք հան դի սա ցող խա խտ-
ված ի րա վունք, արդյոք այն խախ տած ան ձը նե րառ ված է օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված 
ան ձա նց շր ջա նա կի մե ջ, ինչ պես նաև պար զե լու հա մար հո գե կան կամ ֆի զի կա կան տա-
ռա պան քի առ կայու թյու նը և ոչ նյու թա կան վն ա սի չա փի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը:  

                                                         
2) վճ ռա բեկ բո ղո քը երկ րո րդ հիմ քով հիմն  ա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա-

նու  թյա մբ.
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է 

փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան չա փի՝ որ պես դա տա կան ծախ սի խե լամ տու թյան ո րոշ-
ման հար ցին: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ փաս տա բա նի վար ձատ րու-
թյան խե լամ տու թյան հար ցը ո րո շե լիս ան հրա ժե շտ է ամ բող ջու թյան մե ջ հաշ վի առ նել 
գոր ծով փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և 
ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու 
հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), գոր ծի բար դու թյու նը 
(վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան տևո ղու թյու նը), նմա նա տիպ 
գոր ծե րով պրակ տի կայում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռայու թյան մա տուց ման դի-
մաց վճար վող գու մա րի չա փը, ինչ պես նաև դա տա կան ակ տով բռ նա գա նձ վող գու մա րի 
և պա հա նջ վող փաս տա բա նա կան վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը (տե ՛ս, Ֆեր դի նա-
նտ Ա ռա քե լյ ա նն ընդ դեմ Հա րու  թյու ն Պետ րո սյա նի թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում նույն պես բազ մի  ցս  ան-
դրա դար ձել է ծախ սե րի և ծախ քե րի խե լամ տու թյան հար ցին և նշել, որ դա տա րա նի 
նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ դի մու մա տուն ու նի ծախ սե րի և ծախ քե րի փոխ-
հա տուց ման ի րա վունք այն քա նով, որ քա նով ա պա ցուց վում է, որ դրա նք ի րա կա նում կա-
տար վել են, ան հրա ժե շտ են ե ղել, և դրա նց չա փը ե ղել է ող ջա մի տ (տե ՛ս, Շա մոյա նն ընդ-
դեմ Հայաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.01.2015 թվա կա նի վճի ռը, կետ 48): 

Ը նդ ո րում, ի րա կան նշա նա կում է, որ պա հա նջ ներ կայաց րած ան ձը պե տք է փաս-
տա թղ թային ող ջա մի տ ա պա ցույց ներ ներ կայաց նի առ այն, որ վն ա սն ի րա կա նում գոյու-
թյուն ու նի, վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը չի կա րող հի մն  ված լի նել են թադ րու թյուն նե րի, 
շա հար կումն  ե րի և ա պա գայում տե ղի ու նե նա լիք հնա րա վոր կամ ան հնա րին ի րա դար-
ձու թյուն նե րի ու փաս տե րի վրա: Անհ րա ժե շտ նշա նա կում է, որ պա հա նջ ներ կայաց րած 
ան ձը պե տք է ա պա ցու ցի, որ այդ հա տու ցումն  ի րոք ան հրա ժե շտ է իր խա խտ ված ի րա-
վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու հա մար և, որ ա մե  նա կար ևո րն է, պե տք է ցույց տա իր կրած 
վն աս նե րի ու իր ի րա վունք նե րի խա խտ ման մի  ջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը: Ող-
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ջա մի տ նշա նա կում է, որ վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի չա փը պե տք է հա մար ժեք լի նի 
այդ վն աս նե րին, ին չը հնա րա վոր է ա պա ցու ցել մի  այն հս տակ փաս տա թղ թային ե ղա նա-
կո վ՝ բա ցա ռե լով են թադ րու թյուն նե րը և շա հար կումն  ե րը:

 Գո զո և Վա լի Ա մոյան նե րն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան գոր ծով ո րոշ-
մա մբ վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում կայաց ված ո րո շումն  ե րում ար տա հայտ ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան չա փի՝ որ պես դա տա կան 
ծախ սի խե լամ տու թյան հար ցի վե րա բե րյալ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դրա նք 
նմա նա պես կի րա ռե լի են նաև փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան չա փի՝ որ պես ար դա րաց-
վա ծին պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման խե լամ տու թյան ո րոշ ման հար ցի 
նկատ մա մբ, քա նի որ փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րը` ան կախ այն հան գա ման քից, 
թե դա տա կան ծախ սեր են, թե պատ ճառ ված նյու թա կան վն աս ներ, ինչ դա տա վա րու-
թյան ըն թաց քում են վճար վե լ՝ քա ղա քա ցի ա կան, վար չա կան, թե քրե ա կան, պե տք է լի նեն 
ի րա կա նում կա տար ված և ան հրա ժե շտ, ինչ պես նաև դրա նց չա փը պե տք է լի նի ող ջա-
մի տ: Ընդ ո րում, քրե ա կան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում փաս տա բա նին` պա շտ պա նին, 
վճար ված գու մար նե րի ի րա կան լի նե լը, դրա նց ան հրա ժեշ տու թյու նը և ող ջամ տու թյու նը 
ո րո շե լիս ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել քրե ա կան դա տա վա րու թյան ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, ինչ պես նաև քրե ա կան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում կա տա րած աշ խա տան-
քի հա մար փաս տա բան նե րին վար ձատ րե լու վե րա բե րյալ ար դեն իսկ ձևա վոր ված և ար-
մա տա վոր ված դա տա կան պրակ տի կայի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ ա պօ րի նի դա տա պար տե լու հետ-
ևան քով փաս տա բա նին վճար ված ի րա կան, ան հրա ժե շտ և ող ջա մի տ գու մար նե րը հա-
տուց վում են լրիվ ծա վա լով (տե ՛ս, թիվ ԵԿԴ/3025/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի (Պատ վի րա տու) և փաս-
տա բան Ա րա Զա քա րյա նի (Կա տա րող) մի  ջև 11.04.2012 թվա կա նին, 08.04.2013 թվա կա նին, 
19.09.2013 թվա կա նին և 03.12.2013 թվա կա նին կնք ված ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն-
նե րի մա տուց ման մա սին պայ մա նագ րե րի հա մա ձայն՝ Կա տա րո ղը պար տա վոր վել է թիվ 
Ե Ա ԴԴ/0060/01/12 քրե ա կան գոր ծով ի րա կա նաց նել Պատ վի րա տուի պա շտ պա նու թյու նը: 
Հա մա ձայն 14.04.2012 թվա կա նի թիվ 100, 23.04.2013 թվա կա նի թիվ 239, 20.09.2013 թվա կա-
նի թիվ 239, 09.12.2013 թվա կա նի թիվ 474 և 11.02.2014 թվա կա նի թիվ 201 ան դոր րագ րե րի՝ 
Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը փաս տա բան Ա րա Զա քա րյա նին վճա րել է 1.739.000 ՀՀ դրամ:

 Դա տա րա նը, փաս տա բա նին վճար ված 1.740.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան-
ջի մա սով հայ ցը բա վա րա րե լով 1.000.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, պատ ճա ռա բա նել է, որ իր 
եզ րա հան գու մը հի մն  ված է ՀՀ դա տա րան նե րում ձևա վոր ված ի րա վա կի րա ռա կան այն 
պրակ տի կայի վրա, ո րի պայ ման նե րում դա տա րան նե րը ներ կայա ցու ցիչ նե րին վճար վող 
գու մար նե րի գծով դա տա կան ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լիս պե տք է հի մք ըն դու նեն ոչ թե 
փաս տա բա նա կան ծա ռայու թյուն մա տու ցե լու պայ մա նագ րում նշ ված մա տուց վող ծա-
ռայու թյան հա մար վար ձատ րու թյան չա փը, այլ՝ խե լա մի տ չա փը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան հար-
ցին ան դրա դառ նա լո վ՝ Դա տա րա նը գնա հա տել է ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյան վրա 
ծա խս ված գու մար նե րի ան հրա ժեշ տու թյան ու խե լամ տու թյան սահ մա նա բա ժա նը և ե կել 
հիմն  ա վոր հա մոզ ման:

 Մի նչ դեռ վե րոգ րյա լի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծով հայ ցը՝ փաս տա-
բա նին վճար ված գու մա րի մա սով 1.000.000 ՀՀ դրա մի  չա փով բա վա րա րե լու վե րա բե-
րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ մի  այն ծախ սե րի խե լա մի տ լի նե լու ան հրա ժեշ տու թյան 
վկայա կո չու մը բա վա րար չէ՝ ո րո շե լու այդ ծախ սե րի չա փը, այլ դա տա րան նե րը պե տք է 
հիմն  ա վո րեն, թե վճար ված գու մա րի որ մա սը և ինչ հիմ քով, ինչ հան գա մա նք նե րի հաշ-
վառ մա մբ են հա մա րել խե լա մի տ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ նշ ված պա հան ջի 
մա սով ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան պատ շաճ քն նու թյուն ի րա կա նաց ված չլի-
նե լու պայ ման նե րում այդ մա սով ևս առ կա է գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:
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3) վճ ռա բեկ բո ղո քը եր րո րդ հիմ քով հիմն  ա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու -
թյա մբ.

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 
ար դա րաց վա ծն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու ի րեն ա նօ րի նա կան ձեր բա կալ ման, կա լա-
նա վոր ման, որ պես մե  ղադ րյալ նե րգ րա վե լու և դա տա պա րտ ման հետ ևան քով պատ ճառ-
ված վն ա սի գույ քային հա տու ցում ամ բո ղջ ծա վա լով` հաշ վի առ նե լով ի րա կան հնա րա-
վոր բաց թո ղն ված օ գուտ նե րը: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ կե տե րի հա-
մա ձայն` ար դա րաց վա ծը որ պես հա տու ցում ի րա վունք ու նի ստա նա լու աշ խա տա վար ձը, 
թո շա կը, նպա ստ նե րը, այլ ե կա մուտ ներ, ո րոն ցից նա զրկ վել է, ինչ պես նաև վճար ված 
դա տա կան ծախ սե րը, փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րը:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
ար դա րաց վա ծին պատ ճառ ված վն ա սը հա տուց վում է քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան կար գով:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 167-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան կար գով պե տա կան բյու ջե ի հաշ վին են թա կա են հա տուց-
ման տու ժո ղի, քա ղա քա ցի ա կան հայց վո րի, քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նո ղի, կաս-
կա ծյա լի կամ մե  ղադ րյա լի օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի, պա շտ պա նյա լի հա մար ան վճար 
ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տվող պա շտ պա նի, ըն թե րա կայի, մաս նա գե տի, թա-
րգ ման չի, փոր ձա գե տի, վկայի կրած հետ ևյալ ծախ սե րը`

1) քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մա րմն  ի կան չով ներ կայա նա լու` եր կա թու-
ղային, ջրային, ավ տո մո բի լային, բա ցա ռու թյա մբ տաք սի ից, և տրա նս պոր տի այլ տե-
սակ նե րով երթ ևե կու թյան ար ժե քը, իսկ քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մա րմն  ի 
հա մա ձայ նու թյա մբ` նաև օ դային տրա նս պոր տով երթ ևե կու թյան ար ժե քը.

2) բնակ տա րա ծու թյան վար ձա կա լու թյան ար ժե քը` ծա ռայո ղա կան գոր ծու ղումն  ե րի 
վճար ման հա մար ըն դուն ված նոր մե  րով, ե թե այդ ծախ սե րն այլ կե րպ չեն հա տուց վել.

3) քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մա րմն  ի պա հան ջով մշ տա կան բնա կու թյան 
վայ րից դուրս տվյ ալ ան ձա նց բնակ վե լու հա մար ան հրա ժե շտ օ րա պա հի կը, ե թե այն այլ 
կե րպ չի հա տուց վել. (...):

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 168-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝  
դա տա կան ծախ սե րը բաղ կա ցած են` (...)

2) տու ժո ղին, մաս նա գե տին, փոր ձա գե տին, վկային ներ կայա նա լու և օ րա պա հի կի 
ծախ սե րի հա տուց ման գու մար նե րից. (...)

8) քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ մի  ջո ցա ռում-
նե րի հա մար ծա խս ված գու մար նե րից:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը վճար վում են պե տա-
կան բյու ջե ից, ե թե նույն օ րե նսգր քով այլ կա րգ սահ ման ված չէ:

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Գլ խա վոր վե հա ժո ղո վի կող մի ց 29.11.1985 
թվա կա նին ըն դուն ված « Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և իշ խա նու թյան չա րա շահ ման զո հե-
րի հա մար ար դա րա դա տու թյան հիմն  ա կան սկզ բունք նե րի հռ չա կա գիր» վեր տա ռու թյա-
մբ թիվ 40/34 բա նաձ ևի «Ա» բաժ նի 2-րդ կե տում բա ցա հայտ ված է « տու ժո ղի»՝ որ պես 
հան ցա գոր ծու թյան զո հի, հաս կա ցու թյան մի  ջազ գային ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը, 
հա մա ձայն ո րի` հան ցա գոր ծու թյան զոհ է (են) այն ան ձը (ան ձի նք), ում (ո րո նց) հան ցա-
գոր ծու թյա մբ կամ իշ խա նու թյան չա րա շահ մա մբ պատ ճառ վել է վն աս, նե րա ռյա լ՝ մա րմ-
նա կան կամ բա րոյա կան վն ա սը, հու զա կան ապ րումն  ե րը, նյու թա կան վն ա սը կամ հիմ-
նա կան ի րա վունք նե րի է ա կան խախ տումն  ե րը, ո րո նք օժտ ված են հա տուց ման հա վա սար 
ի րա վուն քով: 

Այդ պի սով, ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, հան ցա գոր ծու թյան և իշ խա նու թյան 
չա րա շահ ման ար դյուն քում վն աս կրած ան ձի նք ի րե նց կար գա վի ճա կով նույ նաց վում են, 
և նրա նց նկատ մա մբ պա հա նջ վում է հա մար ժեք վե րա բեր մունք:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով մի  ջազ գային ի րա վուն քում առ-
կա վե րը նշ ված մո տե ցումն  ե րը, 14.12.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մա մբ ար տա-
հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ 
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Սահ մա նադ րու թյան     20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում ամ րա գր ված « տու ժող» հաս կա ցու-
թյունն ու նի ընդ գր կուն բո վան դա կու թյուն և նե րա ռում է ոչ մի  այն քրե ա կան, այլև քրե ա-
դա տա վա րա կան, վար չա կան, քա ղա քա ցի աի րա վա կան ու այլ հա րա բե րու թյուն նե րից և 
ի րե նց կամ քից ան կախ տու ժած ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց: Ուս տի, 2005 
թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում 
ամ րա գր ված « տու ժող» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է նաև հան րային իշ խա նու թյան 
մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձա նց գոր ծո ղու թյուն նե րից (ան գոր ծու թյու նից) 
վն աս կրած ան ձ: 

Ը նդ ո րում, հի մք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի հա մա ձայն` ան ձը տու ժո ղի դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ է ձե ռք բե րում որ-
պես այդ պի սին ճա նաչ վե լու փաս տով, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նն ար ձա նագ րել 
է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան նշ ված դրույ թի ի մաս տով տու ժո ղին հա սց ված վն ա սի հա-
տուց ման ի րա վուն քը են թադ րում է նաև ար դա րաց ված ան ձի կրած վն ա սի հա տուց-
ման հար ցով քրե ա կան դա տա վա րու թյու նից դուրս քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով հա մա պա տաս խան հայց հա րու ցե լու ի րա վունք: 

Ա նդ րա դառ նա լով ար դա րաց վա ծի կա տա րած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման 
հնա րա վո րու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ար դա րաց վա ծը, որ-
պես վն ա սի հա տու ցում, քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով ի րա վունք ու նի 
ստա նալ նաև ճա նա պար հա ծախ սի և օ րա պա հի կի գու մար նե րի հա տու ցում՝ նկա տի 
ու նե նա լով, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի հա մա ձայն՝ ար դա րաց վա-
ծը, որ պես վն ա սի գույ քային հա տու ցում, ի րա վունք ու նի ստա նալ նաև իր կա տա րած 
դա տա կան ծախ սե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ թեև քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ ճա նա պար հա ծախ սը և օ րա պա հի կը, որ պես դա տա կան 
ծա խս, նա խա տես ված են տու ժո ղի, մաս նա գե տի, փոր ձա գե տի և վկայի հա մար, սա-
կայն ար դա րաց վա ծը մի  ջազ գային և սահ մա նադ րա կան ի րա վա կան նոր մե  րի տե սան-
կյ ու նից նույն պես կա րող է դիտ վել որ պես տու ժող պե տու թյան հետ փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րում, բա ցի այդ, վեր ջի նս տվյ ալ դա տա կան ծախ սե րը քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով պա հան ջում է որ պես իր կրած գույ քային վն աս նե րի հա-
տու ցում, ո րը են թա կա է հա տուց ման ամ բո ղջ ծա վա լով: Ուս տի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
փաս տում է, որ ար դա րաց վա ծին հա տուց ման են թա կա գույ քային վն ա սը նե րա ռում է 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան կար գով կա տար ված բո լոր ծախ սե րը՝ նե րա ռյալ օ րա պա-
հի կը և ճա նա պար հա ծախ սը:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րա պա հի կի և ճա-
նա պար հա ծախ սի հա տուց ման ի րա վունք ան ձը կա րող է ձե ռք բե րել մի  այն այն նույն 
պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում, ո րը սահ ման վել է Գո զո և Վա լի 
Ա մոյան նե րն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի՝ վե րը նշ ված ո րոշ մա մբ:  

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ար դա րաց վա ծն ու նի օ րա-
պա հի կի և ճա նա պար հա ծախ սի հա տու ցում ստա նա լու ի րա վունք: Ինչ վե րա բե րում է այդ 
հա տուց ման չա փե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ինչ պես ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը, այն պես էլ Եվ րո պա կան դա տա րա նը բազ մի  ցս նշել են, որ կա տար ված 
ծախ սե րը պե տք է լի նեն ի րա կան, ան հրա ժե շտ և ող ջա մի տ, ո րո նց բնույ թը բա ցա հայտ-
վել է բո ղո քի նա խո րդ հիմ քի քն նու թյան ժա մա նակ: Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում 
ար տա հայտ ված դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ ար դա րաց վա ծին 
հա տուց ման են թա կա օ րա պա հի կը և ճա նա պար հա ծախ սը պե տք է լի նեն ի րա կան, այ-
սի նքն՝ ի րա կա նում կա տար ված լի նեն, ո րի վե րա բե րյալ ան ձը պե տք է ներ կայաց նի ող-
ջա մի տ ա պա ցույց ներ: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ դրա նք կա րող 
են լի նել ինչ պես ուղ ղա կի ա պա ցույց ներ (օ րի նա կ՝ վճար ման ան դոր րագ րեր), այն պես էլ 
ա նուղ ղա կի ա պա ցույց ներ (օ րի նա կ՝ ա պա ցույց այն մա սին, որ ան ձն իր բնա կու թյան վայ-
րից դուրս մաս նակ ցել է դա տա կան նիս տե րի): Այդ ծախ սե րը պե տք է լի նեն ան հրա ժե շտ, 
այ սի նքն՝ ար դա րաց վա ծը պե տք է ա պա ցու ցի, որ ա ռա նց այդ ծախ սե րի իր ի րա վունք նե-
րի պատ շաճ պա շտ պա նու թյուն ի րա կա նաց վել չէր կա րող: Եվ վեր ջա պես այդ ծախ սե րը 
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պե տք է լի նեն ող ջա մի տ: Ող ջամ տու թյան չա փը ո րո շե լու կա պակ ցու թյա մբ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 167-րդ հոդ վա ծում սահ ման վա ծ՝ քրե ա-
կան դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող ան ձա նց ծախ սե րի հա տուց ման վե րա բե րյալ կար-
գա վոր մա մբ մաս նա վո րա պես նա խա տես ված է, որ հա տուց ման են թա կա բնակ տա րա-
ծու թյան վար ձա կա լու թյան ար ժե քը ո րոշ վում է ծա ռայո ղա կան գոր ծու ղումն  ե րի վճար ման 
հա մար ըն դուն ված նոր մե  րով, իսկ ճա նա պար հա ծախ սի կա պակ ցու թյա մբ սահ ման ված է, 
որ ըստ է ու թյան այն հա տուց վում է հա սա րա կա կան տրա նս պոր տի երթ ևե կու թյան ար-
ժե քին հա մա չափ: Ինչ վե րա բե րում է օ րա պա հի կի գու մա րին, ա պա ՀՀ քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նս գի րքն այս կա պակ ցու թյա մբ հա տուկ կար գա վո րում չի նա խա տե սում: 

Ն կա տի ու նե նա լով նաև այն, որ ինչ պես ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նս գիր քը 
բնակ տա րա ծու թյան վար ձա կա լու թյան ար ժե քի, այն պես էլ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նս գիր քը (59-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա ս՝ վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին և թա րգ մա-
նիչ նե րին օ րա պա հի կի, գի շե րա վար ձի և ճա նա պար հա ծախ սի վճա րումն  ե րը չեն կա րող 
գե րա զան ցել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած ծա ռայո ղա-
կան գոր ծուղ ման ծախ սե րի ա ռա վե լա գույն չա փե րը) օ րա պա հի կի, գի շե րա վար ձի և ճա-
նա պար հա ծախ սի վճա րումն  ե րի չա փը ո րո շե լու կա պակ ցու թյա մբ հղում են կա տա րում 
ծա ռայո ղա կան գոր ծուղ ման ծախ սե րին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում 
ար ձա նագ րել, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով, մաս նա վո րա պե ս՝ օ րա-
պա հի կի կա պակ ցու թյա մբ հա տուկ կար գա վո րում նա խա տես ված չլի նե լու պա րա գայում 
ան հրա ժե շտ է դրա բնույ թը բա ցա հայ տել « Գոր ծուղ ման մե կ նած աշ խա տող նե րի գոր-
ծուղ ման   ծախ սե րի հա տուց ման հա մար կա տար վող վճա րումն  ե րի նվա զա գույն և ա ռա-
վե լա գույն չա փե րն ու վճար ման, օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն ներ ուս ման կամ ծա ռայու թյան 
գոր ծուղ ված Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պա շտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան հա-
մա կար գի զին ծա ռայո ղի և նրա ըն տա նի քի ան դամն  ե րի, օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում 
գոր ծող դի վա նա գի տա կան ծա ռայու թյան մար մի ն ծա ռայու թյան մե կ նող դի վա նա գե տի 
և նրա ըն տա նի քի ան դամն  ե րի` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից օ տա րե րկ րյա պե տու-
թյուն մե կ նե լու կամ օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նից Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն վե րա-
դառ նա լու տրա նս պոր տային ծախ սե րի, ինչ պես նաև օ տա րե րկ րյա պե տու թյու նում բնա-
կե լի տա րա ծու թյան վար ձա կա լու թյան հա մար դրա մա կան փոխ հա տուց ման կար գե րն 
ու չա փե րը հաս տա տե լու  մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.12.2005 թվա կա նի թիվ 2335-Ն 
ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով սահ ման ված « Գոր ծուղ ման մե կ նած աշ խա տող նե րի գոր-
ծուղ ման ծախ սե րի հա տուց ման վճար ման կար գին» հա մա պա տաս խան:

Նշ ված կար գի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծուղ ված աշ խա տո ղին հա տուց վում է 
օ րա պա հի կը, գի շե րա վար ձը, աշ խա տան քի հիմն  ա կան վայ րից գոր ծուղ ման վայ րեր մե կ-
նե լու և վե րա դառ նա լու ճա նա պար հա ծախ սը, ճա նա պար հին հար կադ րա կան կան գա ռի 
ժա մա նակ հյու րա նոց նե րում և հա ման ման օբյե կտ նե րում տե ղե րն ամ րագ րե լու վճա րը, 
պե տա կան տուր քե րը, մուտ քի ար տո նագ րի ձևա կե րպ ման հետ կապ ված ծախ սե րը, ինչ-
պես նաև գոր ծուղ ման հետ կապ ված կա պի (հե ռա խոս, ֆա քս, ին տեր նետ ծա ռայու թյուն), 
փաս տա թղ թե րի թա րգ մա նու թյան և վա վե րաց ման, գոր ծուղ ման հետ կապ ված այլ ծախ-
սեր` հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թե րի առ կայու թյան դեպ քում: 

Աշ խա տան քի հիմն  ա կան վայ րից մի  նչև 30 կմ հե ռա վո րու թյա մբ այլ վայր մե կ նե լու 
դեպ քում գոր ծուղ վող աշ խա տո ղին հա տուց վում է մի  այն գոր ծուղ ման ճա նա պար հա-
ծախ սը: 

Աշ խա տան քի հիմն  ա կան վայ րից 30 կի լո մե տ րից ա վե լի հե ռա վո րու թյա մբ Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում այլ վայր մե կ նե լու և նույն օ րը վե րա դառ նա լու դեպ-
քում գոր ծուղ վող աշ խա տո ղին հա տուց վում են օ րա պա հի կը և աշ խա տան քի հիմն  ա կան 
վայ րից գոր ծուղ ման վայր (վայ րեր) մե կ նե լու և վե րա դառ նա լու ճա նա պար հա ծախ սը:

 Նույն կար գի 21-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պե տա կան և հա մայն քի բյու ջե նե րի մի  ջոց նե-
րից հատ կաց վող օ րա պա հի կի ծախ սե րի չա փը` 3000 դրա մը, հա մար վում է նվա զա գույն, 
ո րը նաև ա ռա վե լա գույն է, իսկ 22-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում և Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյուն գոր ծուղ վող աշ խա տո ղի հա-
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մար ճա նա պար հա ծախ սի նվա զա գույն չափ է հա մար վում աշ խա տան քի հիմն  ա կան վայ-
րից դե պի գոր ծուղ ման վայր հաս նե լու հա մար ան հրա ժե շտ գոր ծող մի ջ մար զային կամ 
մի ջ պե տա կան ավ տո բու սային եր թու ղի նե րի սա կագ նե րը: Պե տա կան և հա մայն քային 
բյու ջե նե րի մի  ջոց նե րից ֆի նան սա վոր ման դեպ քում ա ռա վե լա գույն չափ է հա մար վում 
մի կ րոավ տո բու սային հա մա պա տաս խան եր թու ղու սա կա գի նը, իսկ Լեռ նային Ղա րա բա-
ղի Հան րա պե տու թյուն օ դային ճա նա պար հով երթ ևե կե լու դեպ քում՝ օ դա նա վի տոմ սի 
ար ժե քը: 

Այս պի սով, նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով բա-
ցա հայտ ված չէ օ րա պա հի կի գու մա րի ող ջա մի տ չա փը, իսկ ճա նա պար հա ծախ սի չա փը 
ո րո շե լու կար գը ման րա մաս նեց ված չէ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ար դա րաց-
վա ծին հա տուց ման են թա կա օ րա պա հի կի և ճա նա պար հա ծախ սի ող ջամ տու թյու նը ո րո-
շե լիս, որ պես կա նոն, ու ղեն շային պե տք է լի նի գոր ծուղ ման մե կ նած աշ խա տող նե րի 
գոր ծուղ ման   ծախ սե րի հա տուց ման հա մար ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց սահ ման ված 
կար գա վո րու մը:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, ճա նա պար հա ծախ սի և օ րա պա հի կի գու մար նե րի բռ նա-
գա նձ ման պա հան ջը մե ր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ ճա նա պար հա ծախ սի և օ րա պա-
հի կի գու մար նե րի վե րա բե րյալ չեն ներ կայաց վել ան դոր րագ րեր կամ այլ փաս տա թղ թե ր՝ 
ծա խս ված գու մար նե րը հիմն  ա վո րե լու հա մար: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, հիմն  ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը, նշել 
է, որ Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի կող մի ց չեն ներ կայաց վել վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի 
ա պա ցույց ներ այդ ծախ սե րը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու մա սին:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը՝ որ պես 
ար դա րաց ված, ի րա վունք ու ներ ստա նա լու իր կա տա րած ծախ սե րի, այդ թվում՝ օ րա պա-
հի կի և ճա նա պար հա ծախ սի փոխ հա տու ցում: Նկա տի ու նե նա լով օ րա պա հի կի և ճա նա-
պար հա ծախ սի գու մար նե րի հիմն  ա վոր ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը փաս տում է, որ դա տա րան նե րը հաշ վի չեն ա ռել, որ նշ ված ծախ սե րը կա րող են 
հիմն  ա վոր վել նաև ա նուղ ղա կի ա պա ցույց նե րով: Ստո րա դաս դա տա րան նե րը, մաս նա-
վո րա պե ս՝ քն նու թյան ա ռար կա պե տք է դա րձ նե ին թիվ Ե Ա ԴԴ/0060/01/12 քրե ա կան գոր-
ծի շր ջա նակ նե րում Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի բնա կու թյան վայ րից մե կ նե լու հան գա ման քը, 
ճա նա պար հի եր կա րու թյու նը, մե կ նե լու և վե րա դառ նա լու ժամկ  ե տի տևո ղու թյու նը և այլն: 
Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րա պա հի կի և ճա նա-
պար հա ծախ սե րի գու մար նե րի բռ նա գա նձ ման պա հա նջ նե րի մա սով լրիվ, բազ մա կող-
մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյուն չի ի րա կա նաց վել, ուս տի այս պա հան ջի մա սով նույն պես 
առ կա է նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

4) վճ ռա բեկ բո ղո քը չոր րո րդ հիմ քով ան հի մն  է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու -
թյա մբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած 
փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի հա մար որ ևէ ա պա ցույց 
նա խա պես հաս տատ վա ծի ուժ չու նի, բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րի ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ փաս տել է, որ այս կամ 
այն հան գա ման քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու-
թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ-
ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը 
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(տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Նու նե Խա չատ րյա նը և « ՏԱ ԹԵ ՎԻԿ» ՍՊԸ-ն Մաշ-
տո ցի ՏՀՏ-ի հաշ վին են փո խան ցել 18.830.351 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ար ձա նա գր ված շա հու-
թա հար կի լրա ցու ցիչ գա նձ ման հար կի գու մար: Թիվ ՎԴ/3564/05/11 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 19.12.2011 թվա կա նի վճ ռի հա մա ձայն՝  « ՏԱ ԹԵ ՎԻԿ» ՍՊԸ-ի 
հայցն ընդ դեմ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մաշ տո ցի ՀՏ-ի՝ 18.05.2011 թվա կա նի թիվ 1013327 ստուգ ման 
ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, մե  րժ վել է:

 Դա տա րա նը, քն նե լով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից 18.830.351 ՀՀ դրամ բռ նա-
գան ձե լու պա հան ջը, նշել է, որ Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի կող մի ց չի ներ կայաց վել ա պա-
ցույց առ այն, որ 18.830.351 ՀՀ դրա մի  չա փով շա հու թա հար կի գու մա րը են թա կա չէր 
վճար ման, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 19.12.2011 թվա կա նի վճ ռով հաս տատ վել 
է, որ պե տու թյան հան դեպ « Տաթ ևիկ» ՍՊԸ-ն ու նե ցել է հար կային պար տա վո րու թյուն, 
որն էլ վճար վել է:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, հիմն  ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը, հա-
վե լել է, որ Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը չի ա պա ցու ցել իր կող մի ց վճա րում կա տա րած լի նե լու 
հան գա ման քը, մի  նչ դեռ վճար ման փաս տա թղ թի հա մա ձայն՝ վճա րումն  ի րա կա նաց վել է 
Նու նե Խա չատ րյա նի և « Տաթ ևիկ» ՍՊԸ-ի կող մի ց, ո րո նք էլ դրա վե րա դար ձի պա հա նջ 
կա րող են ներ կայաց նել:

 
Ա նդ րա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա-

ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դրա նք հիմն  ա վոր է հա մա րում և ար ձա նագ րում է, որ 
Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի կող մի ց չեն ա պա ցուց վել իր վկայա կոչ ված փաս տե րը, այն է՝ 
իր կող մի ց 18.830.351 ՀՀ դրա մի  չա փով վճա րում կա տա րած լի նե լը, ինչ պես նաև այդ 
գու մա րն ի րեն վե րա դա րձ նե լու ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ քը: Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 19.12.2011 թվա կա-
նի թիվ ՎԴ/3564/05/11 վճ ռի հա մա ձայն՝  « ՏԱ ԹԵ ՎԻԿ» ՍՊԸ-ի հայցն ընդ դեմ Մաշ տո ցի 
ՏՀՏ-ի՝ 18.05.2011 թվա կա նի թիվ 1013327 ստուգ ման ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան-
ջի մա սին, մե  րժ վել է: Հետ ևա բար 18.830.351 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջը մե ր ժե լու 
մա սով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ի րա վա չափ է և պատ ճա ռա բան ված: 
Ուս տի չի հիմն  ա վոր վել այս պա հան ջի մա սով դա տա կան սխա լի առ կայու թյու նը:

4.2 Քն նե լով Նա խա րա րու  թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րու մ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րու մ է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը ևս 
վե րա բե րում է փաս տա բա նի ծախ սի խե լա մի տ լի նե լը ո րո շե լու չա փա նիշ նե րին, ին չի մա-
սին սույն ո րոշ ման մե ջ ար դեն իսկ ան դրա դա րձ է կա տար վել և գո րծն այդ մա սով ևս 
ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյուն, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով Նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմն  ա վոր է և են թա կա 
է բա վա րար ման:  

Նա խա րա րու  թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի դեմ Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի կող մի ց բեր ված վճ-
ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տա րկ նե րը հե րք վու մ են վե րո հի շյալ պատ-
ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:

 
Այս պի սով, Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հիմ քե րի, 

Նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու և գոր ծը 
բե կան ված մա սե րով նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար:
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «է.1» կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են ար դա րաց ված-
նե րը` ի րե նց ա նօ րի նա կան ձեր բա կալ ման, կա լա նա վոր ման, որ պես մե  ղադ րյալ նե րգ-
րա վե լու և դա տա պա րտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սի գույ քային հա տուց ման 
հայ ցե րով: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում նշ ված ան-
ձի նք տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են նաև դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ 
վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի ներ կայաց րած 
վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի հար ցին, հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «է.1» կե տի հիմ քով 
Մա մի  կոն Ստե փա նյա նն ա զատ ված է գույ քային վն ա սի հա տուց ման պա հան ջով պե տա-
կան տուր քի վճա րու մի ց: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի բա վա րար ման ար դյուն քում Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է մաս նա կի բե կան ման, իսկ գոր ծը՝ բե կան ված մա սե րով, 
ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բե կան ված մա սե-
րով դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին պե տք է ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու-
թյան ըն թաց քում: Ինչ վե րա բե րում է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մա ն՝ օ րի նա կան ու ժի 
մե ջ թո ղն ված մա սով դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին, ա պա նկա տի ու նե նա լով, 
որ Մա մի  կոն Ստե փա նյա նը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի «է.1» կե տի հիմ քով ա զատ ված է նյու թա կան վն ա սի պա հան ջի մա սով պե տա կան 
տուր քի վճա րու մի ց, իսկ 18.830.351 ՀՀ դրա մի ՝ որ պես նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման 
պա հան ջի մա սով ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը թո ղն վում է օ րի նա կան ու ժի 
մե ջ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն այդ մա սով պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րում է լուծ ված: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Մա մի  կոն Ստե փա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն, իսկ ՀՀ ֆի-

նա նս նե րի նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.03.2016 թվա կա նի ո րոշ մա ն՝ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա-
րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 19.10.2015 թվա կա նի 
վճի ռը՝ 102.000.000 ՀՀ դրա մի ՝ որ պես բա րոյա կան վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սով 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, 1.740.000 ՀՀ դրա մի ՝ որ պես փաս տա բա նին վճար ված գու-
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մա րի, ինչ պես նաև ճա նա պար հա ծախ սի և օ րա պա հի կի բռ նա գա նձ ման պա հա նջ նե րի 
մա սե րով հայ ցը մե ր ժե լու մա սով օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու մա սե րը և այդ մա սե րով 
գո րծն ու ղար կել Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյա ն։ 

Ո րո շու մը՝ մն ա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ:
2. Բե կան ված մա սե րով դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ 

գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:
18.830.351 ՀՀ դրամ նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սով պե տա կան 

տուր քի հար ցը՝ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «է.1» 
կե տի հիմ քով, հա մա րել լուծ ված:  

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/2190/02/15
 դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/2190/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝ Ս. Թո րո սյան 
Դա տա վոր նե ր՝ Ա. Խա ռա տյա ն
 Գ. Կա րա խա նյա ն

 Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  նա խա գա հու  թյա մբ  Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Յու նի բա նկ» ԲԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Բա նկ) վճ ռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 17.05.2016 թվա կա նի ո րոշ ման 
դե մ՝ ըստ Բան կի հայ ցի ընդ դեմ Ա նիկ Ստե փա նյա նի ի րա վա հա ջո րդ Սի մոն Ար զու մա նյա-
նի՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու, պար տա վո րու թյուն նե րը վա ղա ժամ-
կետ կա տա րե լու և գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Բան կը պա հան ջել է Սի մոն Ար զու մա նյա նին ճա նա չել Ա նիկ 

Ստե փա նյա նի ի րա վա հա ջո րդ՝ ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի ըն դու նած լի նե լու հիմ-
քով, Սի մոն Ար զու մա նյա նից հօ գուտ Բան կի բռ նա գան ձել 15.790.201,4 ՀՀ դրա մ՝ որ պես 
12.06.2012 թվա կա նին կնք ված վար կային պայ մա նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու-
թյուն նե րի  կա տա րում՝  բռ նա գան ձու մը տա րա ծե լով Եր ևա նի Դավ թա շեն 3-րդ  թա ղա-
մա սի 14 շեն քի թիվ 18 հաս ցե ում գտն վող` գրա վի ա ռար կա ան շա րժ գույ քի վրա, ինչ պես 
նաև բռ նա գան ձել 12.800.770,9 ՀՀ դրամ վար կի գու մա րի մն ա ցոր դի նկատ մա մբ տա րե-
կան 17 տո կոս դրույ քա չա փով հաշ վա րկ վող տո կոս նե րը՝ սկ սած 05.05.2015 թվա կա նից 
մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը: 

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Զ. Նա խշ քա րյան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 12.02.2016 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
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17.05.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Բան կի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 
12.02.2016 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե  ջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Բան կը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1216-

րդ, 1225-րդ, 1226-րդ հոդ ված նե րը, 1243-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 3-րդ, 53-րդ հոդ ված նե րը, 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու  հայ ցա պա-

հան ջով կա տա րել է սխալ եզ րա հան գում, քա նի որ դի տար կել և քն նու թյան ա ռար կա է 
դա րձ րել մի  այն պի սի պա հա նջ (ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լը պար տադ րե լու պա հա նջ), ո րը 
չի ներ կայաց վել Բան կի կող մի ց հայ ցա դի մու մում, Դա տա րա նում չի հան դի սա ցել քն նու-
թյան ա ռար կա և չի ներ կայաց վել վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րում և հիմն  ա վո րումն  ե րում: 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ իբր « հայց վո րը ներ կայաց րել է ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նե լուն պար տադ րե լու մա սին պա հա նջ, մի  նչ դեռ նման պա հա նջ չի կա րող 
ներ կայաց վել, քա նի որ ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը կա մա վոր է»: Մի նչ դեռ Բան կի կող մի ց 
ներ կայաց ված պա հան ջը վե րա բե րում է կա տար ված փաս տի ն՝ պա տաս խա նո ղին ար դեն 
իսկ որ պես ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լուն: Այ սի նքն՝ Բան կը ոչ թե պա-
հան ջել է պար տադ րել պա տաս խա նո ղին ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, այլ Դա տա րա նին 
խնդ րել է պա տաս խա նո ղին ճա նա չել ար դեն իսկ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ: 
Հետ ևա բար այս մա սով Վե րա քն նիչ դա տա րա նը դուրս է ե կել իր լի ա զո րու թյուն նե րի ց՝ 
հաշ վի չառ նե լով, որ Բա նկն ու նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռան գին, այդ թվում նա-
և՝ ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի ըն դու նած ժա ռան գին պա հա նջ ներ կայաց նե լու ի րա վունք:

 Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս գիր քը նա խա տե սում է պա հան ջա տի րոջ 
ի րա վուն քը՝ իր պա հան ջը ներ կայաց նե լու ժա ռան գու թյա նն ըն դու նած ժա ռան գին մի -
նչև ժա ռա նգ նե րի կող մի ց ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր ստա նա լը: Նման պայ-
ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  այն մա սին, որ հայց վո րը ժա ռա նգ 
չէ, հետ ևա բար չի կա րող ներ կայաց նել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու 
պա հա նջ, ան հի մն  է:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «ամ բող ջու թյա մբ բա վա-
րա րել վճ ռա բեկ բո ղո քը՝ ամ բող ջու թյա մբ բե կա նե լով դա տա կան ակ տը և բե կան ված մա-
սով գո րծն ու ղար կել հա մա պա տաս խան ստո րա դաս դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյա ն՝ սահ-
մա նե լով նոր քն նու թյան ծա վալ»:  

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը ՝
1) 27.01.1987 թվա կա նին տր ված թիվ II-СЛ 348666 ա մուս նու թյան վկայա կա նի հա մա-

ձայն՝ Սի մոն Ար զու մա նյա նը և Ա նիկ Ստե փա նյա նն ա մուս նա ցել են 27.01.1987 թվա կա նին 
(գ.թ. 13).

2) 09.07.2013 թվա կա նին տր ված թիվ ԱԲ 130277 մահ վան վկայա կա նի հա մա ձայն՝ 
Ա նիկ Ստե փա նյա նը մա հա ցել է 08.07.2013 թվա կա նին (գ.թ. 14).

3) Բան կի և Ա նիկ Ստե փա նյա նի մի  ջև 17.07.2008 թվա կա նին կնք վել է թիվ 244-
05 վար կային պայ մա նա գի րը, ո րի հա մա ձայն՝ Բա նկն Ա նիկ Ստե փա նյա նին տրա մադ-
րել է 18.500.000 ՀՀ դրա մի  չա փով վա րկ՝ տա րե կան 17 տո կոս դրույ քա չա փով և մի  նչև 
17.07.2023 թվա կա նը մար ման ժամկ  ե տով (գ.թ. 16-18). 
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4) Բան կի, Խա չիկ Կի րա կո սյա նի և Ա նիկ Ստե փա նյա նի մի  ջև 17.07.2008 թվա կա նին 
կնք վել է թիվ 244-05/ԱՀ ան շա րժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի և հի փո թե քի պայ մա նա գի րը, 
ո րի հա մա ձայն՝ Բա նկն Ա նիկ Ստե փա նյա նին վե րոն շյալ վար կը տրա մադ րել է Եր ևա նի 
Դավ թա շեն 3-րդ թա ղա մա սի 14-րդ շեն քի թիվ 18 հաս ցե ում գտն վող բնա կա րա նը ձե ռք 
բե րե լու նպա տա կով (գ.թ. 19-25).

5) 22.01.2015 թվա կա նի դի մու մով Սի մոն Ար զու մա նյա նը Բան կին տե ղե կաց րել է, 
որ Ա նիկ Ստե փա նյա նը մա հա ցել է 08.07.2013 թվա կա նին, մա հից հե տո վճա րումն  ե-
րը կա տար վել են իր կող մի ց, ըն դու նել է Ա նիկ Ստե փա նյա նի պար տա վո րու թյուն նե րն 
ամ բող ջու թյա մբ և պար տա վոր վել դրա նք կա տա րել: Մի ա ժա մա նակ նշել է, որ դի մե լ է 
նո տա րա կան գրա սե նյա կ՝ ժա ռան գու թյուն ձևա կեր պե լու հա մար, և Բան կից խնդ րել է 
ժամկ  ե տա նց պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար ժամկ  ետ տրա մադ րել մի  նչև 
01.04.2015 թվա կա նը (գ.թ. 35-36).

6) Բան կի կող մի ց 05.05.2015 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ 05.05.2015 
թվա կա նի դրու թյա մբ վար կա ռու Ա նիկ Ստե փա նյա նի պար տա վո րու թյու նը կազ մում է 
15.790.201,4 ՀՀ դրամ (գ.թ. 15).

7) Ա րաբ կիր նո տա րա կան տա րած քի նո տա րա կան գրա սե նյա կի նո տար ներ Կ. Ա դա-
մյա նի, Վ. Ա բա ջյա նի և Դ. Բեգ լա րյա նի՝ հա մա պա տաս խա նա բար 06.11.2015 թվա կա նի 
թիվ 107, 09.11.2015 թվա կա նի թիվ 131/2015 և 11.11.2015 թվա կա նի թիվ 240 գրու թյուն նե րի 
հա մա ձայն՝ Ա նիկ Ստե փա նյա նի (մա հա ցա ծ՝ 08.07.2013 թվա կա նին) ան վա մբ ժա ռան գա-
կան գո րծ առ կա չէ (գ.թ. 68-70).

9) 13.07.2013 թվա կա նի, 30.09.2013 թվա կա նի, 31.01.2014 թվա կա նի, 29.04.2014 թվա-
կա նի և 27.06.2014 թվա կա նի թվագ րու թյա մբ վճար ման ան դոր րագ րե րի հա մա ձայն՝ Սի-
մոն Ար զու մա նյա նի կող մի ց Ա նիկ Ստե փա նյա նի վար կի մար ման հա մար գու մար ներ են 
վճար վել Բան կին (գ.թ. 38-41)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, 
այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1225-րդ, 1226-րդ 
և 1243-րդ հոդ ված նե րի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար.

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1225-րդ, 1226-
րդ, 1243-րդ հոդ ված նե րի սխալ մե կ նա բա նու թյան, ինչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ 
դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 
ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սու յն ո րոշ մա մբ ան հրա ժե շտ 
է հա մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

- արդյո ՞ք կա րե լի է պա հա նջ ներ կայաց նել ժա ռան գի ն՝ ժա ռան գու  թյու նն ըն դու  նե լու  
վե րա բե րյալ,

- ինչ պե ՞ս է ի րաց վու մ ան ձի՝ ժա ռան գե լու  սահ մա նադ րա կան ի րա վու ն քը,
- արդյո ՞ք ժա ռա նգ նե րը կրու մ են ժա ռան գու  թյան հետ կապ ված ծախ սե րը հա տու  ցե լու  

պար տա կա նու  թյու ն այն դեպ քու մ, երբ նրա նք ժա ռան գա կան գու յ քի փաս տա ցի տի րա-
պետ մա մբ ըն դու  նել են ժա ռան գու  թյու  նը, և արդյո ՞ք պար տա տե րը ցան կա ցած ժա մա նակ 
կա րող է պա րտ քը մա րե լու  պա հա նջ ներ կայաց նել ժա ռա նգ նե րի ն։

 
ա. ժա ռան գե լու  ի րա վու ն քը՝ որ պես ան ձի սահ մա նադ րա կան ի րա վու նք
2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

մա սի հա մա ձայն՝ ժա ռան գե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր վում է:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի ա-
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կան օ րե նսդ րու թյու նը հի մն  վում է իր կող մի ց կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի մաս-
նա կից նե րի հա վա սա րու թյան, կամ քի ինք նա վա րու թյան և գույ քային ինք նու րույ նու թյան, 
սե փա կա նու թյան ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան, մաս նա վոր գոր ծե-
րին որ ևէ մե  կի կա մայա կան մի  ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լի ու թյան, քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյան, խա խտ ված ի րա վունք նե-
րի վե րա կա նգն ման ա պա հով ման, դրա նց դա տա կան պա շտ պա նու թյան սկզ բունք նե րի 
վրա: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի նե րը և ի րա վա բա նա կան ան ձի-
նք քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը ձե ռք են բե րում ու ի րա կա նաց նում ի րե նց կամ քով և 
ի շահ ի րե նց: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա-
ցի նե րը և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք ի րե նց պատ կա նող քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե-
րը` նե րա ռյալ դրա նց պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ի րա կա նաց նում են ի րե նց հայե ցո-
ղու թյա մբ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան 
ան ձա նց հրա ժար վե լն ի րե նց ի րա վունք նե րն ի րա կա նաց նե լուց չի հան գեց նում այդ ի րա-
վունք նե րի դա դար ման, բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1184-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-
գու թյան դեպ քում մա հա ցա ծի գույ քը (ժա ռան գու թյու նը) ան փո փոխ վի ճա կում, որ պես 
մի  աս նա կան ամ բող ջու թյուն, ան ցնում է այլ ան ձա նց (հա մա պար փակ ի րա վա հա ջոր դու-
թյուն), ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ նույն օ րե նսգր քի կա նոն նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1186-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-
գու թյան զա նգ վա ծի մե ջ է մտ նում ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տուին պատ-
կա նող գույ քը՝ նե րա ռյալ դրա մը, ար ժե թղ թե րը, գույ քային ի րա վունք նե րը և պար տա կա-
նու թյուն նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-
գու թյու նը ձե ռք բե րե լու հա մար ժա ռան գը պե տք է այն ըն դու նի: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գի կող մի ց ժա ռան գու թյան մի  մա սի ըն դու նու մը նշա նա կում 
է ի րեն հա սա նե լիք ամ բո ղջ ժա ռան գու թյան ըն դու նում, ան կախ այն բա նից, թե ինչ է 
այն ի րե նից ներ կայաց նում և որ տեղ է գտն վում: Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
ըն դուն ված ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նա կից հա մար վում է ժա-
ռան գին պատ կա նող, ան կախ այդ գույ քի նկատ մա մբ ժա ռան գի ի րա վուն քի պե տա կան 
գրան ցու մի ց, ե թե նման ի րա վուն քը են թա կա է գրա նց ման: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ ժա ռան գի կող մի ց ժա ռան գու թյու նը չըն դու նե լը հան գեց նում է նույն հետ-
ևա նք նե րին, ին չը ժա ռան գու թյու նից հրա ժար վե լն ա ռա նց այն ան ձին նշե լու, հօ գուտ ո րի 
նա հրա ժար վել է ժա ռան գու թյու նից, ե թե այլ բան սահ ման ված չէ նույն օ րե նսգր քով, իսկ 
7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե ժա ռա նգն օ րեն քով սահ ման ված կար գով սնա նկ է ճա նաչ-
վել, ա պա նրա կող մի ց ժա ռան գու թյու նը չըն դու նե լը չի հա մար վում ժա ռան գու թյու նից 
հրա ժա րում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1230-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռա նգն 
ի րա վունք ու նի հրա ժար վել ժա ռան գու թյու նից ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց 
ամս վա ըն թաց քում` նե րա ռյալ այն դեպ քում, երբ նա ար դեն ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը ։

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ընդ գծում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս գիր քը հի մն  վում է, մաս նա վո րա պես, իր 
կող մի ց կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի հա վա սա րու թյան, կամ քի 
ինք նա վա րու թյան և գույ քային ինք նու րույ նու թյան, մաս նա վոր գոր ծե րին որ ևէ մե  կի կա-
մայա կան մի  ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լի ու թյան սկզ բունք նե րի վրա: Նշ ված սկզ բունք-
նե րից կամ քի ինք նա վա րու թյան սկզ բուն քը են թադ րում է քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի ի րա վուն քը՝ ի րե նց հայե ցո ղու թյա մբ և ի րե նց շա հե րին 
հա մա պա տաս խան ընտ րե լու հա մա պա տաս խան վար քագ ծի թույ լատ րե լի տար բե րակ նե-
րից մե  կը: Մաս նա կից նե րն ա ռա վե լա պես ի րե նք են ո րո շում՝ մտ նել որ ևէ քա ղա քա ցի աի-
րա վա կան հա րա բե րու թյան մե ջ, թե՝ ոչ, օգտ վել ի րե նց ի րա վուն քից, թե՝ ոչ, պա հան ջել 
ի րե նց օգ տին պար տա վո րու թյան կա տա րում, թե՝ ոչ և այլն: Ընդ ո րում, բա ցա ռու թյա մբ 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի, ի րա վուն քից չօ գտ վե լը չի հան գեց նում այդ ի րա վուն-
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քի դա դար ման: Ուս տի, վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, 
որ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րը գոր ծում են ինք նու րույն, 
սե փա կան կամ քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ սե փա կա նու թյան սահ մա նադ-
րա կան ի րա վուն քի տա րր հան դի սա ցող ժա ռա նգ ման ի րա վուն քի հետ կապ ված հար ցե րն 
ա ռա վե լա պես կար գա վոր վում են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով, հետ ևա բար նշ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րին նույն պես բնո րոշ են վե րը նշ ված ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գը ձե ռք է բե-
րում մի  այն այն ըն դու նե լու դեպ քում: Որ պես կամ քի ինք նա վա րու թյան սկզ բուն քի դրս ևո-
րում՝ ժա ռա նգն ինքն է ո րո շում՝ ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, թե՝ ոչ: Ընդ ո րում, ժա ռան-
գու թյու նը ձե ռք բե րե լու ի րա վուն քից օգտ վե լու դեպ քում գոր ծում է, մաս նա վո րա պե ս՝ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով սահ ման ված իմ պե րա տիվ այն նոր մը, որ ժա ռան գու թյան 
մի  մա սի ըն դու նու մը նշա նա կում է ի րեն հա սա նե լիք ամ բո ղջ ժա ռան գու թյան ըն դու նում, 
ո րը նե րա ռում է նաև ժա ռան գա տուի պար տա կա նու թյուն նե րը: Այլ կե րպ ա սած, ե թե ժա-
ռան գը ո րո շում է ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, ա պա չի կա րող հրա ժար վել դրա ար դյուն-
քում վրա հաս նող պար տա դիր հա մար վող վար քագ ծի ց՝ ժա ռան գա տուի պար տա կա նու-
թյունն ըն դու նե լուց: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ ժա ռան գը, 
որ պես կամ քի ինք նա վա րու թյան դրս ևո րում, կա րող է չըն դու նել ժա ռան գու թյու նը կամ 
հրա ժար վել ար դեն ըն դու նած ժա ռան գու թյու նի ց՝ իր հա մար չա ռա ջաց նե լով որ ևէ ի րա-
վունք կամ պար տա կա նու թյուն: Այ դու հան դե րձ, նշ ված կա նո նից օ րե նսդ րի կող մի ց սահ-
ման վել է բա ցա ռու թյուն, ո րի հա մա ձայն՝ սնա նկ ճա նաչ ված ժա ռան գը, փաս տո րեն, չի 
կա րող հրա ժար վել ժա ռան գու թյու նից:  

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ան ձն ինքն է 
ո րո շում ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, թե՝ ոչ: Ընդ ո րում, ժա ռան գու թյունն ըն դուն վում է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով սահ ման ված կա նոն նե րի պահ պան մա մբ, ո րո նք մաս նա-
վո րա պես վե րա բե րում են ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ե ղա նակ նե րին, ժամկ  ետ նե րին և 
կար գին: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ան ձին չի կա րե լի պար-
տադ րել ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, այդ թվում՝ ժա ռան գին չի կա րող ներ կայաց վել ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նե լու պա հա նջ:

բ. ժա ռան գու  թյու նն ըն դու  նե լու  ե ղա նակ նե րը 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1216-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա ռա ջին հեր թի ժա-

ռա նգ նե րն են ժա ռան գա տուի ե րե խա նե րը, ա մու սի նը և ծնող նե րը։ Ժա ռան գա տուի թոռ-
նե րը ժա ռան գում են ներ կայաց ման ի րա վուն քո վ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-
գու թյունն ըն դուն վում է ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի 
վկայա գիր ստա նա լու մա սին ժա ռան գի դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա-
րին հա նձ նե լով: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե այլ բան ա պա ցուց ված չէ, 
ա պա ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող մի ց ըն դուն ված է հա մար վում, երբ նա սկ սում է 
փաս տա ցի տի րա պե տել կամ կա ռա վա րել ժա ռա նգ ված գույ քը՝ նե րա ռյալ, երբ ժա ռան գը՝ 

1) մի  ջոց ներ է ձեռ նար կել գույ քը պահ պա նե լու և այն եր րո րդ ան ձա նց ոտնձ գու թյուն-
նե րից կամ հա վակ նու թյուն նե րից պա շտ պա նե լու հա մար.

2) իր հաշ վին կա տա րել է գույ քը պահ պա նե լու ծախ սեր.
3) իր հաշ վից վճա րել է ժա ռան գա տուի պա րտ քե րը կամ եր րո րդ ան ձան ցից ստա ցել 

է ժա ռան գա տուին հա սա նե լիք գու մար նե րը:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-

գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում:
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րում բազ մի  ցս ան դրա-

դար ձել է վկայա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը նա խա տե սել է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման 
եր կու ե ղա նա կ՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի վկայա գիր 
ստա նա լու մա սին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հա նձ նե լը և ժա-
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ռան գի կող մի ց ժա ռա նգ ված գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տե լը կամ կա ռա վա րե լը։ Ժա-
ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող մի ց ըն դուն ված է հա մար վում, երբ նա սկ սում է 
փաս տա ցի տի րա պե տել այդ գույ քը, ին չը հան դի սա նում է ժա ռան գա կան գույ քի 
նկատ մա մբ ժա ռան գի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման նա խա պայ ման (տե ՛ս, 
Ար մի  նե Հա կո բյա նը և Սամ վել Հա կո բյա նն ընդ դեմ ՀՀ Կե նտ րոն նո տա րա կան տա րած քի 
նո տար Ալ վա րդ Մել քո նյա նի և մյու ս նե րի թիվ 3-1621(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի 09.11.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում կող մե  րից մե -
կը բա րձ րաց նում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա-
խա տես ված ձևե րից մե  կով ժա ռան գու թյունն իր կող մի ց ըն դու նե լու հար ցը, ա պա նմա-
նա տիպ գոր ծեր քն նե լիս մի  շտ կար ևոր է այն ի րա վա կան հար ցի պար զա բա նու մը, 
թե արդյոք ան ձը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը 
(տե ՛ս, օ րի նակ, Վլա դի մի ր Բա լա սա նյա նն ընդ դեմ Կա րի նե Սե րո պյ ա նի և մյու ս նե րի թիվ 
3-183(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա նի ո րո-
շու  մը)։ Ուս տի, դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ պե տք է հիմն  ա վոր վի փաս-
տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գա կան գույքն ըն դու նե լու փաս տը։ ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տե լու հան գա ման քը 
կա րող է ա պա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված ա պա ցույց նե րի տե սակ նե րով, ընդ ո րում, գույ քի տի րա պետ ման կամ 
կա ռա վար ման ա պա ցույց կա րող է հան դի սա նալ նաև բնա կա րա նային շա հա գո րծ ման 
մար մի ն նե րի, հա մա տի րու թյուն նե րի, բնա կա րա նային-շի նա րա րա կան կոո պե րա տիվն  ե-
րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի և օ րե նսդ րու թյա մբ հա մա պա տաս խան 
փաս տա թուղթ տա լու ի րա վունք ու նե ցող այլ մար մի ն նե րի կող մի ց տր ված տե ղե կան քը 
կամ այլ ա պա ցույց ներ, ո րո նք ուղ ղա կի ո րեն հաս տա տում են այն, որ ժա ռան գա տուի մա-
հից հե տո ժա ռան գը փաս տա ցի տի րա պե տել և կա ռա վա րել է ժա ռան գա կան գույ քը (տե-
՛ս, Մի շա Վար դա նյա նն ընդ դեմ Վար դան Վար դա նյա նի և մյու ս նե րի  թիվ 3-938(ՎԴ) քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.06.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ե թե օ րե նս դի րը դի մում տա լու ե ղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա տուկ ըն-
թա ցա կա րգ է նա խա տե սել (ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն-
քի վկայա գիր u տա նա լու մաuին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին վե-
ցամ սյա ժամկ  ե տում հա նձ նե լը), ա պա փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման 
ե ղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ ժա ռան գի կող-
մի ց ա մե  նա տար բեր բնույ թի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լու հիմ քով, որ պի սիք 
ուղղ ված են ժա ռան գա տուի գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով մա նը (տե ՛ս, Կի մա Սա րգ սյա նն ընդ դեմ Հա րու  թյու ն 
Սա րգ սյա նի և մյու ս նե րի թիվ 3-1224(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 05.09.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը)։ 

Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ըստ օ րեն քի ժա ռա նգ ման 
դեպ քում ժա ռան գա տուի մահ վա նից հե տո վե ցամ սյա ժամկ  ե տում ժա ռան գի կող մի ց 
ժա ռա նգ ված գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տումն  ու կա ռա վա րումն  ար դեն իսկ գի-
տա կց ված, ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ են, ո րո նք նպա տա կաուղղ ված են ժա ռան-
գու թյան ըն դուն մա նը: Ե թե ժա ռան գը, գի տակ ցե լով, որ գույ քը պատ կա նել է ժա ռան-
գա տուին, վեր ջի նիս մահ վա նից հե տո տի րա պե տում և կա ռա վա րում է այդ գույ քը, ըստ 
է ու թյան գի տակ ցա բար կա տա րում է ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, իսկ նման գոր ծո ղու-
թյուն նե րի կա տա րումն  օ րե նս դի րը հա մա րում է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ե ղա նակ նե-
րից մե  կը: Հետ ևա բար բո լոր այն դեպ քե րում, երբ գոր ծով հիմն  ա վոր ված է ժա ռան գա-
տուի մահ վա նից հե տո ժա ռա նգ ված գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման 
հան գա ման քը, ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու հա մար 
այլևս ան հրա ժեշ տու թյուն չկա ա պա ցու ցե լու այլ ակ տիվ, գի տա կց ված գոր ծո ղու թյուն նե-
րի կա տար ման վե րա բե րյալ փաս տեր (...) (տե ՛ս, Սամ վել Հով հան նի սյա նն ընդ դեմ Լի դա 
Հով հան նի սյա նի և մյու ս նե րի թիվ Ա ՐԱԴ2/0420/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել նաև հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար 
բա վա րար է նաև ժա ռան գի կող մի ց ժա ռան գա տուի պա րտ քե րն իր հաշ վին վճա-
րե լը կամ եր րո րդ ան ձան ցից ժա ռան գա տուին հա սա նե լիք գու մար նե րն ստա նա լը (տե ՛ս, 
Գա գիկ Ար շա կյ ա նը և ինք նու  րու յն պա հա նջ ներ կայաց նող եր րո րդ ան ձ Ար թու ր Ար շա-
կյ ա նն ընդ դեմ Վա հան Քո չա րյա նի և մյու ս նե րի թիվ Ե Ա ՆԴ/0137/02/13 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ այն դեպ քե րում, երբ ժա ռան-
գը ո րո շում է օգտ վել իր ի րա վուն քից և ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, ա պա այդ ի րա վունքն 
ի րաց վում է վե րը նշ ված ե ղա նակ նե րից որ ևէ մե  կո վ՝ կա ՛մ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե-
լու, կա ՛մ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի վկայա գիր ստա նա լու մա սին դի մու մը ժա ռան գու-
թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հա նձ նե լով, կա ՛մ ժա ռան գի կող մի ց ժա ռա նգ ված գույ քը 
փաս տա ցի տի րա պե տե լով կամ կա ռա վա րե լով: Հետ ևա բար, ե թե ժա ռան գը սահ ման ված 
ժամկ  ե տում դի մում է ներ կայաց նում նո տա րին կամ սկ սում է փաս տա ցի տի րա պե տել 
կամ կա ռա վա րել ժա ռան գա կան գույ քը՝ ի րա կա նաց նե լով, մաս նա վո րա պես, վե րը թվա-
րկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րից որ ևէ մե  կը, ա պա հա մար վում է, որ ժա ռա նգն օգտ վել է իր 
ի րա վուն քից, ո րը հան գեց նում է դրա նից ան մի  ջա կա նո րեն բխող պար տա դիր վար քագ ծի 
դրս ևոր ման ան հրա ժեշ տու թյա ն՝ կապ ված հատ կա պես ժա ռան գա տուի պար տա տե րե րի 
առջև պա տաս խա նատ վու թյան հետ:

գ. ժա ռան գա տու ի պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րա րու  մը 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1187-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-

գու թյու նը բաց վում է քա ղա քա ցու մա հից հե տո:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1188-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-

գու թյան բաց ման ժա մա նա կը քա ղա քա ցու մահ վան օրն է, իսկ նրան մա հա ցած ճա-
նա չե լու դեպ քում այդ մա սին դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու օ րը, ե թե 
այլ օր սահ ման ված չէ վճ ռում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-
գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-
գու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը հա տուց վում են հետ ևյալ հեր թա կա նու թյա մբ` 

ա ռա ջին հեր թին հա տուց վում են մի  նչև ժա ռան գա տուի մա հը նրա հի վան դու թյան 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած և ժա ռան գա տուի պատ շաճ հու ղար կա վո րու թյան հա մար ան-
հրա ժե շտ ծախ սե րը. 

ե րկ րո րդ հեր թին հա տուց վում են ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի մե ջ մտ նող գույ քը 
պահ պա նե լու և կա ռա վա րե լու, ինչ պես նաև կտա կը կա տա րե լու հետ կապ ված ծախ սե րը. 

եր րո րդ հեր թին բա վա րար վում են ժա ռան գա տուի պա րտ քե րով պար տա տե-
րե րի պա հա նջ նե րը.

 չոր րո րդ հեր թին բա վա րար վում են պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող ժա ռա-
նգ նե րի պա հա նջ նե րը.

 հին գե րո րդ հեր թին հա տուց վում են կտա կային հա նձ նա րա րու թյու նը կա տա րե լու 
հետ կապ ված ծախ սե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա-
տե րե րն ի րա վունք ու նեն ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց-
քում ներ կայաց նել ի րե նց պա հա նջ նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պա-
հա նջ նե րը, մի  նչև ժա ռա նգ նե րի կող մի ց ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր ստա նա լը, 
կա րող են ներ կայաց վել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռան գին կամ կտա կա կա տա րին, 
իսկ նշ ված ան ձա նց բա ցա կայու թյան դեպ քում` ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռա-
նգ նե րը, ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը ստա նա լուց հե տո, ի րե նց ան ցած գույ-
քի ար ժե քի սահ ման նե րում հա տու ցում են նույն օ րե նսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծում նշ ված 
ծախ սե րը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ի րե նց ան ցած ժա ռան գու թյան ար ժե քի 
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սահ ման նե րում ժա ռա նգ նե րը կրում են հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյուն:
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ հա մա կար գային վեր-

լու ծու թյան են թար կե լով վե րը նշ ված հոդ ված նե րով նա խա տես ված կար գա վո րումն  ե րը, 
ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր ստա նա լուց հե տո ժա ռան գը 
ժա ռան գա տուի պա րտ քե րով պար տա տե րե րի առջև ի րեն ան ցած գույ քի սահ ման նե-
րում կա րող է կրել պար տա վո րու թյուն ներ, ե թե ժա ռան գու թյան բա ցու մի ց վե ցամ սյա 
ժամկ  ե տում պար տա տե րե րի կող մի ց ի րեն պա հա նջ է ներ կայաց վե լ։ Պա հա նջ նե րի 
ներ կայաց ման հա մար սահ ման ված վե ցամ սյա ժամկ  ե տի ա վար տից հե տո ներ կայաց ված 
պա հա նջ նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման-
ված կար գով, են թա կա չեն բա վա րար ման, քա նի որ մի  նչև ժա ռան գու թյան ի րա վուն-
քի վկայա գիր ստա նա լը պա հան ջի ներ կայաց ման դեպ քում մի  այն ժա ռան գը կա րող էր 
ո րո շել ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու նպա տա կա հար մա րու թյու նը (տե´ս, Սե դա Սո նյա նն  
ընդ դեմ  Ի դա  Էբ զի մյա նի թիվ 3-1778(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 25.12.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, մե կ այլ ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում կր կին ան դրա դառ նա-
լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծին, ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ժա ռան գա տուի պար տա տե րե րին ժա ռան գու թյան բաց ման 
օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում մի  նչև ժա ռա նգ նե րի կող մի ց ժա ռան գու թյան ի րա վուն-
քի վկայա գիր ստա նա լն ի րե նց պա հա նջ նե րը ներ կայաց նել նախ հետ ևյալ ան ձա նց՝ ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռան գին կամ կտա կա կա տա րին, ա պա մի  այն նշ ված ան ձա նց 
բա ցա կայու թյան դեպ քում` ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին (տե´ս, Սեր գեյ Թաի-
րյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի Կե նտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի թիվ ԵՔԴ/0279/02/08 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.06.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով վե րը շա րա դր ված ի րա վա կան  դիր քո րո-
շումն  ե րը,  ար ձա նագ րել  է,  որ  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով օ րե նսդ րի կող մի ց ժա ռան գա տուի պար տա տե րե րի հա մար պա հա նջ ներ ներ-
կայաց նե լու վե րջ նա ժամկ  ետ սահ մա նե լն ինք նան պա տակ չէ. այն կոչ ված է ա պա հո վե լու 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կայու նու թյու նը և ո րո շա կի ու թյու նը` պայ-
մա նա վոր ված  ժա ռա նգ ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

Ըն դու նե լով ժա ռան գու թյու նը` ժա ռան գը ոչ մի  այն ձե ռք է բե րում հա մա պա տաս խան 
ի րա վունք ներ, այլ նաև պար տա վո րու թյուն է ստա նձ նում ի րեն ան ցած գույ քի ար ժե քի 
սահ ման նե րում պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու ժա ռան գա տուի պար տա վո րու թյուն նե րի 
հա մար: Հետ ևա բար յու րա քան չյուր դեպ քում իր ժա ռա նգ ման ի րա վունքն ի րաց նե լիս ժա-
ռան գը պե տք է հս տակ պատ կե րա ցում ու նե նա ինչ պես ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի 
մե ջ մտ նող գույ քի կազ մի , այն պես էլ ժա ռան գա տուի պար տա վո րու թյուն նե րի վե-
րա բե րյալ: Ե թե ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի կազ մը, որ պես կա նոն, պա րզ է լի նում ժա-
ռան գի հա մար, այլ է ի րա վի ճա կը ժա ռան գա տուի պար տա վո րու թյուն նե րի պա րա գայում: 
Վեր ջին նե րիս վե րա բե րյալ ո րո շա կի պատ կե րա ցում ժա ռան գը կա րող է ու նե նալ մի  այն 
այն դեպ քում, երբ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում պար տա տե րե րի կող մի ց ներ կայաց-
վեն հա մա պա տաս խան պա հա նջ ներ: Նման պայ ման նե րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ օ րե նս դի րը, ժա ռան գա տուի պար տա տե րե րի հա մար սահ մա նե լով պա հա նջ-
նե րի ներ կայաց ման վե րջ նա ժամկ  ետ, ըստ է ու թյան, նա խադ րյալ ներ է ա պա հո վել ժա-
ռան գի հա մար ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի մե ջ մտ նող գույ քի և ժա ռան գա տուի պար տա-
վո րու թյուն նե րի հաշ վառ մա մբ ո րո շե լու իր՝ ժա ռա նգ ման ի րա վուն քի ի րաց ման հար ցը: 

Ը նդ ո րում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րել ընդ գծել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամկ  ե տը դաս վում է ի րա վա դա դա-
րեց նող ժամկ  ետ նե րի շար քին, ին չը նշա նա կում է, որ այդ ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հան-
գեց նում է պար տա տի րոջ ի րա վուն քի կո րս տի: Այս պե ս՝ գո րծ նա կա նում չի բա ցառ վում, 
որ ժա ռան գու թյու նը բաց վե լուց հե տո ժա ռան գա տուի պար տա տե րը կա րող է ո րո շա կի 
տևա կան ժա մա նակ օբյեկ տի վո րեն չի մա նալ պար տա պա նի մահ վան մա սին: Մի նչ դեռ 
ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծը, այն պես էլ ժա ռան գու թյան 
հետ կապ ված ծախ սե րը հա տու ցե լուն վե րա բե րող մյուս ի րա վա նոր մե  րն այդ կա պակ-
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ցու թյա մբ որ ևէ բա ցա ռու թյուն չեն նա խա տե սում: Ա վե լին, ՀՀ օ րե նսդ րու թյու նը, ի տար-
բե րու թյուն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով կար գա վոր վող ո րո շա կի ի րա վա հա րա-
բե րու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 342-րդ հոդ վա ծի 
(Հայ ցային վա ղե մու  թյան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լը) և 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
(Ժա ռան գու  թյու նն ըն դու  նե լը սահ ման ված ժամկ  ե տի ա վար տից հե տո) կար գա վո րում-
նե րի, չի նա խա տե սում նաև հա մա պա տաս խան ան ձի մահ վան մա սին տե ղյ ակ չլի նե-
լու հիմ քով պա հան ջա տի րոջ կող մի ց ժա ռա նգ նե րին պա հա նջ ներ կայաց նե լու ժամկ  ե տը 
բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու և (կամ) այդ ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու 
հնա րա վո րու թյուն: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գու թյան 
բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում պար տա տե րե րի կող մի ց պա հա նջ նե րը 
չներ կայաց նե լու դեպ քում նրա նք զրկ վում են հե տա գայում պար տա պա նի ժա ռա-
նգ նե րի դեմ ի րե նց պա հա նջ նե րը ներ կայաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո-
րու թյու նից:

 Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով օ րե նս դի րը սահ մա-
նա փա կել է նաև այն սուբյե կտ նե րի շր ջա նա կը, ո րո նց ժա ռան գա տուի պար տա տե րե րը 
կա րող են ներ կայաց նել ի րե նց պա հա նջ նե րը, մաս նա վո րա պես` պար տա տե րն ի րա վունք 
ու նի իր պա հան ջը բա ցա ռա պես ներ կայաց նե լու ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ-
նե րին, կտա կա կա տա րին կամ ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին: Օ րե նս դի րը, 
ամ րագ րե լով նշ ված սուբյե կտ նե րի շր ջա նա կը և նրա նց պա հա նջ ներ կայաց նե լու ժա մա-
նա կա հատ վա ծը, այ դու հան դե րձ, չի կար գա վո րել այդ պա հա նջ նե րի ներ կայաց ման կար-
գը: Նման պայ ման նե րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում 
պար տա տե րն իր ի րա վուն քը պե տք է ի րաց նի այն պի սի ե ղա նա կով, ո րով հնա րա վոր է 
ա պա ցու ցել վե րը թվա րկ ված սուբյե կտ նե րին ժա ռան գա տուի պար տա վո րու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կաց նե լու փաս տը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1243-րդ և 1244-րդ հոդ ված նե րի փոխ կա պա կց ված 
վեր լու ծու թյա մբ ան դրա դառ նա լով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռան գին պա հա նջ ներ-
կայաց նե լու կար գին` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման պա հա նջ կա րող է ներ-
կայաց վել ժա ռա նգ ման ի րա վունք ու նե ցող այն ան ձա նց, ո րո նց վար քա գի ծը վկայում 
է ժա ռան գու թյան հնա րա վոր ըն դուն ման փաս տի մա սին: Ընդ ո րում, նման պա-
հան ջը կա րող է ինչ պես ան մի  ջա կա նո րեն հաս ցե ա գր վել ժա ռան գին, այն պես էլ վեր ջի-
նիս ներ կայաց վել դա տա րան հայց հա րու ցե լու մի  ջո ցով: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման 
եզ րա հան գու մը բխում է հայ ցի ինս տի տու տի է ու թյու նից, մաս նա վո րա պես` հայ ցը նյու-
թաի րա վա կան և դա տա վա րա կան հաս կա ցու թյուն է, ո րի նյու թաի րա վա կան կո ղմն  ար-
տա հայտ վում է հայց վո րի կող մի ց պա տաս խա նո ղին ներ կայաց վող ի րա վա կան պա հան-
ջի մե ջ, իսկ դա տա վա րա կան կող մը դա տա րա նին հաս ցե ա գր ված պա հա նջն է՝ քն նել և 
լու ծել կող մե  րի մի  ջև ծա գած վե ճը: Հետ ևա բար ժա ռան գա տուի պար տա տե րը, վեր ջի նիս 
հետ ու նե ցած պար տա վո րու թյու նից բխող պա հա նջ ներ կայաց նե լով դա տա րան ընդ դեմ 
ժա ռա նգ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձի, հայ ցի նյու թաի րա վա կան կող մի  տե սան կյ ու նից 
ի րաց նում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով ի րե նց վե րա պահ-
ված ի րա վուն քը (տե ՛ս, Գյու լ փե րի Ստե փա նյա նն ընդ դեմ Ա նա հիտ Սմ բա տյա նի և մյու ս նե-
րի թիվ Ա ՐԱԴ/0416/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 
թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ պար տա տե-
րե րի կող մի ց պա հա նջ նե րի ներ կայաց ման ժամկ  ե տի սահ մա նա փա կում դնե լը նպա տա-
կաուղղ ված է ժա ռան գի կող մի ց ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու իր ի րա վուն քի ի րաց ման 
հա մար բա վա րար հս տա կու թյուն և ո րո շա կի ու թյուն մտց նե լուն, որ պես զի սահ ման ված 
ժամկ  ե տի ըն թաց քում ժա ռան գը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ո րո շել ըն դու նել ժա ռան-
գու թյու նը, թե՝ ոչ, կամ օ րի նա կ՝ պար տա տե րե րի կող մի ց նշ ված ժամկ  ե տում պա հա նջ 
ներ կայաց վե լու դեպ քում հրա ժար վել ժա ռան գու թյու նից, թե՝ ոչ: Ընդ ո րում, նման կար-
գա վո րու մը կի րա ռե լի է ինչ պես նո տա րին դի մում ներ կայաց նե լու, այն պես էլ փաս-
տա ցի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման ե ղա նա կով ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու 
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պա րա գայում: Եր կու դեպ քում էլ ժա ռան գը պե տք է ի րա կան պատ կե րա ցում ու նե նա ժա-
ռան գու թյան զա նգ վա ծի վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև ժա ռան գու-
թյան հետ կապ ված ծախ սե րի, մաս նա վո րա պե ս՝ ժա ռան գա տուի պա րտ քե րով պար-
տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րա րե լու ժա ռա նգ նե րի պար տա կա նու թյա նը` ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի այն կար գա վոր ման լույ սի ներ քո, 
հա մա ձայն ո րի` ժա ռա նգ նե րը հա տու ցում են այդ ծախ սե րը ժա ռան գու թյան ի րա վուն-
քի վկայա գի րը ստա նա լուց հե տո: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ տվյ ալ դեպ քում 
« ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը ստա նա լուց հե տո» ար տա հայ տու թյա մբ օ րե-
նս դի րը նպա տակ է ու նե ցել ընդ գծե լու, որ քն նա րկ վող ծախ սե րը հա տուց վում են ժա-
ռան գու թյան ըն դուն ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված վե ցամ սյա ժամկ  ե տն ան ցնե լուց 
և ժա ռա նգ նե րի կազ մը հայտ նի դառ նա լուց հե տո: Ուս տի, նախ քան նշ ված ժամկ  ե տի 
ա վար տը (բա ցա ռու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1246-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տով նա խա տես ված դեպ քի) չի կա րող պա հա նջ ներ կայաց վել ծախ սե րը նշ ված ժամկ  ե-
տից ա վե լի վաղ հա տու ցե լու մա սի ն՝ նկա տի ու նե նա լով այն, որ մի  նչ այդ պա րզ ված չի 
լի նում ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ նե րի կազ մը: Բա նն այն է, որ թե՛ ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նե լու, թե՛ դրա նից հրա ժար վե լու հա մար օ րե նս դի րը սահ մա նել է վե ցամ սյա 
ժամկ  ետ, և մի  այն այդ ժամկ  ե տն ան ցնե լուց հե տո է պա րզ դառ նում, թե ժա ռա նգ նե րից 
ով կամ ով քեր են ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, ով կամ ով քեր են հրա ժար վել դրա նից և 
ում պե տք է տր վի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր: Բա ցա ռու թյա մբ այն պար տա-
վո րու թյուն նե րի, ո րո նք չեն կա րող կա տար վել ա ռա նց ժա ռան գա տուի ան ձնա կան մաս-
նակ ցու թյան, ժա ռան գա տուի մյուս բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րը նրա մահ վա մբ չեն դա-
դա րում, և դրա նք, օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով պա հա նջ ներ կայաց ված 
լի նե լու դեպ քում, պար տա վոր են կա տա րել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ նե րը՝ 
ի րե նց ան ցած գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման մե կ նա բա-
նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ժա ռա նգ նե րի (այդ թվում՝ ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի 
տի րա պետ մա մբ կամ կա ռա վար մա մբ ըն դու նած) և ժա ռան գա տուի պար տա տե րե րի շա-
հե րի հա վա սա րա կշռ ման ան հրա ժեշ տու թյա մբ՝ կան խե լու հա մար ժա ռա նգ նե րի կող մի ց 
ի րա վուն քի չա րա շահ ման դրս ևո րումն  ե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի այլ մե կ նա բա նու թյու նը կա րող է հան գեց նել 
այն պի սի ի րա վի ճա կի, որ ի րա կա նում ըն դու նե լով ժա ռան գու թյու նը՝ ժա ռա նգ նե րը կա-
րող են խու սա փել ժա ռան գա տուի պա րտ քե րով պար տա տե րե րի առջև պա տաս խա նատ-
վու թյու նի ց՝ պար զա պես չս տա նա լով ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր, այ սի նքն՝ 
չձ ևա կեր պե լով ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը: Նման մո տե ցումն  ամ բող ջու թյա մբ կհա կա սի 
ժա ռա նգ ված գույ քը փաս տա ցի տի րա պետ մա մբ կամ կա ռա վար մա մբ ըն դու նե լու հնա րա-
վո րու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով 
նա խա տես ված ի րա վա կար գա վոր մա նը, կս տեղ ծի ժա ռան գու թյան ըն դու նումն  ան հա մա-
չափ ձևա կա նու թյուն նե րով պայ մա նա վո րե լու ի րա կան վտա նգ, ինչն իր հեր թին կխախ տի 
ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կայու նու թյու նը: Մյուս կող մի ց 
նման մե կ նա բա նու թյու նը կի մաս տա զր կի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ-
վա ծի այն ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րու մը, հա մա ձայն ո րի` ժա ռա նգ նե րն ի րե նց ան-
ցած գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում հա տու ցում են նույն օ րե նսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծում 
նշ ված ծախ սե րը, և այդ հար ցում նրա նք կրում են հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյուն: 
Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ նե րն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պա տաս խա նա տու են ժա ռան գի՝ ի րա վա հա-
ջոր դու թյուն թույլ տվող պար տա վո րու թյուն նե րի հա մա ր՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայագ րով ձևա կե րպ վել է, թե՝ 
ոչ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծը մե կ նա բա նե լով ժա ռա նգ ման ինս տի տու-
տը կար գա վո րող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի այլ նոր մե  րի հա մակ ցու թյու նից ա ռան-
ձին և ժա ռա նգ նե րի կող մի ց ժա ռան գա տուի պա րտ քե րի մա րու մը պայ մա նա վո րե լով մի -
այն ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր ստա նա լո վ՝ ան տես վում է ժա ռան գու թյու նը 
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փաս տա ցի տի րա պետ մա մբ կամ կա ռա վար մա մբ ըն դու նե լու ե ղա նա կը, ո րի ար դյուն քում 
ստե ղծ վում է մի  ի րա վի ճակ, երբ փաս տա ցի ըն դու նե լով ժա ռան գու թյու նը՝ ժա ռա նգ-
նե րը խու սա փում են ժա ռան գա տուի պա րտ քե րը մա րե լուց: Նման մո տե ցու մը չի բխում 
ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման ար գել քից և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րի մաս նա կից նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քից: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նշ ված 
դիր քո րո շու մը հիմն  ա վոր վում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ կե տի ի րա վա կար գա վոր մա մբ, հա մա ձայն ո րի` ըն դուն ված ժա ռան գու թյու նը ժա-
ռան գու թյան բաց ման ժա մա նա կից հա մար վում է ժա ռան գին պատ կա նող, ան կախ այդ 
գույ քի նկատ մա մբ ժա ռան գի ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մի ց, ե թե նման ի րա վուն քը 
են թա կա է գրա նց ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մն  ե րի կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի և Ա նիկ Ստե փա նյա նի մի  ջև 17.07.2008 
թվա կա նին կնք վել է վար կային պայ մա նա գիր, ո րից բխող պար տա վո րու թյու նը 
05.05.2015 թվա կա նի դրու թյա մբ, հա մա ձայն Բան կի կող մի ց տր ված տե ղե կան քի, կազ մե լ 
է 15.790.201,4 ՀՀ դրամ: Ա նիկ Ստե փա նյա նը մա հա ցել է 08.07.2013 թվա կա նին: Վեր ջի-
նիս ա մու սի նը՝ Սի մոն Ար զու մա նյա նը, 22.01.2015 թվա կա նի դի մու մով Բան կին հայտ նել 
է, որ ըն դու նել է Ա նիկ Ստե փա նյա նի պար տա վո րու թյուն նե րն ամ բող ջու թյա մբ և պար-
տա վոր վել դրա նք կա տա րել, և Բան կից խնդ րել է ժամկ  ե տա նց պար տա վո րու թյուն նե րը 
կա տա րե լու հա մար ժամկ  ետ տրա մադ րել: Ա րաբ կիր նո տա րա կան տա րած քի նո տար-
նե րի կող մի ց տր ված գրու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Ա նիկ Ստե փա նյա նի ան վա մբ ժա ռան-
գա կան գո րծ առ կա չէ: 13.07.2013 թվա կա նի, 30.09.2013 թվա կա նի, 31.01.2014 թվա կա նի, 
29.04.2014 թվա կա նի և 27.06.2014 թվա կա նի թվագ րու թյա մբ վճար ման ան դոր րագ րե րի 
հա մա ձայն՝ Սի մոն Ար զու մա նյա նի կող մի ց Ա նիկ Ստե փա նյա նի վար կի մար ման հա մար 
գու մար ներ են վճար վել Բան կին:

 Դա տա րա նը, մե ր ժե լով Բան կի հայ ցը, գտել է, որ Բան կը չի ներ կայաց րել որ ևէ 
պատ շաճ ա պա ցույց այն մա սին, որ Սի մոն Ար զու մա նյա նն Ա նիկ Ստե փա նյա նի փո խա-
րեն վեր ջի նիս մա հից հե տո ան ձա մբ կա տա րել է վճա րումն  եր: Բա ցի այդ, ա պա ցույց ներ 
չեն ներ կայաց վել նաև այն մա սին, որ Սի մոն Ար զու մա նյա նն օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով դի մում է ներ կայաց րե լ՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար, ա վե լի ն՝ այդ փաս տը 
հե րք վել է Ա րաբ կիր նո տա րա կան տա րած քի նո տար նե րի կող մի ց սույն գոր ծով տր ված 
գրու թյուն նե րով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, մե ր ժե լով Բան կի վե րա քն նիչ բո ղո քը, ար ձա նագ րել է, որ 
Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  այն մա սին, որ Սի մոն Ար զու մա նյա նի կող մի ց վճա րումն  եր 
կա տա րե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ չեն ներ կայաց վել, ան հի մն  է, քա նի որ գոր ծում 
առ կա են հա մա պա տաս խան վճար ման ան դոր րագ րեր, ինչ պես նաև Սի մոն Ար զու մա նյա-
նի կող մի ց Բան կին ուղղ ված դի մում, ո րով Սի մոն Ար զու մա նյա նը հայտ նել է, որ ըն դու նել 
է կնոջ պար տա վո րու թյու նը: Այ դու հան դե րձ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ նշ ված 
խախ տումն  ազ դե ցու թյուն չու նի գոր ծի ել քի վրա, քա նի որ ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու 
հա մար պե տք է առ կա լի նի ժա ռան գի կա մա հայտ նու թյու նը, որ ևէ մե  կն ի րա վունք չու նի 
ժա ռան գի փո խա րեն ժա ռան գու թյան ըն դուն ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու: Հետ ևա բար 
Դա տա րա նն ի րա վա չափ եզ րա հա նգ ման է ե կել այն մա սին, որ Սի մոն Ար զու մա նյա նի 
կող մի ց ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար նո տա րին դի մում ներ կայաց րած լի նե լու վե-
րա բե րյալ ա պա ցույց ներ առ կա չեն, այ սի նքն՝ քն նա րկ վող պա րա գայում Սի մոն Ար զու մա-
նյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կա մա հայտ նու թյուն առ կա չի ե ղել: Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նը նաև գտել է, որ ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պետ մա մբ ըն դու նե լու 
ի րա վուն քը և այն ի րաց նե լու ի րա վա սու թյու նը տր ված է բա ցա ռա պես ժա ռա նգ նե րին կամ 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով նրա նց ա նու նից դա տա րա նում հան դես գա լու ի րա վա-
սու թյուն ու նե ցող ան ձա նց։ Ուս տի ժա ռան գու թյան ըն դուն ման պա հան ջի մա սով Բան կը 
չի կա րող հան դի սա նալ պատ շաճ հայց վոր, հետ ևա բար նաև ան հի մն  են դրա նից բխող 
մյուս պա հա նջ նե րը:



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 241

 Մի նչ դեռ վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ վե րա քն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նայում է վե րա քն նիչ բո ղո քի 
հիմ քե րի և հիմն  ա վո րումն  ե րի սահ ման նե րում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյա նը, 
նշել է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը պե տք է վե րա նայի վե րա քն նիչ բո-
ղո քի հիմ քե րի և հիմն  ա վո րումն  ե րի սահ ման նե րում: Ընդ ո րում, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
դա տա կան ակ տը վե րա նայե լիս պե տք է պար տա դիր ան դրա դառ նա վե րա քն նիչ բո ղո-
քում նշ ված բո լոր հիմ քե րին և հիմն  ա վո րումն  ե րին (տե´ս, Տիգ րան Կի րա կո սյա նն ընդ դեմ 
Վիկ տոր Խո լոդ նիյի թիվ Ե ԷԴ/0871/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 27.05.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով, որ վե րա քն նիչ 
դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նայում է և վե րա քն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը ո րո շում է վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմն  ա վո-
րումն  ե րի սահ ման նե րում, մի  ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ նշ ված նոր մը ոչ մի  այն նշա-
նա կում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը կաշ կա նդ ված է վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րով, այլ 
նաև նշա նա կում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է քն նու թյան ա ռար կա դա-
րձ նել վե րա քն նիչ բո ղո քում նշ ված բո լոր հիմ քե րը` իր դիր քո րո շումն  ու եզ րա հան գումն  ե-
րն ար տա հայ տե լով ներ կայաց ված յու րա քան չյուր հիմ քի վե րա բե րյալ (տե´ս, Հա մայակ 
Ոս կա նյա նն ընդ դեմ Վո լո դյա Հա կո բյա նի, և Վո լո դյա Հա կո բյա նն ընդ դեմ Հա մայակ Ոս-
կա նյա նի, եր րո րդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գու յ քի կա դա ստ րի պե-
տա կան կո մի  տե ի Եր ևա նի տա րած քային ստո րա բա ժան ման թիվ Ե ԷԴ/1643/02/09 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած 
փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի հա մար որ ևէ ա պա ցույց 
նա խա պես հաս տատ վա ծի ուժ չու նի, բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րի ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ փաս տել է, որ այս կամ 
այն հան գա ման քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու-
թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ-
ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը 
(տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պե տք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյ ալ փաս տա կան հան գա ման-
քը հաս տա տե լու կամ մե ր ժե լու հա մար (տե ՛ս, Սվետ լա նա Ժու  լի կյ ա նն ընդ դեմ Ա նա հիտ 
Խա չատ րյա նի թիվ ԵՄԴ/0232/02/08  քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ սույն գոր ծով Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ ժա ռան գու թյան ըն դուն ման պար տա դր ման 
պա հան ջի մա սով Բան կը չի կա րող հան դի սա նալ պատ շաճ հայց վոր, ան տե սել է այն 
հան գա ման քը, որ նման պա հան ջը Դա տա րա նի կող մի ց քն նու թյան ա ռար կա չի դա րձ վել, 
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և ըստ է ու թյան քն նել է նշ ված հայ ցա պա հան ջը և իր ո րոշ մա մբ եզ րա հան գել դրա` մե  րժ-
ման են թա կա լի նե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ պա րա գայում Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հաշ վառ մա մբ ի րա վա սու չէր սե փա կան նա-
խա ձեռ նու թյա մբ եզ րա հան գումն  եր ա նե լու այն պի սի հայ ցա պա հան ջի մե  րժ ման կամ բա-
վա րար ման են թա կա լի նե լու վե րա բե րյալ, ո րը Դա տա րա նի կող մի ց քն նու թյան ա ռար կա 
չէր դա րձ վել: Հետ ևա բար Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րն ա ռար կայա զուրկ 
են` նկա տի ու նե նա լով վե րա քն նու թյան օբյեկ տի բա ցա կայու թյու նը: Ա վե լին, Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով Բան կը ոչ թե ներ կայաց րել է ժա ռան գու թյան 
ըն դուն ման պար տա դր ման պա հա նջ, այլ ար դեն ըն դու նած ժա ռան գու թյու նից իր պա հա-
նջ նե րը բա վա րա րե լու պա հա նջ: 

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա-
տա րան նե րը գնա հատ ման չեն ար ժա նաց րել սույն ո րոշ ման ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րով բա րձ րաց ված հար ցե րը՝ մաս նա վո րա պես չպար զե լով, թե արդյոք Բան կը սահ-
ման ված ժամկ  ե տում իր պա հան ջը ներ կայաց րել է նո տա րին կամ Ա նիկ Ստե փա նյա նի 
ժա ռա նգ նե րին, ո րից հե տո մի  այն պե տք է քն նու թյան ար ժա նա նար մն ա ցած հան գա մա-
նք նե րը, մաս նա վո րա պե ս՝ Սի մոն Ար զու մա նյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյունն ըն դու նած լի-
նե լու փաս տը՝ նաև գնա հատ ման ար ժա նաց նե լով Սի մոն Ար զու մա նյա նի կող մի ց Ա նիկ 
Ստե փա նյա նի պա րտ քի մար ման ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րած լի նե լը, Բան կի՝ 
Սի մոն Ար զու մա նյա նի դեմ ներ կայաց ված գու մա րային պա հան ջի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը 
և այլն: Հետ ևա բար նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր-
ծով չի ի րա կա նաց վել ա պա ցույց նե րի լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ հե տա զո տու-
թյուն, որ պի սի պա րա գայում առ կա է գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն՝ պար-
զե լու հա մար վե րոն շյալ հան գա մա նք նե րը՝ սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մա ր։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին և 
7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է՝ հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, իսկ գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գայում դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու-
լում, գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման-
ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 04.10.2016 թվա-
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կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված, ինչ պես նաև վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 21.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
չվ ճար ված մա սի բա շխ ման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 17.05.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-
Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյա ն։

2. Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 04.10.2016 թվա կա նի 
ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված, ինչ պես նաև վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե-
րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 21.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե-
տա կան տուր քի չվ ճար ված մա սի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու-
թյան ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

 ՀՀ վե րա քն նիչ  քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/3908/02/14
 դա տա րա նի ո րո շում   2017թ.            
Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/3908/02/14
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Կա րա խա նյան 
Դա տա վոր նե ր՝  Տ.  Նա զա րյա ն
 Ա. Խա ռա տյան         

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  
  նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ  

                             
2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով « Գե ոՊ րո Մայ նի նգ Գո լդ» ՍՊԸ-ի ներ կայա-

ցու ցիչ Ար սեն Թա վա դյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 27.01.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ ցի Ռազ մի կ Ու զու նյա նի ընդ դեմ 
« Գե ոՊ րո Մայ նի նգ Գո լդ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն), եր րո րդ ան ձ ՀՀ ար դա րա-
դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն  ա պա հո վող 
ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն)՝ գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Ռազ մի կ Ու զու նյա նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 

940.085 ՀՀ դրամ, ո րից 179.585 ՀՀ դրա մը` որ պես 29.08.2013 թվա կա նից մի  նչև 16.10.2013 
թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կո սա գու մար, 760.500 ՀՀ դրա մը՝ 
որ պես 29.08.2013 թվա կա նից մի  նչև 06.07.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման 
են թա կա տո կո սա գու մար, ինչ պես նաև 200.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես փաս տա բա նի վար-
ձատ րու թյան գու մար: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Էդ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 30.09.2015 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ 
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Ռազ մի կ Ու զու նյա նի բռ նա գան ձել 760.500 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև 80.000 ՀՀ դրամ` որ-
պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար. հայ ցը՝ մն ա ցած մա սով, մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
27.01.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել 
է, և Դա տա րա նի 30.09.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել: 

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

նա վո րումն  ե րով. 
Վե րա քն նիչ  դա տա րա նը  խախ տել  է  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ-

վա ծը և 417-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 
6-րդ հոդ վա ծը, 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 49-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ 09.01.2014 թվա կա նին Ծա ռայու թյու նը ո րո-

շում է կայաց րել 8.775.000 ՀՀ դրա մի  չա փով Ըն կե րու թյան դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա 
ար գե լա նք դնե լու մա սին: Դրա նից հե տո «Ա մե  րի ա բա նկ» ՓԲԸ-ն Ըն կե րու թյան հաշ վից 
8.581.823 ՀՀ դրամ է փո խան ցել Եր ևա նի թիվ 1 գան ձա պե տա կան բա ժին` հար կա դիր կա-
տար ման նպա տա կով, ո րը հաս տատ վում է այդ բան կի կող մի ց 24.01.2014 թվա կա նին տր-
ված թիվ 000090 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի ան դոր րագ րով: Այս պի սով, Ըն կե րու թյան 
դրա մա կան մի  ջոց նե րը դուրս են գր վել նրա հաշ վից, ո րի կա պակ ցու թյա մբ դա դա րել է 
դրա նց նկատ մա մբ Ըն կե րու թյան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, որ պի սի պայ ման նե րում 
վեր ջի նս որ ևէ կե րպ չէր կա րող դրա նք ա պօ րի նի պա հել, վե րա դա րձ նե լուց խու սա փել 
կամ օգ տա գոր ծել: Ուս տի տվյ ալ դեպ քում կող մե  րի մի  ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյան 
նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը կի րա ռե լի չէ:

 Բա ցի այդ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ տվյ ալ դեպ քում Ըն կե րու թյան 
մե ղ քը բա ցա կայում է, քա նի որ նա չի խու սա փել, ինչ պես նաև ան հի մն  չի պա հել Ռազ-
մի կ Ու զու նյա նին հա սա նե լիք գու մար նե րը: Ա վե լին` Ըն կե րու թյու նը պա տաս խա նա տու չէ 
պե տա կան մա րմն  ի կող մի ց իր պար տա վո րու թյուն նե րը ոչ պատ շաճ ի րա կա նաց նե լու հա-
մար: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 27.01.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը մե ր ժել կամ գո րծն ու-
ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1) Թիվ ԵԿԴ/0973/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա-

րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 11.12.2012 
թվա կա նին կայաց ված վճ ռով Ռազ մի կ Ու զու նյա նի hայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո-
րեն` վճռ վել է ան վա վեր ճա նա չել Ռազ մի կ Ու զու նյա նին կար գա պա հա կան տույ ժե րի են-
թար կե լու վե րա բե րյալ Ըն կե րու թյան գլ խա վոր տնօ րե նի 14.04.2011 թվա կա նի թիվ 29-Ա և 
15.04.2011 թվա կա նի թիվ 30-Ա հրա ման նե րը, վե րա կա նգ նել նախ կին աշ խա տան քում և 
Ըն կե րու թյա նը պար տա վո րեց նել վճա րել հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մար. 01.01.2011 թվա կա նից մի  նչև 07.01.2011 թվա կա նի տո նա կան օ րե րի 
և 2011 թվա կա նի հուն վար ամ սից մի  նչև ապ րիլ ամս վա հա նգս տյան օ րե րին կա տա րած 
աշ խա տան քի հա մար 1.104.331 ՀՀ դրա մի  չա փով վճա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան-
ջի մա սով հայ ցը մե  րժ վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 19-21).

2) ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 20.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն-
կե րու թյան ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Եր ևա նի 
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Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-
նի 11.12.2012 թվա կա նի վճի ռը` Ըն կե րու թյան գլ խա վոր տնօ րե նի 14.04.2011 թվա կա նի թիվ 
29-Ա հրա մա նն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սով, բե կան վել և փո փոխ վել է` հայցն այդ մա սով 
մե  րժ վել է.  մն ա ցած  պա հա նջ նե րի  մա սով  վճի ռը  թո ղն վել  է  օ րի նա կան  ու ժի  մե ջ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 6-18).

3) ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի «Վճ ռա բեկ բո-
ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» 28.08.2013 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան ներ կայա-
ցուց չի վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 19-21).

4) Ծա ռայու թյան Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն բաժ նի պե տի տե-
ղա կալ Ս. Սի մո նյա նը, հի մք ըն դու նե լով Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր-
ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 27.11.2013 թվա կա նին տր ված 
կա տա րո ղա կան թեր թը, 09.12.2013 թվա կա նին նաև ո րո շում է կայաց րել Ըն կե րու թյա նը 
հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վճա րե լուն պար տա վո-
րեց նե լու վե րա բե րյալ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
24).

5) նույն հար կա դիր կա տա րո ղը 09.01.2014 թվա կա նին ո րո շում է կայաց րել 8.775.000 
ՀՀ դրա մի  չա փով  Ըն կե րու թյան  դրա մա կան  մի  ջոց նե րի  վրա ար գե լա նք դնե լու մա սին 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 53).

6) 16.01.2014 թվա կա նի մե  մո րի ալ օր դե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան հաշ վից, ի կա-
տա րումն  վե րը նշ ված դա տա կան ակ տի, դուրս է գր վել 188.318,3 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 51).

7) «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բա նկ Հայաս տան» ՓԲԸ-ի ա վան դային հաշ վի քաղ ված քի հա մա-
ձայն` Ըն կե րու թյան հաշ վից, ի կա տա րումն  վե րը նշ ված դա տա կան ակ տի, 17.01.2014 
թվա կա նին փո խա նց վել է 4.753,96 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 52).

8) 24.01.2014 թվա կա նի թիվ 000090 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի ան դոր րագ րի հա-
մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը Եր ևա նի թիվ 1 գան ձա պե տա կան հաշ վին փո խան ցել է 8.581.823 
ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 56).

9) 07.07.2014 թվա կա նի թիվ 646001 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Ծա-
ռայու թյու նը Ռազ մի կ Ու զու նյա նին փո խան ցել է 8.775.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
23).

10) Ռազ մի կ Ու զու նյա նը հայ ցա դի մու մով պա հան ջել է 179.585 ՀՀ դրա մը բռ նա գան-
ձել որ պես 29.08.2013 թվա կա նից մի  նչև 16.10.2013 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծի հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար-
ման են թա կա տո կո սա գու մար, 760.500 ՀՀ դրա մը` 29.08.2013 թվա կա նից մի  նչև 06.07.2014 
թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծին  հա մա պա տաս խան  վճար ման  են թա կա  տո կո սա գու մար  (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
3-5, 95-110).

11) Ըն կե րու թյու նը 01.12.2014 թվա կա նի հայ ցա դի մու մի  պա տաս խա նով նշել է, որ ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե-
րա դա րձ նե լու մա սին» 28.08.2013 թվա կա նի ո րո շումն  ստա ցել է 10.09.2013 թվա կա նին և 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կա տա րել է ող ջա մի տ ժամկ  ե տում, այն է՝ 16.10.2013 թվա-
կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 43-48): 

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, 
այն է` 

  1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 
կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և 
գտ նում է, որ տվյ ալ  գոր ծով  չվ ճար ված  աշ խա տա վար ձի   նկատ մա մբ   ՀՀ  քա ղա քա-
ցի ա կան  օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի հաշ վա րկ ման հար-
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ցի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն 
կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար,

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ և 417-րդ 
հոդ ված նե րի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող 
էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

- ի՞նչ պա տաս խա նատ վու  թյու ն է ծա գու մ սահ ման ված ժամկ  ե տու մ աշ խա տա վար ձը 
չվ ճա րե լու  դեպ քու մ,

- արդյո ՞ք աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու  դեպ քու մ կե տա նց ված աշ խա տա վար ձի նկատ-
մա մբ կա րող են հաշ վա րկ վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված տո կոս նե րը,

- այն դեպ քե րու մ, երբ առ կա է չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը բռ նա գան ձե լու  վե րա բե-
րյալ օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտած և չկա տար ված դա տա կան ակտ, արդյո ՞ք դա տա կան ակ-
տով բռ նա գա նձ ման են թա կա գու  մա րի նկատ մա մբ կա րող են հաշ վա րկ վել ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը:

 
ա. դրա մա կան պար տա վո րու  թյու  նը չկա տա րե լու  հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-

նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու  թյան ընդ հա նու ր կա նո նը.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան 

հա մա ձայն` ու րի շի դրա մա կան մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լու, դրա նք վե րա դա րձ նե լուց 
խու սա փե լու, վճար ման այլ կե տան ցով դրա նք օգ տա գոր ծե լու, կամ այլ ան ձի հաշ վին 
ան հի մն  ստա նա լու կամ խնայե լու դեպ քե րում այդ գու մա րին վճար վում են տո կոս ներ: 
Տո կոս նե րը հաշ վա րկ վում են կե տան ցի օր վա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան դա դար ման 
օ րը՝ ըստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կե նտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույք նե-
րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` նույն կե տով նա խա տես ված կար գը գոր ծում է, ե թե վն ա սի հա տուց ման կամ 
տո կո սի այլ չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Ե թե օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով վն ա սի հա տուց ման կամ տո կո սի այլ չափ նա խա տես ված է ո րո շա կի ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ա պա նույն կե տով նա խա տես ված կար գը չի գոր ծում մի  այն 
տվյ ալ ժա մա նա կա հատ վա ծում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը, մաս նա վո րա պես, նշել է, որ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա մար 
գու մա րին տո կոս ներ վճա րե լու պար տա վո րու թյան ծագ ման հի մքն ու րի շի դրա մա կան 
մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լն է (տե ՛ս, օ րի նակ, Ա րամ Հայ րա պե տյա նն ընդ դեմ Նո րիկ 
Գզի րյա նի և մյու ս նե րի թիվ 3-502/ՎԴ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
26.09.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյու նը վրա է հաս-
նում հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

- ու րի շի դրա մա կան մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լու, դրա նք վե րա դա րձ նե լուց խու-
սա փե լու, վճար ման այլ կե տան ցով դրա նք օգ տա գոր ծե լու կամ այլ ան ձի հաշ վին ան հի մն  
ստա նա լու կամ խնայե լու դեպ քե րում, և

- ե թե վն ա սի հա տուց ման կամ տո կո սի այլ չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով կամ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով վն ա սի հա տուց ման կամ տո կո սի այլ 
չափ նա խա տես ված է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: 

Այ սի նքն` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված 
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տո կոս նե րը են թա կա են հաշ վե գր ման և բռ նա գա նձ ման, ե թե առ կա է դրա մային պար-
տա վո րու թյուն, ո րի կա տա րու մը խա խտ վել է, կամ այն չի կա տար վել (տե ՛ս, « Գա գա րին» 
սե րմն  ա բու  ծա կան սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վն ընդ դեմ « Նաի րի Ին շու  րա նս» ա պա հո-
վագ րա կան սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու  թյա մբ ըն կե րու  թյան թիվ ԵԿԴ/0735/02/15 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գա վո րու մը դրա մա-
կան պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան 
ընդ հա նուր կա նոն է: Այ սի նքն՝ նշ ված կար գա վո րու մը գոր ծում է դրա մա կան պար տա-
վո րու թյուն նե րի խա խտ ման բո լոր այն դեպ քե րում, երբ այլ կար գա վո րում նա խա տես-
ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Ընդ ո րում, ե թե այլ կար գա վո րում նա խա տես ված 
է կո նկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ա պա այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տից 
հե տո նույն պես գոր ծում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված պա տաս խա նատ վու թյան ընդ հա նուր կա նո նը: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
կար գա վո րու մը՝ որ պես ընդ հա նուր կա նոն, չի գոր ծում այն դեպ քե րում, երբ պա տաս խա-
նատ վու թյան հս տակ չափ և կար գա վո րում նա խա տես վում է օ րեն քով կամ պայ մա նագ-
րո վ՝ որ պես հա տուկ կա նոն: 

բ. աշ խա տա վար ձի վճա րու  մը խախ տե լու  հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ-
վու  թյու  նը.

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տա-
վար ձը օ րեն քով, ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված կամ աշ խա տան քային պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված աշ խա տա նք նե րը կա տա րե լու դի մաց աշ խա տո ղին վճար վող 
հա տու ցումն  է:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տա-
վար ձը յու րա քան չյուր ա մի ս հաշ վա րկ վում և աշ խա տան քային օ րե րին վճար վում է աշ-
խա տո ղին ամ սա կան առն վա զն մե կ ան գամ` մի  նչև հա ջո րդ ամս վա 15-ը: Գոր ծա տուն 
կա րող է ամ սա կան աշ խա տա վա րձ վճա րել մե կ ան գա մի ց ա վե լի պար բե րա կա նու թյա մբ:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ե թե գոր-
ծա տուի մե ղ քով աշ խա տա վար ձի վճա րու մը կա տար վում է նույն օ րե նսգր քով, կո լեկ տիվ 
պայ մա նագ րով կամ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա մբ սահ ման ված ժամկ  ետ նե րի խախ տու-
մով, ա պա գոր ծա տուն աշ խա տա վար ձի վճար ման կե տա նց ված յու րա քան չյուր օր վա հա-
մար աշ խա տո ղին վճա րում է տու ժա նք` վճար ման են թա կա աշ խա տա վար ձի 0,15 տո կո սի 
չա փով, բայց ոչ ա վե լի, քան վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը:

«Աշ խա տա վար ձի պա շտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի այի (Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան հա մար ու ժի մե ջ մտել է 17.12.2005 թվա կա նին) 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն 
կոն վեն ցի այում «աշ խա տա վա րձ» եզ րույ թը, ան կախ ան վա նու մի ց և հաշ վա րկ ման մե -
թո դից, նշա նա կում է՝ փո ղով հաշ վա րկ վող և փո խա դա րձ հա մա ձայ նագ րով, ազ գային 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված ցան կա ցած վար ձատ րու թյուն կամ վաս տակ, ո րը գրա վոր 
կամ բա նա վոր պայ մա նագ րի հի ման վրա գոր ծա տուն վճա րում է աշ խա տո ղին կա տա-
րած կամ կա տա րե լիք աշ խա տան քի կամ մա տու ցած կամ մա տու ցե լիք ծա ռայու թյուն նե րի 
հա մար:

«Աշ խա տա վար ձի պա շտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝  գոր ծա տու նե րին ար գել վում է որ ևէ ձևով սահ մա նա փա կել աշ խա տող նե րի` աշ խա-
տա վար ձի տնօ րին ման ա զա տու թյու նը:

«Աշ խա տա վար ձի պա շտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի այի 12-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ աշ խա տա վար ձը վճար վում է կա նո նա վոր կեր պով: Բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ-
քե րի, երբ գոյու թյուն ու նեն այլ հա մա պա տաս խան կար գա վո րումն  եր, ո րո նք ա պա հո վում 
են  աշ խա տա վար ձի   պար բե րա կան վճա րու մը, աշ խա տա վար ձի  վ ճար ման պար բե րա կա-
նու թյու նը սահ ման վում է ազ գային օ րե նսդ րու թյա մբ կամ կո լեկ տիվ պայ մա նագ րե րով 
կամ մի ջ նո րդ դա տա րա նի ո րո շումն  ե րով, իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ աշ-
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խա տան քային պայ մա նագ րի դա դա րե լուց հե տո հա սա նե լիք աշ խա տա վար ձե րի վե րջ նա-
հաշ վա րկն ի րա կա նաց վում է ազ գային օ րե նսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան, կո լեկ տիվ 
պայ մա նագ րով կամ մի ջ նո րդ դա տա րա նի ո րոշ մա մբ կամ, այդ պի սի օ րե նսդ րու թյան, 
պայ մա նագ րի կամ ո րոշ ման բա ցա կայու թյան դեպ քում, ի րա կա նաց վում է ող ջա մի տ 
ժամկ  ե տում՝ հաշ վի առ նե լով պայ մա նագ րի պայ ման նե րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է աշ խա-
տա վար ձի հիմն  ա կան հատ կա նիշ նե րին: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել 
է, որ այդ հատ կա նիշ նե րն են՝

1) այն վար ձատ րու թյուն է կա տար ված կամ կա տար վե լիք աշ խա տան քի դի մաց,
2) աշ խա տա վար ձի վճար ման պայ ման նե րը սահ ման վում են աշ խա տան քային պայ-

մա նագ րով կամ օ րե նսդ րու թյա մբ,
3) աշ խա տա վա րձ վճա րե լու գոր ծա տուի պար տա կա նու թյու նը և աշ խա տա վա-

րձ ստա նա լու աշ խա տո ղի ի րա վուն քը ծա գում է աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե-
րի ծագ ման պա հից հե տո (տե ՛ս, Վա հե Դավ թյա նն ընդ դեմ « Հա րավ կով կա սյան եր կա-
թու  ղի» ՓԲԸ-ի թիվ Ե ԷԴ/3838/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
22.07.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ աշ խա տա վար ձի՝ որ պես կա տար ված աշ-
խա տան քի դի մաց հա տուց ման վճար ման և չվ ճա րե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան 
կար գը սահ ման ված է ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի վե րոն շյալ հոդ ված նե րով: Այս պես` 
ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ աշ խա տա վար ձը վճար վում է աշ խա տո ղին ամ սա կան 
առն վա զն մե կ ան գամ` մի  նչև հա ջո րդ ամս վա 15-ը: Նշ ված պար տա կա նու թյու նը չկա-
տա րե լու հա մար ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քով նա խա տես ված է պա տաս խա նատ-
վու թյուն՝ օ րա կան 0,15 տո կո սի չա փով տու ժան քի չա փով: Ընդ ո րում, օ րե նսդ րի կող մի ց 
սահ մա նա փակ վել է այդ պա տաս խա նատ վու թյա ն՝ տու ժան քի չա փը. այն չի կա րող գե-
րա զան ցել վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մը, ըստ է ու-
թյան, գոր ծա տուի պա տաս խա նատ վու թյան ինք նու րույն տե սակ է, ո րը ե րաշ խա վո րում է 
աշ խա տող նե րի՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում ի րե նց հա սա նե լիք աշ խա տա վա րձն 
ստա նա լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու հա մար 
ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քով սահ ման վել է պա տաս խա նատ վու թյան հա տուկ կա նոն: 
Նման պայ ման նե րում, հաշ վի առ նե լով ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը,  այն պես  էլ  այն  հան գա ման քը, որ նույն օ րե նսգր-
քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը կար-
գա վոր վում են քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյա մբ և այլ ի րա վա կան ակ տե րով, ե թե այլ 
բան նա խա տես ված չէ աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյա մբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է, որ աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու հա մար են թա կա է կի րառ ման ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը: Այ սի նքն՝ 
չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը բռ նա գան ձե լիս որ պես պա տաս խա նատ վու թյուն կի րառ վում 
է օ րա կան 0,15 տո կո սի չա փով տու ժա նք, բայց ոչ ա վե լի, քան վճար ման են թա կա աշ խա-
տա վար ձի չա փը:

գ. դա տա կան ակ տի հի ման վրա բռ նա գա նձ ման են թա կա չվ ճար ված աշ խա տա վար ձի 
նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հնա րա վո րու -
թյու  նը.

Ն կա տի ու նե նա լով սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րն ու հիմն  ա վո րումն  ե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ պա տաս խա նատ վու թյան այն 
դեպ քե րին, երբ չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ առ կա է օ րի նա-
կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակտ, ո րը չի կա տար վել: 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա-
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նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա-
մբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա-
մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ րի-
նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը պար տա դիր է բո լոր պե տա կան մար մի ն նե րի, 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, դրա նց պաշ տո նա տար ան ձա նց, ի րա վա-
բա նա կան ան ձա նց և քա ղա քա ցի նե րի հա մար ու են թա կա է կա տար ման Հայաu տա նի 
Հան րա պե տու թյան ամ բո ղջ տա րած քում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) ի րա վա կան դիր քո-
րո շումն  ե րի հա մա տե քս տում ան դրա դար ձել է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քին 
և այդ սկզ բուն քի շր ջա նակ նե րում՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի պար-
տա դի րու թյան հատ կա նի շին: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Կոն-
վե ցի այի  6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում ամ րա գր ված ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քը 
կդառ նա վե րա ցա կան, ե թե պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ դա տա-
րա նի՝ ի վն աս կող մե  րից մե  կի կայաց րած վե րջ նա կան, պար տա դիր դա տա կան ակ տը 
մն ա ան կա տար: Ա վե լին, ե թե Կոն վե ցի այի 6-րդ հոդ վա ծն ա ռա նց պա շտ պա նու թյան թող-
նի դա տա կան ակ տե րի ի կա տար ա ծու մը, ա պա դա հա վա նա բար կհան գեց նի այն պի սի 
ի րո ղու թյան, որն ան հա մա տե ղե լի կլի նի ի րա վուն քի գե րա կայու թյան սկզ բունք նե րի հետ, 
ո րը Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վել են պահ պա նել Կոն վեն ցի ան վա-
վե րաց նե լիս (տե ՛ս, Բու ր դո վն  ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
07.05.2002 թվա կա նի վճի ռը, կետ 34, Հո րնս բին ընդ դեմ Հու  նաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 19.03.1997 թվա կա նի վճի ռը, կետ 40, «Գ լու ր» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Հայաս տա-
նի կե նտ րո նա կան դե պո զի տա րի ա ինք նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու  թյան և մյու ս նե րի 
թիվ ԳԴ/0171/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):  

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ աշ խա տա վա րձ ստա նա լն աշ-
խա տո ղի ի րա վունքն է, և ե թե գոր ծա տուն սահ ման ված ժամկ  ե տում աշ խա տա վա րձ չի 
վճա րում, աշ խա տո ղն ի րա վունք ու նի դա տա կան կար գով պա հան ջե լու բռ նա գան ձել չվ-
ճար ված աշ խա տա վար ձը, ինչ պես նաև դրա նկատ մա մբ հաշ վա րկ վա ծ՝ ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տու ժան քը: Նման գոր ծե րի քն նու թյան 
ժա մա նակ հայ ցի փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը վե րա բե րում են աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող փաս տա կան հան գա մա նք նե րին և աշ խա տան քային օ րե-
նսդ րու թյա նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ա ռա նձ նաց նել այն դեպ քե րը, երբ աշ խա-
տո ղի ներ կայաց րած հայ ցի հի ման վրա առ կա է աշ խա տա վար ձի բռ նա գա նձ ման վճիռ, 
ո րը չի կա տար վել: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քե րում, երբ ար դեն իսկ 
առ կա է նման վճիռ, այդ գու մա րը դա դա րում է պար զա պես չվ ճար ված աշ խա տա վա րձ 
դի տա րկ վե լուց, այն դառ նում է աշ խա տո ղի օգ տին բռ նա գա նձ ման են թա կա գու մար, ո րը 
չվ ճա րե լու դեպ քում գոր ծա տուն ար դեն խախ տում է վճ ռի պար տա դի րու թյան և կա տա-
րե լի ու թյան հատ կա նիշ նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նման պայ ման նե րում 
կի րառ ման է են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
կար գա վո րու մը, այն է՝ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյու նը, քա նի որ նման պայ ման նե րում գոր ծա տուն ոչ թե պար զա պես աշ խա տա-
վար ձը չի վճա րում, այլ խախ տում է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով իր 
վրա դր ված դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը: Նշ ված մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է 
այն հան գա ման քով, որ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա մար նա խա տես-
ված տո կոս նե րի բռ նա գա նձ ման հայց ներ կայաց նե լիս այլևս չի քն նա րկ վում տվյ ալ գու-
մա րի՝ որ պես չկա տար ված դրա մա կան պար տա վո րու թյան ծագ ման հիմ քը, այլ քն նա րկ-
վում է մի  այն դա տա կան ակ տով հաս տատ ված հս տակ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը, 
ո րը չի կա տար վել: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու-
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թյան, որ դա տա կան ակ տով բռ նա գա նձ ման են թա կա, չվ ճար ված աշ խա տա վար ձի գու-
մա րի նկատ մա մբ կե տան ցի պա հից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տա րու մը 
են թա կա են վճար ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
տո կոս նե րը: 

Ի նչ վե րա բե րում է տվյ ալ դեպ քում կե տան ցի պա հը ո րո շե լուն, ա պա Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը տվյ ալ հա րցն ան հրա ժե շտ է հա մա րում քն նար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րում: 

Այս պես` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
պար տա պա նը պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու և (կամ) ան պատ շաճ կա տա րե լու հա-
մար պա տաս խա նա տու է մե ղ քի առ կայու թյան դեպ քում, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ 
օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Պար տա պա նը ճա նաչ վում է ան մե ղ, ե թե ա պա ցու ցում է, 
որ ին քը պար տա վո րու թյու նը պատ շաճ կա տա րե լու հա մար ձեռ նար կել է ի րե նից կախ-
ված բո լոր մի  ջոց նե րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վկայա կոչ ված հոդ վա ծի ի րա վա կան 
վեր լու ծու թյա նը, նշել է, որ օ րե նս դի րը որ պես պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա-
մար պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր պայ ման սահ մա նել է պար տա վո րու թյու-
նը խախ տած ան ձի մե ղ քի առ կայու թյու նը (տե ՛ս, «Ա րդ շի նին վե ստ բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ 
« Լա նդ րաս» ՍՊԸ-ի թիվ ԵՔԴ/0595/04/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Տ վյ ալ դեպ քում օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով հաս տատ ված դրա-
մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու դեպ քում ան հրա ժե շտ է, որ աշ խա տա վար-
ձի չվ ճար ման հան գա ման քը և աշ խա տա վար ձի չա փը հաս տատ վի օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտած դա տա կան ակ տով, քա նի որ մի  այն այդ դեպ քում կքն նա րկ վի օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտած դա տա կան ակ տը չկա տա րե լու հան գա ման քը: Նկա տի ու նե նա լով, որ տվյ ալ պա-
րա գայում քն նա րկ ման է են թա կա դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, իսկ պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր պայ ման է պար-
տա վո րու թյու նը խախ տած ան ձի մե ղ քը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում պար-
զել մե ղ քի ծագ ման պա հը, այ սի նքն՝ որ պա հից ան ձը մե  ղա վոր կհա մար վի նշ ված պար-
տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու մե ջ: 

Հաշ վի առ նե լով, որ մե  ղքն ան ձի հո գե բա նա կան վե րա բեր մունքն է իր կող մի ց կա-
տար վող ի րա վա խա խտ ման և դրա հետ ևա նք նե րի նկատ մա մբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ վե րոն շյալ ի րա վա խա խտ ման հա մար մե ղ քը կա րող է առ կա լի նել մի  այն 
այն պա հից սկ սած, երբ ան ձին հայտ նի է դար ձել իր ու նե ցած դրա մա կան պար տա վո րու-
թյան մա սին: Հետ ևա բար չնայած այն հան գա ման քին, որ դրա մա կան պար տա վո րու թյու-
նը հաս տատ վում է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով, օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտ նե լու պա հը կա րող է չհա մը նկ նել մե ղ քի ծագ ման պա հի հետ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը չկա տա րե-
լու ար դյուն քում որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց տո կոս ներ հաշ վար կե լիս դա տա-
րան նե րը պե տք է հաշ վի առ նեն, թե որ պա հից է փաս տա ցի սկ սել ի րա վա խախ տու մը, 
այ սի նքն՝ որ պա հից է ան ձը մե  ղա վոր ի րա վա խա խտ ման հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մա մբ այդ պա հը հա մը նկ նում է վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը պար տա պա նին 
հա սու լի նե լու պա հի հետ, այ սի նքն՝ թե որ պա հից է պար տա պա նն ի մա ցել կամ ի րա կան 
հնա րա վո րու թյուն ու նե ցել ի մա նա լու, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով 
ու նի դրա մա կան պար տա վո րու թյուն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ թիվ ԵԿԴ/0973/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի կող մի ց 11.12.2012 թվա կա նին կայաց ված վճ ռով Ռազ մի կ Ու զու նյա նի hայ ցը 
բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` նաև վճռ վել է Ըն կե րու թյա նը պար տա վո րեց նել վճա րել 
հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա-
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քա ցի ա կան դա տա րա նի 20.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մա մբ դա տա րա նի վճի ռն այդ մա սով 
թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ, իսկ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար-
չա կան պա լա տի 28.08.2013 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան ներ կայա ցուց չի վճ ռա բեկ 
բո ղո քը վե րա դա րձ վել է:

 Ծա ռայու թյան Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն բաժ նի պե տի տե ղա-
կալ Ս. Սի մո նյա նը, հի մք ըն դու նե լով Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր-
ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 27.11.2013 թվա կա նին տր ված 
կա տա րո ղա կան թեր թը, 09.12.2013 թվա կա նին նաև ո րո շում է կայաց րել Ըն կե րու թյա նը 
հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վճա րե լուն պար տա վո-
րեց նե լու վե րա բե րյալ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին, իսկ 09.01.2014 թվա-
կա նին ո րո շում է կայաց րել 8.775.000 ՀՀ դրա մի  չա փով Ըն կե րու թյան դրա մա կան մի -
ջոց նե րի վրա ար գե լա նք դնե լու մա սին: 16.01.2014 թվա կա նին և 17.01.2014 թվա կա նին 
Ըն կե րու թյան հաշ վից, ի կա տա րումն  վե րը նշ ված դա տա կան ակ տի, մի  դեպ քում դուրս 
է գր վել 188.318,3 ՀՀ դրամ, իսկ մյուս դեպ քում փո խա նց վել է 4.753,96 ՀՀ դրամ, ինչ-
պես նաև 24.01.2014 թվա կա նին Եր ևա նի թիվ 1 գան ձա պե տա կան հաշ վին փո խան ցել է 
8.581.823 ՀՀ դրամ, իսկ Ծա ռայու թյունն իր հեր թին Ռազ մի կ Ու զու նյա նին փո խան ցել է 
8.775.000 ՀՀ դրամ մի  այն 07.07.2014 թվա կա նին:

 Ռազ մի կ Ու զու նյա նը հայց է ներ կայաց րել դա տա րան ընդ դեմ Ըն կե րու թյան` 940.085 
ՀՀ դրա մի  չա փով տո կո սա գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, ո րից 179.585 ՀՀ դրա-
մը` որ պես 29.08.2013 թվա կա նից մի  նչև 16.10.2013 թվա կա նը, այ սի նքն` մի  նչև 2.220.828 ՀՀ 
դրա մն ի րեն վճա րե լու օ րը, ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով հաշ վա րկ ված տո կո սա գու մար, 760.500 ՀՀ դրա մը` որ պես 
29.08.2013 թվա կա նից մի  նչև 06.07.2014 թվա կա նը, այ սի նքն` մի  նչև Ծա ռայու թյան կող մի ց  
8.775.000 ՀՀ դրա մն ի րեն փո խան ցե լու նա խո րդ օ րը, ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա-
մար նույն հոդ վա ծով հաշ վա րկ ված տո կո սա գու մար: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ « Ռազ մի կ Ու զու նյա նին վճար-
վե լիք գու մա րը կազ մում է 10.995.000 ՀՀ դրամ, այդ գու մա րի նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս նե րը են թա կա չեն վճար ման, 
քա նի որ Ըն կե րու թյու նը,  16.10.2013 թվա կա նին տե ղե կա նա լով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 
դա տա կան ակ տի մա սին, վճա րել է 2.220.000 ՀՀ դրամ, ո րի պայ ման նե րում նրա գոր-
ծո ղու թյուն նե րում բա ցա կայում են ու րի շի դրա մա կան մի  ջոց նե րն ա պօ րի նի պա հե լու, 
դրա նք վե րա դա րձ նե լուց խու սա փե լու կամ օգ տա գոր ծե լու փաս տե րը, իսկ 8.775.000 ՀՀ 
դրա մը վճար վել է 07.07.2014 թվա կա նին», հիմն  ա վոր է հա մա րել, որ 8.775.000 ՀՀ դրա-
մն  Ըն կե րու թյան կող մի ց պահ վել է ա պօ րի նի, և այդ գու մա րի նկատ մա մբ ա ռա ջա ցել է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` տո կոս ներ վճա րե լու 
պար տա վո րու թյուն։ 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, հիմն  ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի վե րը նշ ված եզ րա-
հան գումն  ե րը, Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժել է:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.
 Թիվ ԵԿԴ/0973/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ 

վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 11.12.2012 թվա-
կա նին կայաց ված վճ ռով Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ռազ մի կ Ու զու նյա նի պե տք է բռ նա-
գա նձ վեր հար կա դիր պա րա պուր դի գու մար: Հետ ևա բար նշ ված վճ ռով հաս տատ ված 
գու մա րի նկատ մա մբ, հի մք ըն դու նե լով վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, հաշ-
վա րկ ման են են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
տո կոս նե րը՝ մի  նչև պար տա վո րու թյուն նե րի փաս տա ցի կա տա րու մը:

 Թիվ ԵԿԴ/0973/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա-
րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 11.12.2012 
թվա կա նին կայաց ված վճ ռի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թի պա հան ջը կա-
տա րե լու նպա տա կով հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում 16.01.2014 
թվա կա նին և 17.01.2014 թվա կա նին Ըն կե րու թյան հաշ վից դուրս է գր վել հա մա պա տաս-
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խա նա բար 188.318,3 ՀՀ դրամ և 4.753,96 ՀՀ դրամ, այ նու հե տև Ըն կե րու թյու նը 24.01.2014 
թվա կա նին Եր ևա նի թիվ 1 գան ձա պե տա կան հաշ վին փո խան ցել է 8.581.823 ՀՀ դրամ, 
իսկ Ծա ռայու թյունն իր հեր թին Ռազ մի կ Ու զու նյա նին 8.775.000 ՀՀ դրա մը փո խան ցել է 
մի  այն 07.07.2014 թվա կա նին, այ սի նքն` շուրջ հի նգ ու կես ա մի ս հե տո:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյու նը 
չի կա րող 188.318,3 ՀՀ դրա մը 16.01.2014 թվա կա նից, 4.753,96 ՀՀ դրա մը 17.01.2014 թվա-
կա նից և 8.581.823 ՀՀ դրա մը 24.01.2014 թվա կա նից մի  նչև 07.07.2014 թվա կա նն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար հա մար վել Ռազ մի կ Ու զու նյա նին հա սա նե լիք հա մա-
պա տաս խան գու մար նե րն ա պօ րի նի պա հած, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում վե րը նշ ված գու-
մար նե րը տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում դուրս են ե կել նրա հաշ վից, դրա հետ-
ևան քո վ՝ նաև տնօ րի նու մի ց և տի րա պե տու մի ց: Այ սի նքն` սույն գոր ծով ա պա ցուց ված չէ 
188.318,3 ՀՀ դրա մը 16.01.2014 թվա կա նից, 4.753,96 ՀՀ դրա մը 17.01.2014 թվա կա նից և 
8.581.823 ՀՀ դրա մը 24.01.2014 թվա կա նից մի  նչև 07.07.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում Ըն կե րու թյան կող մի ց ա պօ րի նի պահ վե լու փաս տը, որ պի սի պայ ման նե-
րում բա ցա կայում է Ըն կե րու թյան մե ղ քը դե ռևս 16.01.2014 թվա կա նին, 17.01.2014 թվա կա-
նին և 24.01.2014 թվա կա նին փո խա նց ված վե րը նշ ված գու մար նե րը Ծա ռայու թյան կող մի ց 
մի  այն 07.07.2014 թվա կա նին Ռազ մի կ Ու զու նյա նին փո խան ցե լու հար ցում: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, 
որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կե նտ րո նա կան բան կի կող մի ց սահ մա նած (ՀՀ կե նտ-
րո նա կան բան կի խո րհր դի 09.11.2010 թվա կա նի թիվ 283-Ն ո րո շում) բան կային տո կո սի 
հաշ վար կային դրույ քը տվյ ալ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ե ղել է տա րե կան 12 տո կոս, 
գտ նում է, որ 188.318,3 ՀՀ դրա մի նկատ մա մբ 16.01.2014 թվա կա նից մի  նչև 07.07.2014 թվա-
կա նը հաշ վա րկ ված ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո-
կոս նե րի գու մա րի, այն է՝ 10.649 ՀՀ դրա մի  (188.318,3*12%/365*172(օր)), 4.753,96 ՀՀ դրա մի  
նկատ մա մբ 17.01.2014 թվա կա նից մի  նչև 07.07.2014 թվա կա նը հաշ վա րկ ված տո կոս նե րի 
գու մա րի, այն  է՝ 267 ՀՀ դրա մի  (4.753,96*12%/365*171(օր)), ինչ պես նաև 8.581.823 ՀՀ 
դրա մի  նկատ մա մբ 24.01.2014 թվա կա նից մի  նչև 07.07.2014 թվա կա նը հաշ վա րկ ված տո-
կոս նե րի գու մա րի, այն է՝ 462.713 ՀՀ դրա մի  (8.581.823*12%/365*164(օր)) բռ նա գա նձ ման 
մա սով (ընդ հա նուր առ մա մբ՝ 473.629 ՀՀ դրամ) Ռազ մի կ Ու զու նյա նի պա հան ջը են թա կա 
էր մե  րժ ման:

 Մի նչ դեռ Դա տա րա նը վե րը թվա րկ ված փաս տե րի ան տես մա մբ, ար դյուն քում նա և՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ և 417-րդ հոդ ված նե րի խա խտ մա մբ սխալ եզ րա-
հա նգ ման է ե կել նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար Ըն կե րու թյան պա տաս խա նատ-
վու թյան վե րա բե րյալ, ինչն ան տես վել է նաև Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց, ուս տի այս 
մա սով վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տա րկ նե րը հիմն  ա վոր են և ի րա վա չափ: 

Ի նչ վե րա բե րում է 29.08.2013 թվա կա նից մի  նչև 15.01.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մար 8.775.000 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ, 16.01.2014 թվա կա նին 8.586.681,7 
ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ, 17.01.2014 թվա կա նից մի  նչև 23.01.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մար 8.581.927,74 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կո սա գու մար նե րը 
բռ նա գան ձե լու մա սով պա հան ջին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար-
ձա նագ րել հետ ևյա լը.

 Թիվ ԵԿԴ/0973/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ 
վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 11.12.2012 թվա-
կա նին կայաց ված վճ ռով Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է Ռազ մի կ Ու զու նյա նին վճա րել 
հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: Նշ ված վճի ռն օ րի նա-
կան ու ժի մե ջ է մտել 28.08.2013 թվա կա նին: Ըն կե րու թյու նը 01.12.2014 թվա կա նի հայ ցա-
դի մու մի  պա տաս խա նով նշել է, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա-
կան պա լա տի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» 28.08.2013 թվա կա նի ո րո շումն 
ստա ցել է 10.09.2013 թվա կա նին և դա տա կան ակ տը կա տա րել է ող ջա մի տ ժամկ  ե տում, 
այն է՝ 16.10.2013 թվա կա նին:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն գոր ծի 
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փաս տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
կող մի ց չի պա րզ վել ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 
28.08.2013 թվա կա նի ո րո շումն  Ըն կե րու թյա նը հա սու լի նե լու օ րը, որ պի սի պայ ման նե րում 
մի  այն կա րող էր պա րզ դառ նալ Ըն կե րու թյան կող մի ց այդ դրա մա կան մի  ջոց նե րն ա պօ-
րի նի պա հե լու (օգ տա գոր ծե լու) ժա մա նա կա հատ վա ծը, հետ ևա բա ր՝ Ըն կե րու թյան մե ղ քի 
ծագ ման պա հը, և մի  այն այդ դեպ քում հնա րա վոր կլի ներ հաշ վար կել այդ դրա մա կան 
մի  ջոց նե րի վրա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման-
ված հաշ վե գր վող տո կոս նե րը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյու նից 29.08.2013 
թվա կա նից մի  նչև 15.01.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 8.775.000 ՀՀ 
դրա մի  նկատ մա մբ, 16.01.2014 թվա կա նին 8.586.681,7 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ, 17.01.2014 
թվա կա նից մի  նչև 23.01.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 8.581.927,74 
ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին հա-
մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կո սա գու մար նե րը բռ նա գան ձե լու պա հա նջ նե րի 
մա սով գոր ծը են թա կա է ու ղա րկ ման նոր քն նու թյա ն՝ սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գոր ծի վե րոն շյալ հան գա մա նք նե րը պար զե լու 
հա մար:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ան հրա ժե շտ է 
կի րա ռել   ՀՀ   քա ղա քա ցի ա կան   դա տա վա րու թյան   օ րե նսգր քի   240-րդ   հոդ վա ծի  1-ին  
կե տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա-
նե լու և փո փո խե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-
տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա-
գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր է։ Հետ ևա բար գոր ծի ան հար-
կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ 
Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը 
փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն 
գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 
բա ցա կայու թյու նը ։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս հի մք է ըն դու-
նում նաև այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի վճի ռը վե րա քն նու թյան կար գով բո ղո քա-
րկ վել և հա մա պա տաս խա նա բար վե րա նայ վել է մի  այն 760.500 ՀՀ դրամ բա վա րար ված 
հայ ցա պա հան ջի մա սով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին  
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և  7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար-
ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն` վե րա քն նիչ 
կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի «ա» կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գա-
նձ վում է գույ քային պա հան ջի գոր ծե րո վ՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս 
բա զային տուր քի  տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային  տուր քի հա զա րա պա տի կից:

 « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան 
տուր քի գծով կա րող են սահ ման վել հետ ևյալ ար տո նու թյուն նե րը` պե տա կան տուր քի 
վճա րու մի ց ա զա տում, պե տա կան տուր քի նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի դրույ քա չա-
փի նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը 
սահ ման ված ժամկ  ե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վա րկ ված տույ ժե րի վճա րու մի ց 
ա զա տում, նվա զե ցում, դրա նք վճա րե լու ժամկ  ե տի հե տաձ գում:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, 
որ պի սի պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, ինչ-
պես նաև հաշ վի առ նե լով, որ Ռազ մի կ Ու զու նյա նի հայ ցը՝ 473.629 ՀՀ դրամ բռ նա գան-
ձե լու պա հան ջի մա սով, են թա կա է մե  րժ ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու-
մը, գտ նում է, որ Ռազ մի կ Ու զու նյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 
9.472 ՀՀ դրամ (473.629*2%)` որ պես հայ ցա դի մու մի  հա մար սահ ման ված և Դա տա րա նի 
16.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի գու մար: Մի ա ժա-
մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ռազ մի կ Ու զու նյա նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան 
են թա կա է բռ նա գա նձ ման 14.208 ՀՀ դրամ (473.629*3%)` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա-
մար Ըն կե րու թյան կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի մա սի հա տուց ման 
գու մար, և 14.208 ՀՀ դրամ (473.629*3%)` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար Ըն կե րու թյան 
կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի մա սի հա տուց ման գու մար:  

Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ գոր ծը՝ Ըն կե րու թյու նից 29.08.2013 թվա կա-
նից մի  նչև 15.01.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 8.775.000 ՀՀ դրա-
մի  նկատ մա մբ, 16.01.2014 թվա կա նին 8.586.681,7 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ, 17.01.2014 թվա-
կա նից մի  նչև 23.01.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 8.581.927,74 ՀՀ 
դրա մի  նկատ մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին հա մա-
պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կո սա գու մար նե րը բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով, 
ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի, 
այդ թվում՝ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մա րի բա շխ ման հար ցին այդ մա սով պե-
տք է ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 27.01.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և
- Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 30.09.2015 թվա կա նի վճի ռը՝ հայ ցը՝ 473.629 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու 
պա հան ջի մա սով բա վա րա րե լու մա սով օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու, և դրա հետ կապ-
ված դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման մա սե րով այն փո փո խե լ՝ Ռազ մի կ Ու զու նյա նի հայ-
ցը՝ 473.629 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով, մե ր ժել,
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- գոր ծը՝ « Գե ոՊ րո Մայ նի նգ Գո լդ» ՍՊԸ-ից 29.08.2013 թվա կա նից մի  նչև 15.01.2014 
թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 8.775.000 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ, 
16.01.2014 թվա կա նին 8.586.681,7 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ, 17.01.2014 թվա կա նից մի  նչև 
23.01.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 8.581.927,74 ՀՀ դրա մի  նկատ-
մա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին հա մա պա տաս խան 
վճար ման են թա կա տո կո սա գու մար նե րը բռ նա գան ձե լու պա հան ջի և այդ մա սով դա տա-
կան ծախ սե րի բա շխ ման մա սով, ու ղար կել Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան 
շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյան:

2. Ռազ մի կ Ու զու նյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 9.472 ՀՀ դրամ` որ պես 
հայ ցա դի մու մի  հա մար սահ ման ված և Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր-
ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 16.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա-
ձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի գու մար:

 Ռազ մի կ Ու զու նյա նից հօ գուտ « Գե ոՊ րո Մայ նի նգ Գո լդ» ՍՊԸ-ի բռ նա գան ձել 14.208 
ՀՀ դրա մ՝ որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
մա սի հա տուց ման գու մար:  

Ռազ մի կ Ու զու նյա նից հօ գուտ « Գե ոՊ րո Մայ նի նգ Գո լդ» ՍՊԸ-ի բռ նա գան ձել 14.208 
ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի մա սի 
հա տուց ման գու մար:

 Բե կան ված մա սով դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի 
նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան   Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/3295/02/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/3295/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Պետ րո սյա ն
 Դա տա վոր ներ`  Տ. Նա զա րյա ն
 Կ. Չի լին գա րյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
   Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
   Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
      Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ին տե րալ կո» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու-

թյուն) ներ կայա ցու ցիչ ներ Սիլ վա Պետ րո սյա նի և Ար թուր Դավ թյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 
վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 22.12.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ-
ցի Խո րեն Նա սի բյա նի ընդ դեմ Ըն կե րու թյան` ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն ան վա վեր 
ճա նա չե լու, աշ խա տան քում վե րա կա նգ նե լու, չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը և մի  ջին աշ-
խա տա վար ձը հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վճա րե-
լուն պար տա վո րեց նե լու, գա նձ ման են թա կա աշ խա տա վար ձի նկատ մա մբ ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը կի րա ռե լու պա հա նջ նե րի մա սին, և ըստ 
հա կը նդ դեմ հայ ցի Ըն կե րու թյան ընդ դեմ Խո րեն Նա սի բյա նի` գու մա րի բռ նա գա նձ ման 
պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Խո րեն Նա սի բյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ըն կե-

րու թյան կող մի ց 26.06.2015 թվա կա նին ըն դուն ված ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը և 
ի րեն վե րա կա նգ նել աշ խա տան քում, պար տա վո րեց նել Ըն կե րու թյա նը վճա րե լու մի -
նչև 26.06.2015 թվա կա նն ի րեն հա սա նե լիք չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը, հար կա դիր 
պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար մի  ջին աշ խա տա վար ձը, մի  նչև 
26.06.2015 թվա կա նը գա նձ ման են թա կա աշ խա տա վար ձի գու մա րի նկատ մա մբ կի-
րա ռել ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և Ըն կե րու թյու նից 
բռ նա գան ձել տու ժա նք նշ ված աշ խա տա վար ձի վճար ման կե տա նց ված յու րա քան չյուր 
օր վա հա մար:

 Հա կը նդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Խո րեն Նա սի-
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բյա նից բռ նա գան ձել 400.000 ՀՀ դրամ` որ պես Ըն կե րու թյան կող մի ց Խո րեն Նա սի բյա նին 
հա նձն ված և չվե րա դա րձ ված ապ րա նք նե րի գու մար: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Պետ րո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 29.07.2016 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է, իսկ հա կը նդ դեմ հայ ցը` մե  րժ վել:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
22.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա-
նի 29.07.2016 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կայաց րել Ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Խո րեն Նա սի բյա նը: 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, փաս տա րկ նե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով.
1) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-

րդ,      61-րդ, 61.1.-րդ և 68-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա-
ծը և 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ո րո նք չպե տք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րե նսգր քի    109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տը, 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
9-րդ կե տը, ո րո նք պե տք է կի րա ռեր, սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր-
քի 265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձի նք նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տա րկ նե-
րով.

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը քն նա րկ ման ա ռար կա է դա րձ րել մի  այն 26.06.2015 թվա կա-
նին Ըն կե րու թյան կող մի ց ըն դուն ված ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ան վա վե րու թյան 
հար ցը և գա լով սխալ եզ րա հա նգ ման` չի ան դրա դար ձել ակ տի հիմ քում դր ված, աշ խա-
տան քից ա զա տե լու հա մար հի մք հան դի սա ցած ի րա վա կան նոր մի ն գնա հա տա կան տա-
լուն:

 Բա ցի այդ, սույն գոր ծում առ կա չէ վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող 26.06.2015 թվա կա-
նի հրա մա նը, իսկ հայց վո րի վրա դր ված է նշ ված հրա մա նը դա տա րան ներ կայաց նե լու 
պար տա կա նու թյու նը, մի  նչ դեռ հայց վո րը ոչ մի  մի  ջոց չի ձեռ նար կել ստա նա լու այդ հրա-
մա նը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա կան ակ տի մա սին ի րա զեկ ված լի նե լու 
փաս տը հաս տատ վում է ի րա վա կան ակ տի հա նձ նու մով, և ե կել է այն եզ րա հա նգ ման, որ 
Ըն կե րու թյան կող մի ց ըն դուն ված ակտն ի րա վա բա նա կան ուժ չու նի` չա նդ րա դառ նա լով 
այն հար ցին, թե որ պա հն է հա մար վում ակ տի ի րա վա բա նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա-
հը` ի րա վա կան ակ տի հա նձ նու մը, թե ի րա վա կան ակ տի մա սին ի րա զե կու մը: Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նը չի հան գել մի  ան շա նակ հետ ևու թյան, թե արդյոք Ըն կե րու թյան ըն դու նած 
ակտն ա ռո չի նչ է, ան վա վեր, թե ի րա վա բա նա կան ուժ չու նե ցող:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Խո րեն Նա սի բյա նը չէր 
կա րող վե րա կա նգն վել նախ կին աշ խա տան քում, ուս տի կի րա ռե լի էր ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րե նսգր քի      265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, մի  նչ դեռ Դա տա րա նը կի րա ռել է նույն 
հոդ վա ծի 1-ին մա սը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է նաև, որ Ըն կե րու թյու նը հայց վո րին վճա րել է 
մայիս ամս վա աշ խա տա վար ձը, իսկ մի  նչև 26.06.2015 թվա կա նն Ըն կե րու թյու նը հայց-
վո րին աշ խա տա վա րձ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն չի ու նե ցել, հետ ևա բար չէր կա րող 
բռ նա գա նձ վել այդ աշ խա տա վար ձը և դրա նկատ մա մբ հաշ վա րկ վել ու բռ նա գա նձ վել ՀՀ 
աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված տույ ժը:

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-
նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձի նք նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տար կով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց 
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Դա տա րան է ներ կայաց վել թիվ Ա6320310332 հար կային հա շի վը, ո րի հա մա ձայն` «Alca-
tel One Touch Idol 2 mini» բջ ջային հե ռա խո սն Ըն կե րու թյա նը մա տա կա րար վել է 87.900 
ՀՀ դրա մով, իսկ «HP PROBOOK 450G1 15/4/750/15.6» մո դե լի հա մա կա րգ չի մա սով Ըն կե-
րու թյու նը ներ կայաց րել է «INVOICE» վեր տա ռու թյա մբ փաս տա թուղթ, որ տեղ եր ևում է, 
որ այդ հա մա կար գի չը տրա մա դր վել է Խո րեն Նա սի բյա նին: Աշ խա տան քից ա զատ վե լուց 
հե տո Խո րեն Նա սի բյա նը չի վե րա դա րձ րել նշ ված ապ րա նք նե րը, ին չը, սա կայն, Դա տա-
րա նի կող մի ց պատ շաճ չի գնա հատ վել, և հա կը նդ դեմ հայցն ան հի մն  կեր պով մե  րժ վել է:

 
Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձի նք պա հան ջել են բե կա նել Վե րա քն նիչ 

դա տա րա նի 22.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը մե ր ժել, իսկ հա կը նդ-
դեմ հայ ցը` բա վա րա րել: 

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը
 Բո ղո քա բե րն ըստ է ու թյան չի ներ կայաց րել որ ևէ պատ շաճ հիմն  ա վո րում այն մա սին, 

որ Դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան չէ: Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմն  ա վո րումն  ե րի հիմ քում դր-
ված օ րե նսդ րա կան նոր մե  րը մե կ նա բան վել են` խե ղա թյու րե լով դրա նց ի մաս տը, որ պի սի 
հան գա ման քը հա կա սում է «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված` ի րա վա կան ակ տի մե կ նա բան ման կա նոն նե րին: Մաս նա վո րա պես` Ըն կե-
րու թյու նը չի ա պա ցու ցել հայց վո րի կող մի ց աշ խա տան քի չներ կայա նա լու հան գա ման քը, 
ինչ պես նաև ան դրա դառ նա լով «ու ժի մե ջ չմ տած», «ան վա վեր» և «ա ռո չի նչ» եզ րույթ նե-
րին` Ըն կե րու թյունն ինքն էլ չի նշել դրա նց տար բե րու թյուն նե րը: Ինչ վե րա բե րում է աշ-
խա տան քում վե րա կա նգ նե լու ան հնա րի նու թյա նը, ա պա Ըն կե րու թյու նը չի ներ կայաց րել 
որ ևէ ա պա ցույց ան հնա րի նու թյան մա սին: 

Բա ցի այդ, գոր ծում առ կա չէ Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կայաց ված որ ևէ ա պա ցույց 
այն մա սին, որ հա կը նդ դեմ հայ ցում նշ ված տեխ նի կա կան սար քե րը հա նձն վել են հայց-
վո րին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1) Խո րեն Նա սի բյա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 22.01.2015 թվա կա նին կնք ված աշ խա-

տան քային պայ մա նագ րի 1.1 կե տի հա մա ձայն` Խո րեն Նա սի բյա նն ըն դուն վել է աշ խա-
տան քի որ պես գոր ծա դիր տնօ րեն: Պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն` աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րով ստա նձ նած աշ խա տա նքն աշ խա տո ղի հիմն  ա կան աշ խա տան քից զատ 
հա մա տե ղու թյա մբ աշ խա տա նք է: 

Պայ մա նագ րի 5.1 կե տի հա մա ձայն` աշ խա տո ղի հաս տա տուն հա մա խա ռն ամ սա-
կան աշ խա տա վար ձը` նե րա ռյալ կի րա ռե լի հար կե րը և վճար նե րը, կազ մում է 1.889.000 
ՀՀ դրամ, ո րից զուտ աշ խա տա վար ձը` 1.400.000 ՀՀ դրամ, ե կամ տային հար կը` 489.000 
ՀՀ դրամ:

 Պայ մա նագ րի 6.1 կե տի հա մա ձայն` աշ խա տո ղի ա ռա ջին աշ խա տան քային օրն է 
01.02.2015 թվա կա նը, աշ խա տո ղի աշ խա տան քը` եր կու շաբ թի-ուր բաթ օ րե րին: Այ դու հան-
դե րձ, աշ խա տո ղի ղե կա վար պաշ տո նից ել նե լով` նրա աշ խա տան քային ռե ժի մը կա րող 
է ո րո շա կի ո րեն տար բեր վել վե րը նշ վա ծից և լի նել չկար գա վոր վող: Պայ մա նագ րի 6.2 
կե տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տն է 6 ա մի ս` հաշ ված աշ խա տո ղի 
ա ռա ջին աշ խա տան քային օր վա նից: Պայ մա նագ րի 6.5 կե տի հա մա ձայն` ե թե կող մե  րից 
որ ևէ մե  կը Պայ մա նագ րի ժամկ  ե տը լրա նա լուց առն վա զն 10 օր ա ռաջ գրա վոր չի ծա նու-
ցում մյուս կող մի ն, որ չի ցան կա նում շա րու նա կել Պայ մա նա գի րը, ա պա Պայ մա նագ րի 
գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը հա մար վում է եր կա րաց ված 6 ա մի ս ժամկ  ե տով (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 9-15):

2) Ըն կե րու թյան 17.06.2015 թվա կա նի ծա նուց ման հա մա ձայն` 05.05.2015 թվա կա նից 
ա վե լի քան 1 ա մի ս 10 օր Խո րեն Նա սի բյա նն ան հար գե լի պատ ճառ նե րով չի ներ կայա ցել 
աշ խա տան քի: Ա ռա ջա րկ վել է 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ներ կայաց նել գրա-
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վոր բա ցատ րու թյուն աշ խա տան քի չներ կայա նա լու պատ ճառ նե րի մա սին (hա տոր 1-ին, 
գ.թ. 71):

3) 23.06.2015 թվա կա նի բա ցատ րու թյա մբ Խո րեն Նա սի բյա նը հայտ նել է, որ իր պաշ-
տո նի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով` աշ խա տան քային ռե ժի մը չկար գա վոր վող է, 
Ըն կե րու թյան ծա նուց ման մե ջ նշ ված ժամկ  ե տի ըն թաց քում և տվյ ալ պա հին ին քը գտն վում 
է աշ խա տան քի մե ջ, կա տա րում է իր պար տա կա նու թյուն նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 72-73):

4) 21.07.2015 թվա կա նի է լե կտ րո նային նա մա կագ րու թյան հա մա ձայն` Խո րեն Նա սի-
բյա նի բան կային հաշ վե հա մա րին Ըն կե րու թյան կող մի ց կա տար վել է 445.865 ՀՀ դրա մի  
չա փով փո խան ցում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 69):

5) 05.08.2015 թվա կա նին Ըն կե րու թյան աշ խա տա կից Գո հար Պա պոյա նին ու ղա-
րկ ված է լե կտ րո նային նա մա կագ րու թյան, 15.07.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ժա-
մա նակ որ պես վկա հրա վիր ված Ռու բեն Խա չատ րյա նի ցուց մուն քի հա մա ձայն` Խո րեն 
Նա սի բյա նը մի  նչև 2015 թվա կա նի օ գոս տոս ա մի  սը նե րա ռյալ կա տա րել է իր պար տա-
կա նու թյուն նե րը (հա տոր 1-ին գ.թ. 30, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 128-131, 135, դա տա կան 
նիս տի ար ձա նագ րու թյուն):

6) 06.05.2015 թվա կա նի թիվ Ա6320310332 հար կային հաշ վի հա մա ձայն` «Alcatel One 
Touch Idol 2 mini» բջ ջային հե ռա խո սը Ըն կե րու թյա նը մա տա կա րար վել է 06.05.2015 թվա-
կա նին 87.900 ՀՀ դրա մով (hա տոր 2-րդ, գ.թ. 61):  

7) Սույն գոր ծում առ կա չէ 26.06.2015 թվա կա նին Խո րեն Նա սի բյա նին աշ խա տան քից 
ա զա տե լու մա սին հրա մա նը, ինչ պես նաև ա պա ցույց` այդ հրա մա նի մա սին վեր ջի նիս 
պատ շաճ ի րա զե կե լու մա սին:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի վա րույթ ըն դու նու մը 

պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է` 

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ գոր ծով ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 5-րդ և 265-րդ հոդ ված նե րի 
վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու-
նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար, 

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սի խա խտ ման և 265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի չկի րառ ման հետ ևան քով առ կա է 
ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա-
վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1) արդյո ՞ք աշ խա տո ղին աշ խա տան քից ա զա տե լու  մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տը են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման, ե թե այն ու  ժի մե ջ չի մտել, 

2) արդյո ՞ք աշ խա տո ղը կա րող է վե րա կա նգն վել իր նախ կին աշ խա տան քու մ, ե թե վե-
ճը լու  ծե լու  պա հին լրա ցել է գոր ծա տու ի և աշ խա տո ղի մի  ջև կնք ված ո րո շա կի ժամկ  ե տով 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու  թյան ժամկ  ե տը: Այդ դեպ քու մ երբ վա նի ՞ց պե տք 
է աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը հա մար վի լու ծ ված: Արդյո ՞ք ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք-
ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու  թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու  պատ ճա ռով գոր-
ծա տու ի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան քային հա րա բե րու  թյու ն նե րի վե րա կա նգն ման 
ան հնա րի նու  թյան դեպ քու մ գոր ծա տու ն պար տա վոր է հար կա դիր պա րա պու ր դի ամ բո ղջ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վճա րել հա տու  ցու մ` մի  ջին աշ խա տա վար ձի չա փով մի  նչև 
դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտ նե լը և աշ խա տո ղին աշ խա տան քու մ չվե րա կա-
նգ նե լու  դի մաց հա տու  ցու մ:

 Վե րոգ րյա լի հա մա տե քս տում քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քե րի սահ ման նե-
րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ.
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1. վճ ռա բեկ բո ղո քն ա ռա ջին հիմ քով հիմն  ա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա-
ռա բա նու  թյա մբ. 

ա) գոր ծա տու ի կայաց րած ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն ու  ժի մե ջ մտ նե լու  կար գը 
և ու  ժի մե ջ չմ տած ակ տի վի ճա րկ ման հնա րա վո րու  թյու  նը.

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
ի րա վա կան ակ տը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ժո ղո վր դի, Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, պե տա կան կամ 
հա մայն քային հիմն  ա րկ նե րի, ինչ պես նաև ի րա վա բա նա կան ան ձա նց, դրա նց ա ռա նձ-
նաց ված ստո րա բա ժա նումն  ե րի կամ հիմն  ա րկ նե րի` օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում 
և կար գով ի րե նց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում ըն դու նած պաշ տո նա կան գրա վոր 
փաս տա թուղթ է, ո րով սահ ման վում են պար տա դիր ճա նաչ ման, պահ պա նու թյան, պա-
շտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա ի րա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն-
ներ, պա տաս խա նատ վու թյուն ներ, սահ մա նա փա կումն  եր կամ այլ կա նոն ներ (այ սու հետ` 
վար քագ ծի կա նոն ներ):

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ի րա վա կան ակ տե րն ի րե նց բնույ թով լի նում 
են նոր մա տիվ, ան հա տա կան (ոչ նոր մա տիվ) կամ ներ քին (լո կալ):

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` ան հա տա կան ակտ է նույն հոդ վա ծի ա ռա-
ջին մա սում նշ ված մար մի ն նե րի` ի րե նց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում ըն դու նած ի րա-
վա կան այն ակ տը, որն ու նի ժա մա նա կա վոր կամ մշ տա կան բնույթ, նա խա տես ված է 
մե  կան գա մյա կամ բազ մա կի կի րառ ման հա մար, չի պա րու նա կում ի րա վա կան նո րմ և 
սահ մա նում է վար քագ ծի կա նոն ներ մի  այն դրա նում ուղ ղա կի ան հա տա պես նշ ված (նա-
խա տես ված) ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց կամ պե տա կան կամ տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կամ պե տա կան կամ հա մայն քային հիմն  ա րկ նե րի 
(այ սու հետ` ան ձ) հա մար:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին պար բե-
րու թյան հա մա ձայն` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի, Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան Ազ գային ժո ղո վի նա խա գա հի, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա-
պե տի, գե րա տես չա կան, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, պե տա կան այլ 
մար մի ն նե րի, պե տա կան կամ հա մայն քային հիմն  ա րկ նե րի, ի րա վա բա նա կան ան ձա-
նց ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րն ու ժի մե ջ են մտ նում դրա նց ըն դուն մա նը հա-
ջոր դող օր վա նից, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ նույն օ րեն քով, այլ օ րե նք նե րով կամ 
այդ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով: (...) Ե թե նույն մա սով սահ ման ված ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված է պար տա կա նու թյուն (այդ թվում` հա նձ նա րա րու-
թյուն ներ) սահ մա նող կամ պե տա կան մար մի ն նե րի, պե տա կան կամ հա մայն քային հիմ-
նա րկ նե րի կամ ան ձա նց ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող դրույթ, ա պա այդ ան հա-
տա կան ի րա վա կան ակ տե րն ու ժի մե ջ են մտ նում տվյ ալ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը 
հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րում կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րում մուտ քա գր վե լու կամ 
պաշ տո նա տար ան ձա նց կամ քա ղա քա ցի նե րին հա նձն վե լու կամ նրա նց տրա մադ րած 
(ն շած) գտն վե լու կամ բնա կու թյան վայր ու ղար կե լու կամ պատ շաճ այլ կար գով ի րա զե-
կե լու օր վան հա ջոր դող օր վա նից, ե թե օ րեն քով կամ ա վե լի բա րձր ի րա վա բա նա կան 
ուժ ու նե ցող ի րա վա կան այլ ակ տե րով կամ այդ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով ա վե լի 
ուշ ժամկ  ետ նա խա տես ված չէ:

 Նույն մա սի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն` նույն մա սում նա խա տես ված մար մի ն-
նե րի ըն դու նած և պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն 
ու ժի մե ջ է մտ նում տվյ ալ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը հա մա պա տաս խան մար մի ն-
նե րում կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րում մուտ քա գր վե լու կամ պաշ տո նա տար ան ձա նց 
կամ քա ղա քա ցի նե րին հա նձ նե լու կամ նրա նց տրա մադ րած (ն շած) գտն վե լու կամ բնակ-
վե լու վայր ու ղար կե լու կամ պատ շաճ այլ կար գով նրա նց ի րա զե կե լու պա հից, ե թե 
օ րեն քով կամ ա վե լի բա րձր ի րա վա կան ուժ ու նե ցող ի րա վա կան այլ ակ տե րով կամ այդ 
ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով ա վե լի ուշ ժամկ  ետ նա խա տես ված չէ:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 61-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` 
ան հա տա կան ի րա վա կան այլ ակ տե րը` դրա նք ըն դու նե լու օր վան հա ջոր դող ե րեք օր վա 
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ըն թաց քում ու ղա րկ վում կամ հա նձն վում են այն մար մի ն նե րին, պաշ տո նա տար ան ձա նց 
կամ քա ղա քա ցի նե րին, ո րո նց վրա տա րած վում են դրա նք:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 61.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
նույն օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վա բա նա կան ուժ չու նե ցող ի րա վա կան ակ տե րն 
առ ո չի նչ են և են թա կա չեն կա տար ման կամ կի րառ ման: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հա մա ձայն` ի րա վա բա նա կան ուժ չու նե ցող ի րա վա կան ակ տի կա տա րու մը կամ կի րա-
ռումն  ա ռա ջաց նում է օ րեն քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 68-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 
ան ձը պար տա վոր չէ կա տա րել ի րա վա բա նա կան ուժ չու նե ցող, ինչ պես նաև նույն օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով չհ րա պա րակ ված կամ ու ժի մե ջ չմ տած ի րա վա կան ակ տի պա-
հա նջ նե րը: Ան ձը չի կա րող պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վել ի րա վա բա նա կան ուժ 
չու նե ցող, ինչ պես նաև նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով չհ րա պա րակ ված կամ ու ժի 
մե ջ չմ տած ի րա վա կան ակ տի պա հա նջ նե րի խա խտ ման հա մար:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` գոր ծա տուի 
ներ քին և ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րն ըն դուն վում են հրա ման նե րի կամ կար գադ-
րու թյուն նե րի, իսկ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված դեպ քե րում` այլ ի րա վա կան ակ տե րի 
տես քով:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ան հա տա կան աշ խա տան քային հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վո րե լու նպա տա կով գոր ծա տուն ըն դու նում է ան հա տա կան ի րա վա-
կան ակ տեր:

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծա տուի ըն դու նած ներ քին և ան հա տա-
կան ի րա վա կան ակ տե րն ու ժի մե ջ են մտ նում այդ ակ տի մա սին հա մա պա տաս խան 
ան ձա նց պատ շաճ կար գով ի րա զե կե լու պա հից, ե թե այդ ի րա վա կան ակ տե րով այլ 
ժամկ  ետ նա խա տես ված չէ: Աշ խա տան քի ըն դուն ման, ինչ պես նաև աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի մե կ օ րի նա կը հա նձն վում 
է աշ խա տո ղին այն ըն դու նե լուց հե տո` ե րեք օր վա ըն թաց քում:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` աշ խա տան-
քային ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է` 

(...) 4) պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի կամ գոր ծա տուի 
ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լով, (...) 

11) օ րեն քով նա խա տես ված այլ ե ղա նակ նե րով:
«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի և ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի վե րո հի-

շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ 
ի րա վա կան ակ տե րի` մաս նա վո րա պես ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րի կա տար ման 
կամ կի րառ ման հնա րա վո րու թյունն օ րե նս դի րը պայ մա նա վո րել է դրա նց ու ժի մե ջ մտ նե-
լու հան գա ման քով, այ սի նքն` ե թե այդ ի րա վա կան ակ տե րն օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան 
ակ տե րով սահ ման ված կար գով ու ժի մե ջ չեն մտել, ա պա դրա նք ի սկզ բա նե ա ռո չի նչ 
են, ի րա վա կան ա ռու մով գոյու թյուն չու նեն և կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա չեն: 
Ա վե լին, ա ռո չի նչ ի րա վա կան ակ տե րի կա տար ման կամ կի րառ ման հա մար օ րե նս դի րը 
սահ մա նել է պա տաս խա նատ վու թյուն: Դա նշա նա կում է, որ ու ժի մե ջ չմ տած ի րա վա կան 
ակ տե րը որ ևէ ի րա վա կան հետ ևա նք չեն կա րող ա ռա ջաց նել ի րա վա կան ակ տե րի հաս-
ցե ա տե րե րի, ինչ պես նաև այլ ի րա վա կի րա ռող նե րի հա մար, բա ցի դրա նց կա տար ման 
կամ կի րառ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից: Ընդ ո րում, նման կար գա վո րու մը 
կի րա ռե լի է նաև ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի տե սան կյ ու նից գոր ծա տու հան դի սա-
ցող ի րա վա բա նա կան ան ձի ըն դու նած ակ տե րի նկատ մա մբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հա նգ մա մբ գոր ծա տուի` օ րեն քին կամ այլ ի րա վա կան 
ակ տե րին չհա մա պա տաս խա նող ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի վի ճա րկ ման հա մար 
նախ ան հրա ժե շտ է, որ պես զի այդ ի րա վա կան ակտն ի րա վա բա նա կան ու ժի մե ջ մտած 
լի նի: Ի րա վա կան ակ տի հաս ցե ա տի րոջ պա հան ջով ակտն ան վա վեր ճա նա չե լը վեր ջի նիս 
հա մար ի րա վա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն դեպ քում, երբ վի ճա րկ վող ակ տի կա տար-
մա մբ կամ կի րառ մա մբ խա խտ վել են կամ կա րող են խա խտ վել նրա ի րա վունք նե րն ու 
օ րի նա կան շա հե րը, իսկ դա կա րող է առ կա լի նել մի  այն ի րա վա բա նա կան ու ժի մե ջ մտած 
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ակ տի պա րա գայում` նկա տի ու նե նա լով, որ ե թե ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի մա սին 
հաս ցե ա տե րը սահ ման ված կար գով չի ի րա զեկ վել, ա պա ան կախ այն հան գա ման քից` 
այդ ի րա վա կան ակտն իր բո վան դա կու թյա մբ հա մա պա տաս խա նում է օ րեն քի կամ այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ նե րին, թե` ոչ, այդ ի րա վա բա նա կան ակտն ու ժի մե ջ չմտ-
նե լու հետ ևան քով են թա կա չէ կա տար ման կամ կի րառ ման: Նման դեպ քում դա տա րան-
նե րն աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը պե տք է ի րա կա նաց նեն ոչ թե 
ու ժի մե ջ չմ տած ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լով, այլ պար զա պես 
այդ ի րա վա կան ակ տը չկի րա ռե լով, ին չը կա ռա ջաց նի աշ խա տո ղի ակն կա լած բա րեն-
պա ստ ի րա վա կան հետ ևան քը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա-
վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ի սկզ բա նե գոյու թյուն չու նե ցող, ի րա վա բա նա կան ուժ 
չս տա ցած ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջն ա ռար կայա զուրկ է, այ սի-
նքն` չի կա րող վի ճա րկ վել ի րա վա կան ա ռու մով գոյու թյուն չու նե ցող ակ տը: Հետ ևա բար 
ի րա վա բա նա կան ուժ չու նե ցող ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հան ջը բա վա րար վել չի կա րող:

բ) ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րից բխող աշ խա տան-
քային հա րա բե րու  թյու ն նե րի դա դար ման ա ռա նձ նա հատ կու  թյու ն նե րը. 

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րը աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյան վրա հի-
մն  ված հա րա բե րու թյուն նե րն են, ըստ ո րի` աշ խա տո ղն ան ձա մբ, ո րո շա կի վար ձատ րու-
թյա մբ կա տա րում է աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ ներ (ո րո շա կի մաս նա գի տու թյա մբ, 
ո րա կա վոր մա մբ կամ պաշ տո նում աշ խա տա նք)` են թա րկ վե լով ներ քին կար գա պա հա կան 
կա նոն նե րին, իսկ գոր ծա տուն ա պա հո վում է աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյա մբ, աշ խա-
տան քային ի րա վուն քի նոր մե ր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով, կո-
լեկ տիվ և աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված աշ խա տան քի պայ ման ներ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող` 01.03.2011 թվա կա նի խմ բագ րու-
թյա մբ ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` աշ խա տո ղի 
և գոր ծա տուի մի  ջև աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քային 
o րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով կնք ված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ-
րով կամ կող մե  րի հա մա ձայ նու թյա մբ` աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տով:

 Ներ կայումս գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի մի  ջև աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում 
են աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով կնք ված գրա վոր աշ խա-
տան քային պայ մա նագ րով կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա-
կան ակ տով: 

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 83-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` աշ խա տան քային պայ-
մա նա գի րը հա մա ձայ նու թյուն է աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի մի  ջև, ըստ ո րի` աշ խա տո ղը 
պար տա վոր վում է գոր ծա տուի հա մար կա տա րել ո րո շա կի մաս նա գի տու թյա մբ, ո րա կա-
վոր մա մբ աշ խա տա նք` պահ պա նե լով աշ խա տա վայ րում սահ ման ված աշ խա տան քային 
կար գա պա հու թյու նը, իսկ գոր ծա տուն պար տա վոր վում է աշ խա տո ղին տրա մադ րել 
պայ մա նագ րով ո րոշ ված աշ խա տան քը, վճա րել նրա կա տա րած աշ խա տան քի հա մար 
պայ մա նա վոր ված աշ խա տա վար ձը և ա պա հո վել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե-
նսդ րու թյա մբ, այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով, կող մե  րի 
հա մա ձայ նու թյա մբ նա խա տես ված աշ խա տան քային պայ ման ներ:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` աշ խա տան-
քային  պայ մա նա գի րը կնք վում է`

1) ա նո րոշ ժամկ  ե տով, ե թե աշ խա տան քային պայ մա նագ րում դրա գոր ծո ղու թյան 
ժամկ  ե տը նշ ված չէ,

2) ո րո շա կի ժամկ  ե տով, ե թե աշ խա տան քային պայ մա նագ րում դրա գոր ծո ղու թյան 
ժամկ  ե տը նշ ված է:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 95-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ո րո շա կի 
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ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նա գիր է կնք վում, ե թե աշ խա տան քային հա րա բե-
րու թյուն նե րը չեն կա րող ո րոշ վել ա նո րոշ ժամկ  ե տով` հաշ վի առ նե լով կա տար վե լիք աշ-
խա տան քի բնույ թը կամ կա տար ման պայ ման նե րը, ե թե նույն օ րե նսգր քով կամ օ րե նք նե-
րով այլ բան նա խա տես ված չէ:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան-
քային պայ մա նա գի րը կա րող է կնք վել ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծով կամ օ րա ցու-
ցային ժամկ  ե տի սահ մա նու մով կամ աշ խա տան քային պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
աշ խա տա նք նե րի ա վա րտ ման սահ մա նու մով:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ո րո շա կի ժամկ  ե տով պայ մա նագ-
րեր կնք վում են նաև հա մա տե ղու թյա մբ աշ խա տա նք կա տա րող նե րի հետ:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` աշ խա տան-
քային պայ մա նա գի րը լուծ վում է`

(…) 2) պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու դեպ քում.
(…) 4) գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ (…):
 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րում 

աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը ձևա կե րպ վում է գոր ծա տուի ըն դու նած ան հա-
տա կան ի րա վա կան ակ տով (…):

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` աշ խա տան քային պայ-
մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը կա րող է սահ ման վել մի  նչև ո րո շա կի օ րա ցու ցային 
տա րին, ա մի  սը, ամ սա թի վը կամ մի  նչև ո րո շա կի ի րա դար ձու թյուն տե ղի ու նե նա լը, դրա 
փո փոխ վե լը կամ ա վա րտ վե լը:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 111-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ո րո շա կի 
ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու 
պատ ճա ռով գոր ծա տուն կամ աշ խա տո ղն ի րա վունք ու նեն լու ծե լու պայ մա նա գի րը, բա-
ցա ռու թյա մբ նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քի:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծա տուն կա րող է ժամկ  ե տը լրա նա լու 
պատ ճա ռով լու ծել ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը` այդ 
մա սին գրա վոր ծա նու ցե լով աշ խա տո ղին առն վա զն տա սն օր ա ռաջ:

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` աշ խա տո ղը կա րող է լու ծել ո րո շա կի ժամկ  ե-
տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը` պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը 
լրա նա լուց առն վա զն տա սն օր ա ռաջ գրա վոր ծա նու ցե լով գոր ծա տուին: Ե թե աշ խա տո ղը 
չի ծա նու ցել գոր ծա տուին ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը 
լու ծե լու մա սին և պայ մա նագ րով նա խա տես ված վեր ջին աշ խա տան քային օր վան հա ջոր-
դող աշ խա տան քային օ րը դուրս չի ե կել աշ խա տան քի, ա պա պայ մա նա գի րը հա մար վում 
է լուծ ված, և գոր ծա տուն պար տա վոր է աշ խա տո ղի հետ կա տա րել վե րջ նա հաշ վա րկ 
այդ պի սի պա հա նջ ներ կայաց վե լու օր վան հա ջոր դող հի նգ օր վա ըն թաց քում:

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա-
տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո պայ մա նա գի րը չի 
լուծ վում նույն հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով, և աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե-
րը շա րու նակ վում են, ա պա պայ մա նա գի րը հա մար վում է կնք ված ա նո րոշ ժամկ  ե տով:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր-
վում են, որ պես կա նոն, ա նո րոշ ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րով` 
նկա տի ու նե նա լով աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի կայուն և կա տար վող աշ-
խա տան քի մշ տա կան բնույթ ու նե նա լը: Ե րաշ խա վոր ված աշ խա տան քի ա պա հով ման և 
աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի կայու նու թյան սկզ բունքն ա ռա վել ար տա հայտ-
վում է հե նց ա նո րոշ ժամկ  ե տով աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում: Ուս տի, դա է 
պատ ճա ռը, որ օ րե նս դի րը սահ մա նա փա կել է աշ խա տան քային պայ մա նագ րեր կն քե լիս 
ա նո րոշ ժամկ  ե տով կամ ո րո շա կի ժամկ  ե տով պայ մա նագ րի տե սա կն ընտ րե լու` կող մե  րի 
կամ քի ա զա տու թյու նը` սահ մա նե լով, որ ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա-
նա գիր է կնք վում, ե թե աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը չեն կա րող ո րոշ վել ա նո-
րոշ ժամկ  ե տով:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի մի  ջև ո րո շա կի 
ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նա գիր կն քե լիս նրա նց մի  ջև աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի 
սկզ բից և տևում մի  նչև դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի ա վար տը: Աշ խա տան քային ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րը` որ պես կա մային հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ծա գում, 
փո փոխ վում և դա դա րում են աշ խա տան քային ի րա վուն քի սուբյե կտ նե րի կամ քի ա զատ 
ար տա հայ տու թյան ար դյուն քում: Ե թե աշ խա տան քային պայ մա նագ րի կող մե  րն օ րեն քին 
հա մա պա տաս խան ո րո շում են կն քել ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նա-
գիր, ա պա նրա նք կա մո վին ի րե նց աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը սահ մա նա-
փա կում են պայ մա նագ րով ո րոշ ված ժամկ  ե տով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 111-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես վում է գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով ո րո շա կի ժամ-
կե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման մե  խա նիզ մը` ա ռա նձ նաց նե լով 
նման պայ մա նագ րի լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րը: 

Այս պես, ընդ հա նուր կա նո նն այն է, որ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան 
ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի մի  ջև աշ խա տան քային հա րա բե-
րու թյուն նե րը դա դա րում են: Օ րե նս դի րը նշ ված կար գից սահ մա նել է մե կ բա ցա ռու թյուն, 
այն է` ե թե ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան 
ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո պայ մա նա գի րը չի լուծ վում օ րեն քով սահ ման ված կար գով, 
և աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը շա րու նակ վում են, ա պա պայ մա նա գի րը հա-
մար վում է կնք ված ա նո րոշ ժամկ  ե տով: Նման ի րա վա կար գա վո րու մի ց բխում է, որ աշ-
խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի լրա նա լն ինք նին չի հան գեց նում 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա դար ման, ե թե պայ մա նագ րի եր կու կող մե  րն էլ 
դրս ևո րում են աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը շա րու նա կե լու կա մք, այ սի-
նքն` աշ խա տո ղը շա րու նա կում է աշ խա տան քը, իսկ գոր ծա տուն` ըն դու նում նրա աշ խա-
տան քի ար դյուն քը, ինչ պես նաև կող մե  րը շա րու նա կում են ի րաց նել աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված ի րե նց ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: Ուս տի, 
այն դեպ քե րում, երբ ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րով 
սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո աշ խա տո ղը փաս տա ցի շա րու նա կում է աշ-
խա տել և աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը չի լուծ վում, ա պա աշ խա տան քային պայ մա-
նա գի րը հա մար վում է կնք ված ա նո րոշ ժամկ  ե տով, ո րից հե տո աշ խա տան քային պայ մա-
նա գի րն ար դեն չի կա րող լուծ վել ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տով և 111-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա-
տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով: Նման դեպ քե րում 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, հա մար վե լով ա նո րոշ ժամկ  ե տով կնք ված պայ մա նա-
գիր, կա րող է լուծ վել ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
այլ հիմ քե րով:

 Մյուս բո լոր դեպ քե րում ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի-
րը են թա կա է լուծ ման կա ՛մ գոր ծա տուի (ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 111-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հա մա ձայն), կա ՛մ աշ խա տո ղի (ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 111-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն) կող մի ց` այդ մա սին մյուս կող մի ն ծա նու ցե լով առն վա զն տա սն 
օր ա ռաջ: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ օ րե նս դի րը լի ար ժեք կար գա-
վո րում չի նա խա տե սել այն դեպ քե րի հա մար, երբ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր-
ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու դեպ քում այս կամ այն (օ րի նակ` կող մե  րի մի  ջև աշ խա-
տան քային վե ճի առ կայու թյան) պատ ճա ռով աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը չեն 
շա րու նակ վում, իսկ կող մե  րն էլ օ րեն քով սահ ման ված կար գով աշ խա տան քային պայ մա-
նա գի րը չեն լու ծում` դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով: 

Ն ման դեպ քե րի մի  մա սի հա մար օ րե նս դի րը ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 111-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ի րա վա կար գա վոր մա մբ նա խա տե սել է, որ աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը հա մար վում է լուծ ված, ե թե աշ խա տո ղը չի պահ պա նել պայ մա նագ-
րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին ծա նուց ման 
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պա հան ջը, ինչ պես նաև պայ մա նագ րով նա խա տես ված վեր ջին աշ խա տան քային օր վան 
հա ջոր դող աշ խա տան քային օ րը դուրս չի ե կել աշ խա տան քի: Նման դեպ քում փաս տո րեն 
պայ մա նա գի րը հա մար վում է լուծ ված օ րեն քի ու ժով: 

Ի նչ վե րա բե րում է գոր ծա տուի կող մի ց ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ-
մա նագ րի լուծ ման մա սին ծա նուց ման պա հան ջը չպահ պա նե լուն, ա պա օ րե նս դի րը դրա 
հետ կապ ված որ ևէ ի րա վա կան հետ ևա նք, մաս նա վո րա պես` օ րեն քի ու ժով պայ մա նագ-
րի դա դա րում կամ լու ծում չի նա խա տե սել: Ստաց վում է, որ գոր ծա տուի կող մի ց աշ խա-
տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու կամ քի առ կայու թյան պայ ման նե րում 
մի  այն գրա վոր ծա նուց ման պա հան ջը չպահ պա նե լն այն դեպ քե րում, երբ աշ խա տո ղը 
ցան կու թյուն չու նի եր կա րաձ գե լու աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը, չի հան գեց-
նում պայ մա նագ րի լուծ ման կամ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դար ման, և 
այդ պա րա գայում էլ աշ խա տո ղը չի կա րող օգտ վել ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-
րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու հնա րա վո րու-
թյու նից` պա հան ջե լով, օ րի նակ, ձևա կեր պել աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա-
դա րու մը, կա տա րել վե րջ նա հաշ վա րկ և այլն, քա նի որ ըստ այդ հոդ վա ծի ձևա կե րպ ման` 
աշ խա տո ղն ի րա վունք ու նի դի մե  լու դա տա րան « գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ աշ խա-
տան քային պայ մա նա գի րը դա դա րեց նե լու կամ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու 
հետ հա մա ձայն չլի նե լու դեպ քում»: Մի նչ դեռ, ե թե կող մե  րի մի  ջև աշ խա տան քային հա րա-
բե րու թյուն նե րը չեն շա րու նակ վում, իսկ գոր ծա տուն էլ չի դա դա րեց նում կամ լու ծում աշ-
խա տան քային պայ մա նա գի րը, աշ խա տո ղը հայտն վում է ա նո րոշ ի րա վա կան վի ճա կում, 
իսկ դա նրա հա մար ա ռա ջաց նում է ի րա վունք նե րի խա խտ ման վտա նգ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հա նգ մա մբ տվյ ալ դեպ քում, ՀՀ աշ խա տան քային օ րե-
նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն, են թա կա է կի րառ ման օ րեն քի ա նա լո-
գի ա, այն է` ե թե աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րն ուղ ղա կի ո րեն կար գա վոր ված 
չեն օ րեն քով, ա պա նման հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ, ե թե դա չի հա կա սում դրա-
նց է ու թյա նը, կի րառ վում են հա ման ման հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող աշ խա տան-
քային օ րե նսդ րու թյան նոր մե  րը: Քա նի որ ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով աշ խա տան քային պայ մա նա-
գի րը լու ծե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն և՛ աշ խա տո ղը, և՛ գոր ծա տուն, ա պա 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վեր ջի նիս կող մի ց աշ խա տան քային հա րա բե րու-
թյուն նե րը չշա րու նա կե լու կամ քի դրս ևոր ման պայ ման նե րում պայ մա նագ րի լուծ ման ծա-
նուց ման պա հան ջը չպահ պա նե լու դեպ քում պայ մա նա գի րը պե տք է հա մար վի լուծ ված 
պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լու հա ջո րդ օ րը, ե թե աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րը չեն շա րու նակ վել, մաս նա վո րա պես, ե թե գոր ծա տուն աշ խա տո ղին 
թույլ չի տվել շա րու նա կե լու աշ խա տան քը: Բա րձ րաց ված խնդ րի նմա նա նա տիպ կար-
գա վո րու մը հա մա պա տաս խա նում է աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի կող մե  րի 
ի րա վա հա վա սա րու թյան (ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ 
կետ), աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա աշ խա տան-
քային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի պայ մա նագ րային կար գով կար գա վոր ման (ՀՀ աշ-
խա տան քային օ րե նսգր քի 6-րդ և 13-րդ հոդ ված ներ), աշ խա տան քային ի րա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի օ րի նա կան, բա րե խի ղճ և ող ջա մի տ ի րա կա նաց ման (ՀՀ աշ խա-
տան քային օ րե նսգր քի 37-րդ հոդ ված) սկզ բունք նե րին և կի րա ռե լի է այն դեպ քում, ե թե 
կող մե  րի մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րով այլ բան սահ ման ված չէ: Պայ մա նագ րով այլ բան 
սահ ման ված լի նե լու դեպ քում, ե թե պայ մա նա գի րը չի հա կա սում օ րեն քին և այլ ի րա վա-
կան ակ տե րին, գոր ծում է պայ մա նա գի րը: 

գ) ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը գոր ծա տու ի նա-
խա ձեռ նու  թյա մբ ա ռա նց օ րի նա կան հիմ քե րի կամ օ րե նսդ րու  թյա մբ սահ ման ված կար գի 
խախ տու  մով լու  ծե լու  դեպ քու մ աշ խա տո ղին աշ խա տան քու մ վե րա կա նգ նե լու  և հար կա դիր 
պա րա պու ր դի գու  մար վճա րե լու  ա ռա նձ նա հատ կու  թյու ն նե րը. 

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` աշ խա-
տան քի պայ ման նե րի փո փոխ ման, գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ աշ խա տան քային 
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պայ մա նա գի րը դա դա րեց նե լու կամ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու հետ հա-
մա ձայն չլի նե լու դեպ քում աշ խա տո ղը հա մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ-
տը (փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո` եր կու ամս վա ըն թաց քում, ի րա վունք ու-
նի դի մե  լու դա տա րան: Ե թե պա րզ վում է, որ աշ խա տան քի պայ ման նե րը փո փոխ վել են, 
աշ խա տո ղի հետ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վել է ա ռա նց օ րի նա կան հիմ քե րի 
կամ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գի խախ տու մով, ա պա աշ խա տո ղի խա խտ ված 
ի րա վունք նե րը վե րա կա նգն վում են: Այդ դեպ քում աշ խա տո ղի օգ տին գոր ծա տուից գա-
նձ վում է մի  ջին աշ խա տա վար ձը` հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար, կամ աշ խա տա վար ձի տար բե րու թյու նը այն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, 
ո րի ըն թաց քում աշ խա տո ղը կա տա րում էր նվազ վար ձա տր վող աշ խա տա նք: Մի ջին աշ-
խա տա վար ձը հաշ վա րկ վում է աշ խա տո ղի մի  ջին օ րա կան աշ խա տա վար ձի չա փը հա մա-
պա տաս խան օ րե րի քա նա կով բազ մա պատ կե լու մի  ջո ցով:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` տն տե սա կան, տեխ նո լո գի ա կան, կազ մա կե-
րպ չա կան պատ ճառ նե րով կամ գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա կա նգն ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում դա տա րա նը կա րող 
է աշ խա տո ղին չվե րա կա նգ նել իր նախ կին աշ խա տան քում` պար տա վո րեց նե լով գոր-
ծա տուին հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վճա րել հա-
տու ցում` մի  ջին աշ խա տա վար ձի չա փով, մի  նչև դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտ նե լը, և աշ խա տո ղին աշ խա տան քում չվե րա կա նգ նե լու դի մաց հա տու ցում` ոչ պա կաս, 
քան մի  ջին աշ խա տա վար ձի, բայց ոչ ա վե լի, քան մի  ջին աշ խա տա վար ձի տաս ներ կուա-
պա տի կի չա փով: Դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու օր վա նից աշ խա տան-
քային պայ մա նա գի րը հա մար վում է լուծ ված:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Զոյա Ծա տու  րյա նն ընդ դեմ «Ար մե ն Տել» ՓԲԸ-ի գոր ծով 
կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով նշ ված հոդ վա ծի կի րառ ման դեպ քին, դիր քո րո-
շում է հայտ նել նաև այն մա սին, որ օ րե նս դի րը ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ մա նել է աշ խա տան քում չվե րա կա նգ նե լու գոր ծա տուի ի րա վա-
կան հնա րա վո րու թյու նը` վե րա պա հե լով դա տա րա նին այդ վար քագ ծի ի րա վա չա փու թյան 
գնա հատ ման ի րա վա սու թյուն` ո րո շե լու տն տե սա կան, տեխ նո լո գի ա կան, կազ մա կե րպ-
չա կան կամ այլ պատ ճառ նե րով կամ գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան-
քային հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա կա նգն ման ան հնա րի նու թյու նը կո նկ րետ գոր ծի փաս-
տե րից ել նե լով (տե ՛ս, թիվ 3-496(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
30.03.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Բա ցի այդ, Քրիս տի նա Նե բի շն ընդ դեմ «Ար մե ն Տել» ՓԲԸ-ի գոր ծով վե րա հաս տա տե-
լով նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ան հրա ժե շտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 113-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը գոր ծա տուի նա խա-
ձեռ նու թյա մբ լուծ ված լի նե լու դեպ քում ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով նա խա տես ված կար գով աշ խա տան քում վե րա կա նգ նե լու ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րին` ար ձա նագ րե լով, որ`

1. ոչ բո լոր դեպ քե րում է, որ ա ռա նց օ րի նա կան հիմ քե րի կամ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված կար գի խախ տու մով աշ խա տան քի պայ ման նե րը փո փո խե լը, աշ խա տո ղի հետ 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լը կա րող է հի մք հան դի սա նալ աշ խա տո ղին նախ-
կին աշ խա տան քում վե րա կա նգ նե լու հա մար.

2. այդ կա նո նից բա ցա ռու թյուն է այն դեպ քը, երբ ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր-
քի 265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը դա տա րա նին ի րա վունք է վե րա պա հում ան գամ վե րը 
նշ ված խախ տումն  ե րի փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու պայ ման նե րում աշ խա տո ղին 
չվե րա կա նգ նել նախ կին աշ խա տան քում, ե թե դա ան հնա րին է նաև տն տե սա կան, տեխ-
նո լո գի ա կան, կազ մա կե րպ չա կան պատ ճառ նե րով: Այս դեպ քում նախ կին աշ խա տան քում 
վե րա կա նգ նե լու փո խա րեն դա տա րա նը գոր ծա տուին պար տա վո րեց նում է հար կա դիր 
պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար աշ խա տո ղին վճա րել հա տու ցում` 
նրա մի  ջին աշ խա տա վար ձի չա փով, մի  նչև դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ-
նե լը, և աշ խա տո ղին աշ խա տան քում չվե րա կա նգ նե լու դի մաց հա տու ցում` ոչ պա կաս, 
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քան մի  ջին աշ խա տա վար ձի, բայց ոչ ա վե լի, քան մի  ջին աշ խա տա վար ձի տաս ներ կուա-
պա տի կի չա փով.

3. ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում խոս քը գնում է 
մի  այն նախ կին աշ խա տան քում վե րա կա նգն վե լու մա սին, այ սի նքն` այն աշ խա տան քում, 
որն աշ խա տո ղը հրա մա նի կամ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հի ման վրա կա տա րել 
է աշ խա տան քից ա զատ վե լու հրա մա նն ար ձա կե լու պա հի դրու թյա մբ (տե ՛ս, թիվ Ե Ա-
ՔԴ/1879/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

 Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն  ե րը` վե րոգ րյալ հոդ վա ծի 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ նշ ված հոդ վա-
ծով օ րե նս դի րը, ան դրա դառ նա լով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի վե րա բե րյալ վե ճե-
րին, կար գա վո րել է աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում աշ խա տող նե րի 
խա խտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կա նգ ման դեպ քե րը` ա ռա նձ նաց նե լով եր կու խումբ ի րա-
վի ճակ ներ.

1. աշ խա տո ղը վե րա կա նգն վում է իր նախ կին աշ խա տան քում` ստա նա լով հար կա-
դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար մի  ջին աշ խա տա վա րձ,

2. աշ խա տո ղը չի վե րա կա նգն վում նախ կին աշ խա տան քում` ստա նա լով հա տու ցում-
ներ հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի, ինչ պես նաև աշ խա տան-
քում չվե րա կա նգն վե լու դի մաց:

 Վե րոն շյալ երկ րո րդ ի րա վի ճա կը հնա րա վոր է հետ ևյալ դեպ քե րում.
1. Առ կա են տն տե սա կան, տեխ նո լո գի ա կան, կազ մա կե րպ չա կան պատ ճառ ներ: 

Մաս նա վո րա պես, նման ի րա վի ճակ հնա րա վոր է այն դեպ քում, երբ գոր ծա տուի վար-
չա կազ մա կե րպ չա կան կա ռուց ված քում գոյու թյուն չու նի այն պի սի հաս տի քային մի  ա վոր, 
որ տեղ նախ կի նում աշ խա տել է աշ խա տո ղը, և առ կա չէ աշ խա տո ղի մաu նա գի տա կան 
պատ րաuտ վա ծու թյա նը, ո րա կա վոր մա նը, ա ռող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաu խան այլ 
աշ խա տա նք (տե ՛ս, օ րի նակ, Ա նաս տաս Գի շյա նը, Նո րայր Ե ղի կյ ա նն ընդ դեմ «Ար մե ն-
Տել» ՓԲԸ-ի թիվ Ե Ա ՔԴ/0605/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
06.11.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

2. Գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը վե-
րա կա նգ նե լն ան հնա րին է այլ պատ ճառ նե րով: Ընդ ո րում, նշ ված հիմ քի կի րառ ման հա-
մար օ րե նս դի րը կո նկ րետ դեպ քեր չի նա խա տե սել` հնա րա վո րու թյուն տա լով դա տա րան-
նե րին յու րա քան չյուր դեպ քում գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րի շր ջա նակ նե րում 
գնա հա տել աշ խա տան քում աշ խա տո ղի վե րա կա նգն ման ան հնա րի նու թյու նը: 

Այս պի սով, վեր լու ծե լով նշ ված հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նով օ րե նս դի րը նպա տակ է հե տա պն դել հա մա-
պար փակ կեր պով կար գա վո րե լու աշ խա տան քային պայ մա նագ րի վե րա բե րյալ վե ճե րը, 
մաս նա վո րա պես` գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը դա-
դա րեց նե լու և լու ծե լու հետ կապ ված բո լոր վե ճե րը` որ պես աշ խա տո ղի խա խտ ված ի րա-
վունք նե րի վե րա կա նգն ման ե ղա նակ ներ սահ մա նե լով ինչ պես աշ խա տո ղի վե րա կա նգ-
նու մը նախ կին աշ խա տան քում, այն պես էլ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում աշ խա տո ղին 
փոխ հա տու ցումն  եր վճա րե լու գոր ծա տուի պար տա կա նու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ նշ ված հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը 
կի րա ռե լի են գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը դա դա-
րեց նե լու և լու ծե լու վե րա բե րյալ բո լոր վե ճե րով` ան կախ պայ մա նա գի րը դա դա րեց նե լու 
կամ լու ծե լու հիմ քից, այ լա պես աշ խա տան քային վե ճե րի մի  մա սը դուրս կմն  ա օ րե նսդ-
րա կան կար գա վոր ման ո լոր տից: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ հոդ վա ծով 
սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կրում են ընդ հա նուր բնույթ, դրա նով մաս նա-
վո րա պես, սահ ման ված չեն գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք-
ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա դա րեց ման կամ լուծ ման դեպ քում աշ խա տո ղի 
խա խտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կա նգն ման ե ղա նակ նե րի ո րո շա կի ա ռա նձ նա հատ կու-
թյուն ներ, մի  նչ դեռ ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գլ խա-
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վոր ա ռա նձ նա հատ կու թյունն այն է, որ պայ մա նագ րի կող մե  րը փո խա դա րձ հա մա ձայ-
նու թյա մբ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րու մը կախ ման մե ջ են դնում 
ո րո շա կի ի րա դար ձու թյու նից, այն է` ժամկ  ե տը լրա նա լու հան գա ման քից: Այ սի նքն` դե ռևս 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը կն քե լիս կող մե  րը գի տակ ցում են, որ ե թե պայ մա նագ րի 
գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո եր կու կո ղմն  էլ աշ խա տան քային հա րա բե րու-
թյուն նե րը շա րու նա կե լու մի  աս նա կան կա մք չդրս ևո րեն, ա պա այդ հա րա բե րու թյուն նե րը 
սահ մա նա փակ վե լու են պայ մա նագ րով ո րոշ ված ժամկ  ե տով, և չեն կա րող օ րի նա կան 
ակն կա լիք ու նե նալ, որ ո րոշ ված ժամկ  ե տից հե տո աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն-
նե րն ան պայ ման շա րու նակ վե լու են: Դրա նից տրա մա բա նո րեն հետ ևում է, որ ե թե առ-
կա չէ կող մե  րից մե  կի ա զատ կամ քը, պայ մա նագ րի մյուս կող մը կամ որ ևէ այլ ան ձ չի 
կա րող հար կադ րել շա րու նա կե լու աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը պայ մա նագ րի 
ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո, քա նի որ նման հար կադ րան քը կհա կա սի ինչ պես կող մե  րի 
նա խա պես ար տա հայ տած կամ քին, այն պես էլ պայ մա նագ րի կող մե  րի հա վա սա րու թյան 
սկզ բուն քին: 

Վե րը շա րա դր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
ե թե գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյա մբ ցան կա ցած հիմ քով աշ խա տան քային պայ մա նագ-
րի դա դա րեց ման կամ լուծ ման վե րա բե րյալ վե ճը լու ծե լու պա հին լրա ցել է գոր ծա տուի 
և աշ խա տո ղի մի  ջև կնք ված ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր-
ծո ղու թյան ժամկ  ե տը, ա պա նույ նի սկ գոր ծա տուի կող մի ց ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ծա նուց ման օ րե նսդ րա կան պա հան ջը չկա տա րե լու պա-
րա գայում աշ խա տո ղը չի կա րող վե րա կա նգն վել իր նախ կին աշ խա տան քում` ան կախ 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու հիմ քի և կար գի օ րի նա կա նու թյու նից, քա նի որ կող մե  րը պայ մա-
նա գիր կն քե լիս ի րե նց ա զատ կամ քով նման հնա րա վո րու թյուն չեն սահ մա նել և նման 
օ րի նա կան ակն կա լիք չեն ու նե ցել: Այլ կե րպ ա սած, ե թե գոր ծա տուն ո րո շա կի ժամկ  ե տով 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քում այլ հիմ քով լու ծում 
է աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, ո րից հե տո աշ խա տո ղը վի ճար կում է պայ մա նագ րի 
լուծ ման օ րի նա կա նու թյու նը, և ե թե դա տա րա նի վճ ռի կայաց ման պա հի դրու թյա մբ ար-
դեն իսկ լրա ցել է ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան 
ժամկ  ե տը, ա պա աշ խա տո ղն աշ խա տան քում վե րա կա նգն վել չի կա րող` ան կախ պայ-
մա նագ րի լուծ ման օ րի նա կա նու թյու նից և այն հան գա ման քից, որ աշ խա տո ղը ՀՀ աշ խա-
տան քային օ րե նսգր քի 111-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա գոր ծա տուի կող մի ց չի ծա նուց վել 
ո րո շա կի ժամկ  ե տով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ: 

Հետ ևա բար ա ռա նց օ րի նա կան հիմ քե րի կամ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար-
գի խախ տու մով ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու 
դեպ քում այդ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տը վե ճը լու ծե լու ժա մա նակ լրա ցած լի-
նե լու և գոր ծա տուի կող մի ց աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը չշա րու նա կե լու կա մք 
դրս ևո րե լու պայ ման նե րում առ կա է ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 
ի մաս տով գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի 
վե րա կա նգն ման ան հնա րի նու թյուն` կապ ված կող մե  րի կն քած աշ խա տան քային պայ մա-
նագ րի պայ ման նե րի կա տար ման հետ: Ուս տի, ե թե կող մե  րը պայ մա նա գիր կն քե լիս պայ-
մա նա վոր վել են ի րե նց աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը սահ մա նա փա կել ո րո-
շա կի ժամկ  ե տով, ա պա դա տա րա նն ի րա վա սու չէ կող մե  րից մե  կի կամ քին հա կա ռակ 
փո փո խե լու աշ խա տան քային պայ մա նագ րի պայ ման նե րը` գոր ծա տուի հա մար ա ռա ջաց-
նե լով սպաս վա ծից ան բա րեն պա ստ, իսկ աշ խա տո ղի հա մար` ա ռա նց պայ մա նագ րային 
հիմ քի ա ռա վել բա րեն պա ստ հետ ևա նք ներ: 

Ն ման պայ ման նե րում, ե թե աշ խա տո ղին աշ խա տան քից ա զա տե լն ա նօ րի նա կան է, 
կի րա ռե լի է ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ընդ ո րում` 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման օր վա և հա տու ցումն  ե րի հար ցե րը լու ծե լիս ևս 
դա տա րան նե րը պե տք է հաշ վի առ նեն ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի վե րո շա րադ րյալ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, ո րո շա կի 
ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը պե տք է հա մար վի լուծ ված պայ-
մա նագ րով ո րոշ ված ժամկ  ե տի հա ջո րդ օ րը, իսկ հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րն էլ 
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կա րող է բռ նա գա նձ վել մի  նչև պայ մա նագ րով ո րոշ ված ժամկ  ե տի ա վար տը, քա նի որ այդ 
ժամկ  ե տը կող մե  րի նա խա պես դրս ևո րած կամ քին հա մա պա տաս խան ընդ գր կում է հար-
կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Խո րեն Նա սի բյա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 22.01.2015 
թվա կա նին կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հի ման վրա Խո րեն Նա սի բյա նն ըն-
դուն վել է աշ խա տան քի որ պես գոր ծա դիր տնօ րեն: Պայ մա նագ րի հա մա ձայն` աշ խա-
տո ղի ա ռա ջին աշ խա տան քային օրն է 01.02.2015 թվա կա նը, իսկ պայ մա նագ րի գոր ծո-
ղու թյան ժամկ  ե տն է 6 ա մի ս` հաշ ված աշ խա տո ղի ա ռա ջին աշ խա տան քային օր վա նից: 
Պայ մա նագ րի 6.5 կե տի հա մա ձայն` ե թե կող մե  րի որ ևէ մե  կը Պայ մա նագ րի ժամկ  ե տը 
լրա նա լուց առն վա զն 10 օր ա ռաջ գրա վոր չի ծա նու ցում մյուս կող մի ն, որ չի ցան կա նում 
շա րու նա կել Պայ մա նա գի րը, ա պա Պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը հա մար վում է 
եր կա րաց ված 6 ա մի ս ժամկ  ե տով: 

Ըն կե րու թյան 17.06.2015 թվա կա նի ծա նուց ման հա մա ձայն` 05.05.2015 թվա կա նից 
ա վե լի քան 1 ա մի ս 10 օր Խո րեն Նա սի բյա նն ան հար գե լի պատ ճառ նե րով չի ներ կայա ցել 
աշ խա տան քի: Ա ռա ջա րկ վել է 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ներ կայաց նել գրա-
վոր բա ցատ րու թյուն աշ խա տան քի չներ կայա նա լու պատ ճառ նե րի մա սին:

23.06.2015 թվա կա նի բա ցատ րու թյան հա մա ձայն` Խո րեն Նա սի բյա նը հայտ նել է, որ 
իր պաշ տո նի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով` աշ խա տան քային ռե ժի մը չկար գա-
վոր վող է, Ըն կե րու թյան կող մի ց նշ ված ժամկ  ե տի ըն թաց քում և տվյ ալ պա հին ին քը գտն-
վում է աշ խա տան քի մե ջ, կա տա րում է իր պար տա կա նու թյուն նե րը:

05.08.2015 թվա կա նին Ըն կե րու թյան աշ խա տա կից Գո հար Պա պոյա նին ու ղա րկ ված 
է լե կտ րո նային նա մա կագ րու թյան, 15.07.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ժա մա նակ որ-
պես վկա հրա վիր ված Ռու բեն Խա չատ րյա նի ցուց մուն քի հա մա ձայն` Խո րեն Նա սի բյա նը 
մի  նչև 2015 թվա կա նի օ գոս տոս ա մի  սը նե րա ռյալ կա տա րել է իր պար տա կա նու թյուն նե րը:

 Սույն գոր ծում առ կա չէ 26.06.2015 թվա կա նին Խո րեն Նա սի բյա նին աշ խա տան քից 
ա զա տե լու մա սին հրա մա նը, ինչ պես նաև ա պա ցույց` այդ հրա մա նի մա սին վեր ջի նիս 
պատ շաճ ի րա զե կե լու մա սին:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նն Ըն կե րու թյան 26.06.2015 թվա կա նի հրա մա նն ան վա վեր 
ճա նա չե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Ըն կե րու թյան 26.06.2015 թվա-
կա նի հրա մա նը պար տա դիր պե տք է հա նձն վեր Խո րեն Նա սի բյա նին, մի  նչ դեռ գոր ծում 
առ կա չէ ա պա ցույց այն վեր ջի նիս հա նձն ված լի նե լու մա սին, նման ա պա ցույց չի ներ-
կայաց րել նաև Ըն կե րու թյու նը: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Դա տա րա նը հրա մա նը հա մա րել 
է ի րա վա բա նա կան ուժ չու նե ցող և այն ան վա վեր է ճա նա չել:

 Խո րեն Նա սի բյա նին նախ կին աշ խա տան քում վե րա կա նգ նե լու պա հան ջի մա սով 
Դա տա րա նը գտել է, որ քա նի որ գոր ծա տուի կող մի ց աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը չի 
լուծ վել դրա ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով, իսկ այլ հիմ քով այն լու ծե լու վե րա բե րյալ ի րա-
վա կան ակտն ա ռո չի նչ է, ուս տի 22.01.2015 թվա կա նին Խո րեն Նա սի բյա նի և Ըն կե րու թյան 
մի  ջև կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը դար ձել է ա նո րոշ ժամկ  ե տով կնք ված: 
Խո րեն Նա սի բյա նին աշ խա տան քից ա զա տե լու և նրա հետ կնք ված աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու վե րա բե րյալ հրա մա նն ան վա վեր ճա նա չե լու, Խո րեն Նա սի բյա նի 
և Ըն կե րու թյան մի  ջև աշ խա տան քային պայ մա նա գի րն ա նո րոշ ժամկ  ե տով կնք ված հա-
մա րե լու պայ ման նե րում Դա տա րա նը ե կել է այն եզ րա հա նգ ման, որ Խո րեն Նա սի բյա նը 
են թա կա է նախ կին աշ խա տան քում վե րա կա նգն ման:

Չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը և հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար մի  ջին աշ խա տա վար ձը վճա րե լու պա հան ջի մա սով Դա տա րա նը եզ րա-
կաց րել է, որ 26.06.2015 թվա կա նից Խո րեն Նա սի բյա նը գտն վել է հար կա դիր պա րա-
պուր դի մե ջ, և քա նի որ վեր ջի նս վե րա կա նգն վում է նախ կին աշ խա տան քում, հետ ևա բար 
Ըն կե րու թյու նից են թա կա է բռ նա գա նձ ման Խո րեն Նա սի բյա նի մի  ջին աշ խա տա վար ձը` 
հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: Բա ցի այդ, մի  նչև 
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26.06.2015 թվա կա նը Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Խո րեն Նա սի բյա նի են թա կա է բռ նա գա նձ-
ման նաև Խո րեն Նա սի բյա նին հա սա նե լիք և մի  նչ այդ պա հը չվ ճար ված աշ խա տա վար ձը: 

Ա նդ րա դառ նա լով Խո րեն Նա սի բյա նի օգ տին բռ նա գա նձ ման են թա կա աշ խա տա-
վար ձի գու մա րի նկատ մա մբ ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը 
կի րա ռե լու` Ըն կե րու թյու նից Խո րեն Նա սի բյա նի օգ տին աշ խա տա վար ձի վճար ման կե-
տա նց ված յու րա քան չյուր օր վա հա մար տու ժա նք բռ նա գան ձե լու պա հան ջին` Դա տա-
րա նն ար ձա նագ րել է, որ առ կա է ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի կի-
րառ ման հա մար ան հրա ժե շտ փաս տա կան հիմ քը և մի  նչև 26.06.2015 թվա կա նը Խո րեն 
Նա սի բյա նին վճար ման են թա կա, սա կայն չվ ճար ված աշ խա տա վար ձի նկատ մա մբ դրա 
վճար ման կե տա նց ված յու րա քան չյուր օր վա հա մար պե տք է բռ նա գա նձ վի տու ժա նք` ՀՀ 
աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված չա փով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ ոչ 
մի  այն «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, այլև ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր-
քով սահ ման վել է ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն աշ խա տո ղին հա նձ նե լու գոր ծա տուի 
պար տա կա նու թյու նը, սա կայն Ըն կե րու թյու նը` որ պես գոր ծա տու և ան հա տա կան ի րա վա-
կան ակտ ըն դու նող մար մի ն, այն աշ խա տո ղին օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի հա նձ-
նել կամ չի ի րա զե կել աշ խա տո ղին: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ թեև Խո-
րեն Նա սի բյա նի ա զատ ման վե րա բե րյալ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը ձևա կե րպ վել է` 
ըն դուն վել է (ան վի ճե լի փա ստ), սա կայն այն ա ռո չի նչ, այ սի նքն` ի րա վա կան ուժ չու նե ցող 
է դար ձել այդ ակ տի մա սին վեր ջի նիս պատ շաճ կար գով չի րա զե կե լու հիմ քով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ երբ աշ խա տո ղի հետ աշ խա տան-
քային պայ մա նա գի րը լուծ վել է ա ռա նց օ րի նա կան հիմ քե րի կամ օ րե նսդ րու թյան խա խտ-
մա մբ, ա պա աշ խա տո ղի խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգն վում են: Այդ դեպ քում 
աշ խա տո ղի օգ տին գոր ծա տուից գա նձ վում է մի  ջին աշ խա տա վար ձը` հար կա դիր պա րա-
պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: Մի ա ժա մա նակ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
գտել է, որ սույն գոր ծով կի րառ ման են թա կա չէր ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սը: 

Ա նդ րա դառ նա լով ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին 
հա մա պա տաս խան մի  նչև 26.06.2015 թվա կա նը չվ ճար ված աշ խա տա վար ձի նկատ մա մբ 
տու ժան քի բռ նա գան ձե լն ան հի մն  լի նե լու վե րա բե րյալ բո ղոք բե րած ան ձի փաս տար կին` 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ գոր ծա տուն մի  նչև 26.06.2015 թվա կա նն աշ-
խա տո ղին աշ խա տա վա րձ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցել է, հետ ևա բար այն չվ-
ճա րե լու հա մար տու ժա նք բռ նա գան ձե լը Դա տա րա նի կող մի ց ի րա վա չափ է:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է հետ ևյա լը.

 Դա տա րա նն ան վա վեր է ճա նա չել հայց վո րի հետ աշ խա տան քային պայ մա նա գի-
րը լու ծե լու վե րա բե րյալ Ըն կե րու թյան 26.06.2015 թվա կա նի ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակտն այն պայ ման նե րում, երբ սույն գոր ծում ոչ մի  այն առ կա չէ այդ ի րա վա կան ակ տը 
(կող մե  րից և ոչ մե  կն այն չի ներ կայաց րել), այլև առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց նման ան հա-
տա կան ի րա վա կան ակ տի մա սին հայց վո րին սահ ման ված կար գով ի րա զե կե լու վե րա-
բե րյալ, ինչ պես նաև հայց վո րն ինքն էլ հայտ նել է, որ չի ստա ցել այդ ակ տը: Նման պա-
րա գայում այդ պի սի ի րա վա կան ակտն ա ռո չի նչ է` ի րա վա կան ու ժի մե ջ մտած չլի նե լու 
հիմ քով: Մի նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա րել հրա մա նն ան վա վեր 
ճա նա չե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ Դա տա րա նի հետ ևու թյուն նե րը և վճի ռն այդ 
մա սով թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում 
է, որ Խո րեն Նա սի բյա նի կող մի ց 26.06.2015 թվա կա նի ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի 
մա սին պատ շաճ կար գով ի րա զեկ ված չլի նե լու պայ ման նե րում նշ ված ակտն ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հա նջն ա ռար կայա զուրկ էր և մե  րժ ման են թա կա: 

Այ դու հան դե րձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ-
ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Ըն կե րու թյան և Խո րեն Նա սի բյա նի մի  ջև 
կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը պե տք է հա մա րել լուծ ված` նկա տի ու նե նա լով, 
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որ վե ճի լուծ ման պա հին աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա-
ցել էր: Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Դա տա րա նն աշ խա տան քից ա զա տե լու 
մա սին գոր ծա տուի կող մի ց աշ խա տո ղին չծա նու ցե լու փաս տի ու ժով աշ խա տան քային 
պայ մա նա գի րը հա մա րել է կնք ված ա նո րոշ ժամկ  ե տով և վճ ռով հայց վո րին վե րա կա նգ-
նել է նախ կին աշ խա տան քում` հաշ վի չառ նե լով այն փաս տը, որ կող մե  րի մի  ջև կնք ված 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 6.2 և 6.5 կե տե րի հա մա ձայն` այն կնք վել է 6 ա մի ս ժամ-
կե տով` պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին մի  մյա նց չծա նու ցե լու դեպ քում ևս 6 ա մի ս ժամկ  ե-
տով եր կա րաց ված հա մար վե լու պայ մա նով: Այ սի նքն` պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ-
կե տի ա ռա ջին 6 ա մի  սը լրա նա լուց հե տո պայ մա նա գի րը չլուծ վե լու և աշ խա տո ղի կող մի ց 
աշ խա տան քը շա րու նա կե լու պայ ման նե րում պայ մա նա գի րը պե տք է հա մար վեր ոչ թե 
ա նո րոշ ժամկ  ե տով կնք ված, այլ եր կա րաց ված մի  նչև 01.02.2016 թվա կա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ 29.07.2016 թվա կա նին սույն գոր ծով վճի-
ռը կայաց նե լու օր վա դրու թյա մբ Դա տա րա նի հա մար ակն հայտ է ե ղել, որ վե ճը լու ծե լու 
պա հին գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի մի  ջև կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի գոր-
ծո ղու թյան ժամկ  ե տը 01.02.2016 թվա կա նին լրա ցած է ե ղել: Նման պայ ման նե րում սույն 
ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա ձայն` պայ մա նա գի րը չէր 
կա րող հա մար վել կնք ված ա նո րոշ ժամկ  ե տով, և հայց վո րն իր նախ կին աշ խա տան քում 
վե րա կա նգն վել չէր կա րող, քա նի որ կող մե  րի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րն 
ի րե նց իսկ ո րո շած ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո դա դա րել է ին, վե ճի լուծ ման պա հին առ կա 
էր կող մե  րի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա կա նգն ման ան հնա րի նու թյուն` 
պայ մա նա վոր ված կող մե  րի ա զատ կամ քով ո րոշ ված պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ-
կե տը լրա նա լով և աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը չշա րու նա կե լու գոր ծա տուի 
կա մա հայտ նու թյա մբ: Այդ դեպ քում աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը պե տք է հա մար վեր 
լուծ ված 02.02.2016 թվա կա նից` ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա-
նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով (ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 111-
րդ հոդ ված): 

Աշ խա տո ղին նախ կին աշ խա տան քում վե րա կա նգ նե լով` Դա տա րա նը մի  ա ժա մա-
նակ գոր ծա տուից բռ նա գան ձել է հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը` մի  նչև հայց վո րին 
փաս տա ցի աշ խա տան քում վե րա կա նգ նե լու պա հը, մի  նչ դեռ տվյ ալ դեպ քում ՀՀ աշ խա-
տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կի րառ մա մբ աշ խա տո ղի մի  ջին աշ-
խա տա վար ձի չա փով հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը են թա կա էր բռ նա գա նձ ման 
26.06.2015 թվա կա նից մի  նչև 01.02.2016 թվա կա նը նե րա ռյալ, քա նի որ այդ ժամկ  ե տն ընդ-
գր կում է հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծը` նկա տի ու նե նա լով, 
որ պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա ցել է 01.02.2016 թվա կա նին: 

Ա նդ րա դառ նա լով սույն գոր ծով ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 265-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով սահ ման ված` աշ խա տո ղին աշ խա տան քում չվե րա կա նգ նե լու դի մաց հա տու-
ցում վճա րե լու հնա րա վո րու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, 
որ սույն գոր ծով ի սկզ բա նե Խո րեն Նա սի բյա նի հա մար ակն հայտ է ե ղել, որ աշ խա-
տան քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ա ռա վե լա գույն ժամկ  ե տը 01.02.2016 թվա կա նն է: 
Հետ ևա բար Խո րեն Նա սի բյա նը չէր կա րող վե րա կա նգն վել աշ խա տան քում աշ խա տան-
քային պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո: Ուս տի, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի գնա հատ մա մբ վեր ջի նիս աշ խա տան քում չվե րա կա նգն վե լու դի մաց հա տու ցում 
չպե տք է վճար վի:

 Դա տա րա նը ո րո շել է գոր ծա տուից բռ նա գան ձել նաև մի  նչև 26.06.2015 թվա կա նը 
չվ ճա րած աշ խա տա վար ձը, ինչ պես նաև այդ գու մա րի նկատ մա մբ հաշ վար կել և բռ նա-
գան ձել է ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված 
տու ժան քը` կե տա նց ված յու րա քան չյուր օր վա հա մար: Նկա տի ու նե նա լով, որ մի  նչև 2015 
թվա կա նի օ գոս տոս ա մի  սը նե րա ռյալ հայց վո րը կա տա րել է իր աշ խա տան քային պար-
տա կա նու թյուն նե րը, իսկ 26.06.2015 թվա կա նի դրու թյա մբ ու նե ցել է չվ ճար ված աշ խա-
տա վա րձ, ո րի վճա րումն  ու շաց վել է (դ րա մի  մա սը վճար ված է ե ղել 21.07.2015 թվա կա նի 
դրու թյա մբ), Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված մա սով Դա տա րա նը գոր ծը ճի շտ 
է լու ծել, իսկ Վե րա քն նիչ դա տա րա նն էլ ի րա վա ցի ո րեն մե ր ժել է ՀՀ աշ խա տան քային 
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օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված տու ժան քը կի րա ռե լի չլի նե լու մա-
սին գոր ծա տուի ներ կայա ցու ցիչ նե րի փաս տա րկ նե րը, ուս տի նշ ված մա սով Դա տա րա նի 
վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու վե րա բե րյալ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը հիմ-
նա վոր է:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տա րկ նե րը` բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի 
վե րա բե րյալ, հե րք վու մ են վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քը երկ րո րդ հիմ քով ան հի մն  է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու  թյա մբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 274-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` սե փա կա նա տե րն 

ի րա վունք ու նի իր գույ քը հետ պա հան ջել ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մի ց: 
Ա պօ րի նի տի րա պետ ման փա ստն առ կա է ոչ մի  այն այն դեպ քում, երբ ի սկզ բա նե 

բա ցա կայում է տիտ ղո սային տի րա պե տու մը, այլև երբ տի րա պե տու մը հի մն  ված է օ րի նա-
կան հիմ քի (տիտ ղոս) վրա, ո րը հե տա գայում վե րա նում է: 

Ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մի ց գույ քը հետ պա հան ջե լու գոր ծով ա պա ցուց ման 
ա ռար կան պա տաս խա նո ղի կող մի ց վե ճի ա ռար կա գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տե լու և 
հայց վո րի կող մի ց տվյ ալ գույ քի սե փա կա նա տեր հան դի սա նա լու փաս տե րն են: Հետ ևա-
բար ա պօ րի նի տի րա պե տու մի ց գույ քը հետ վե րա դա րձ նե լու պա հա նջ ներ կայաց նող կող-
մը կրում է նշ ված եր կու փաս տե րի ա պա ցուց ման բե ռը (տե ՛ս, Մի սակ-Նու  բար Թե բե լե կյ ա-
նն ընդ դեմ Ռու  բեն Քո չա րի և մյու ս նե րի թիվ ԵԿԴ/0805/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վին դի կա ցի ոն հայ ցը կա րող է հա րուց վել մի  այն ա պօ րի նի տի րա պե տո ղի դեմ, հետ-
ևա բար այդ պի սի հայ ցով պատ շաճ պա տաս խա նող կա րող է լի նել այն ան ձը, ում ա պօ-
րի նի տի րա պետ ման ներ քո գտն վում է սե փա կա նա տի րոջ կամ օ րի նա կան տի րա պե տո ղի 
գույ քը (տե ՛ս, Վար դան Ղա զա րյա նն ընդ դեմ Լևոն Գրի գո րյա նի թիվ ԼԴ1/0030/02/10 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած 
փաս տե րը: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո-
տու մի ց հե տո վի ճե լի է մն ում փաս տի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը, ա պա դրա 
բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը 
կրող կող մը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նի հա մար որ ևէ ա պա ցույց 
նա խա պես հաս տատ վա ծի ուժ չու նի, բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րի ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ յու-
րա քան չյուր գոր ծով կող մե  րի մի  ջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ճի շտ բաշ խե լու 
հա մար դա տա րա նն ա ռա ջին հեր թին պե տք է պար զի յու րա քան չյուր գոր ծի լուծ ման հա-
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը` ել նե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց 
պա հա նջ նե րից և ա ռար կու թյուն նե րի ց։ Ընդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը վի ճե լի լի նե լու դեպ-
քում դրա բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա-
նու թյու նը կրող կող մը (տե ՛ս, Էդ գար Մար կո սյա նը և Զա րու  հի Գևոր գյա նն ընդ դեմ Սե դա 
Սա րգ սյա նի թիվ Ե Ա ՆԴ/0479/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ այս կամ այն հան գա ման քի առ կայու թյան 
կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք 
բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա-
նա կան հետ ևու թյու նը` հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, 
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կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն 
ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պե տք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյ ալ փաս տա կան հան գա ման-
քը հաս տա տե լու կամ մե ր ժե լու հա մար (տե ՛ս, Սվետ լա նա Ժու  լի կյ ա նն ընդ դեմ Ա նա հիտ 
Խա չատ րյա նի թիվ ԵՄԴ/0232/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն գոր ծում առ կա 06.05.2015 թվա կա նի թիվ Ա6320310332 հար կային հաշ վի հա-
մա ձայն` «Alcatel One Touch Idol 2 mini» բջ ջային հե ռա խո սը Ըն կե րու թյա նը մա տա կա րար-
վել է 06.05.2015 թվա կա նին 87.900 ՀՀ դրա մով: Սույն գոր ծում առ կա չէ ա պա ցույց «Alcatel 
One Touch Idol 2 mini» բջ ջային հե ռա խո սը Խո րեն Նա սի բյա նին հա նձ նե լու վե րա բե րյալ, 
ինչ պես նաև առ կա չէ որ ևէ թույ լատ րե լի ա պա ցույց «HP PROBOOK 450G1 15/4/750/15.6» 
հա մա կար գի չը Ըն կե րու թյա նը պատ կա նե լու և Խո րեն Նա սի բյա նին հա նձն ված լի նե լու 
վե րա բե րյալ:

 Դա տա րա նը, հա կը նդ դեմ հայ ցը մե ր ժե լով, գտել է, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց չեն ներ-
կայաց վել պատ շաճ ա պա ցույց ներ Խո րեն Նա սի բյա նին հա մա կար գիչ և բջ ջային հե ռա-
խոս հա նձն ված լի նե լու և ներ կայումս դրա նք նրա մոտ գտն վե լու վե րա բե րյալ, հետ ևա-
բար դրա նց ար ժե քն աշ խա տո ղից բռ նա գան ձե լու պա հա նջն ան հի մն  է:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը վե րա քն նիչ բո ղո քն ան հի մն  է հա մա րել հա կը նդ դեմ հայ ցի 
մա սով` գտ նե լով, որ գոր ծում առ կա չեն Ըն կե րու թյան կող մի ց աշ խա տո ղին հա մա կար-
գիչ և հե ռա խոս հա նձն ված լի նե լու մա սին ա պա ցույց ներ, հետ ևա բար ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Դա տա րա նն ի րա վա-
ցի ո րեն այդ պի սի ա պա ցույց ներ չներ կայաց նե լու բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րը դրել է 
Ըն կե րու թյան վրա:  

Ա նդ րա դառ նա լով հա կը նդ դեմ հայ ցի կա պակ ցու թյա մբ ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ 
ինչ պես Դա տա րա նը, այն պես էլ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը ճի շտ են գնա հա տել հա կը նդ-
դեմ հայ ցը հիմն  ա վո րե լու հա մար Ըն կե րու թյան ներ կայաց րած ա պա ցույց նե րը` ի րա վա-
չա փո րեն ար ձա նագ րե լով, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց չի ներ կայաց վել ա պա ցույց այն մա-
սին, որ վե րոն շյալ ապ րա նք նե րը հա նձն վել են Խո րեն Նա սի բյա նին: Ա վե լին, ստո րա դաս 
դա տա րան նե րն ի րա վա չա փո րեն եզ րա հան գել են, որ «HP PROBOOK 450G1 15/4/750/15.6» 
հա մա կար գի չը Ըն կե րու թյա նը պատ կա նե լու վե րա բե րյալ ներ կայաց ված օ տա րա լե զու 
փաս տա թուղթն ան թույ լատ րե լի է` նկա տի ու նե նա լով, որ ըստ Ա րեգ նազ Կա րա պե տյա նի 
դի մու  մի  գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հայտ նել է դիր քո րո շում այն մա սին, որ օ տար 
լեզ վով կա զմ ված փաս տա թղ թե րի ներ կայաց ման դեպ քում ա պա ցուց ման պար տա կա-
նու թյուն ու նե ցող դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մի ց պե տք է ներ կայաց վի նաև 
այդ փաս տա թղ թի պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն թա րգ մա նու թյու նը (տե ՛ս, 
թիվ ԳԴ4/0504/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ հա կը նդ դեմ հայ ցի մա սով դա տա կան 
սխալ առ կա չէ և Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը հիմն  ա վոր է:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տա րկ նե րը` բո ղո քի երկ րո րդ հիմ քի 
վե րա բե րյալ, հիմն  ա վոր վու մ են վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ հոդ վա-
ծի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
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րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
4-րդ են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար: Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է 
Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի 
տա րր: Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա-
վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նից: Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-
րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու-
նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու 
հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

 Պա հա նջ նե րի մի  մա սով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շումն  ան փո փոխ թող նե լիս, 
իսկ մյուս մա սով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լիս և փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 
գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ-
րու թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման 
են թա կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն` վե-
րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն` դա-
տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են հայց վոր նե րը` աշ խա տա-
վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված վճա րումն  ե րի հետ կապ ված այլ գու մար նե րի գա նձ ման 
և աշ խա տան քային վե ճե րի վե րա բե րյալ հայ ցե րով:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի մաս նա կի ո րեն բա վա րար ման 
ար դյուն քում ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը են թա կա է մաս նա կի ո րեն բե-
կան ման, իսկ հայ ցը` ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու և նախ կին 
աշ խա տան քում վե րա կա նգ նե լու պա հա նջ նե րի մա սով, մե  րժ ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 
հի մք ըն դու նե լով « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տը և ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, գտ նում է, որ 
Խո րեն Նա սի բյա նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան պե տք է բռ նա գան ձել եր կու ոչ գույ քային պա-
հա նջ նե րի հա մար 20.000 ՀՀ դրամ (յու րա քան չյուր ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար 10.000 
ՀՀ դրամ)` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար Ըն կե րու թյան կող մի ց նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար, եր կու ոչ գույ քային պա հա նջ նե րի հա մար 40.000 
ՀՀ դրամ (յու րա քան չյուր ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար 20.000 ՀՀ դրամ)` որ պես վճ ռա-
բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար: Մնա-
ցած մա սով պե տա կան տուր քի հար ցը պե տք է հա մա րել լուծ ված:

 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ276

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րե ն։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 22.12.2016 թվա կա նի ո րոշ ման` «Ին տե րալ կո» ՍՊԸ-ի 26.06.2015 
թվա կա նի ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու, Խո րեն Նա սի բյա նին 
նախ կին աշ խա տան քում վե րա կա նգ նե լու և հար կա դիր պա րա պուր դի գու մար բռ նա-
գան ձե լու պա հա նջ նե րի մա սով Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 29.07.2016 թվա կա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
թող նե լու մա սե րը, և այդ մա սե րով այն փո փո խել. 

Խո րեն Նա սի բյա նի հայ ցը` «Ին տե րալ կո» ՍՊԸ-ի 26.06.2015 թվա կա նի ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու և Խո րեն Նա սի բյա նին նախ կին աշ խա տան քում 
վե րա կա նգ նե լու պա հա նջ նե րի մա սով, մե ր ժել: 

Խո րեն Նա սի բյա նի հայ ցը` հար կա դիր պա րա պուր դի գու մար բռ նա գան ձե լու պա-
հան ջի մա սով, բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն` «Ին տե րալ կո» ՍՊԸ-ից հօ գուտ Խո րեն Նա սի-
բյա նի բռ նա գան ձել նրա մի  ջին աշ խա տա վար ձի չա փով հար կա դիր պա րա պուր դի գու-
մա րը` 26.06.2015 թվա կա նից մի  նչև 01.02.2016 թվա կա նը նե րա ռյալ: 

Ո րո շու մը` մն ա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ:
2. Խո րեն Նա սի բյա նից հօ գուտ «Ին տե րալ կո» ՍՊԸ-ի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` 

որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:
 Խո րեն Նա սի բյա նից հօ գուտ «Ին տե րալ կո» ՍՊԸ-ի բռ նա գան ձել 40.000 ՀՀ դրամ` որ-

պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:
 Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը մն ա ցած մա սե րով հա մա րել լուծ ված:   
3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 

են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։
 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵՄԴ/0049/04/15
 դա տա րա նի ո րո շում   2017թ.                    
Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵՄԴ/0049/04/15
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝ Կ. Չի լին գա րյա ն
 Դա տա վոր նե ր՝ Լ. Գրի գո րյան 
 Հ. Ե նո քյան 

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա-
կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  նա խա գա հու  թյա մբ  Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ   Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
   Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
   Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
   Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի  ապ րի լի 07-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հա րու թյուն Վար դա նյա նի ներ կայա ցու-

ցիչ Սամ վել Սի մո նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
17.12.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ դի մու մի  «Ա ՌԷԿ ՍԻՄ ԲԱ ՆԿ-ԳԱ ԶՊ ՐՈՄ ԲԱՆ ԿԻ 
ԽՈ ՒՄԲ» ՓԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Բա նկ) ընդ դեմ Հա րու թյուն Վար դա նյա նի՝ սնա նկ ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին, 

 ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Բան կը պա հան ջել է Հա րու թյուն Վար դա նյա նին ճա նա չել սնա նկ: 
Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի (դա տա վո ր՝ Լ. Կատ վա լյ ան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 15.09.2015 թվա կա նի վճ ռով 
դի մու մը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
17.12.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Բան կի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո-
րե ն՝ Դա տա րա նի 15.09.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գո րծն ու ղա րկ վել է նույն 
դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյա ն։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Հա րու թյուն Վար դա նյա նի ներ կայա-
ցու ցի չը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 362-րդ հոդ-

վա ծը, 364-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 375-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 380-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 
2-րդ կե տե րը,  399-րդ  հոդ վա ծը, «Ս նան կու  թյան  մա սին» ՀՀ  օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սը,  46-րդ, 47-րդ հոդ ված նե րը, վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծո ղ՝ 23.06.2011 թվա կա նի  խմ բագ րու  թյա մբ  «Ս նան կու  թյան մա սին»  ՀՀ օ րեն քի  39-րդ  
հոդ վա ծի 2-րդ մա սը,  43-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 7-րդ մա սե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Բան կը նույն վար կային պայ մա նագ րի հիմ քով սնա նկ ճա նա չե լու պա հա նջ ներ է ներ-

կայաց րել ինչ պես հիմն  ա կան պար տա պա նի, այն պես էլ բո լոր ե րաշ խա վոր նե րի դեմ, մի -
նչ դեռ նույն պայ մա նագ րի հի ման վրա սնա նկ ճա նաչ վել չեն կա րող և՛ հիմն  ա կան պար-
տա պա նը, և՛ վեր ջի նիս պար տա վո րու թյան կա տա րումն  ա պա հո վող ե րաշ խա վոր նե րը: 
Վար կային պայ մա նագ րի և ի ա պա հո վումն  դրա կնք ված ե րաշ խա վո րու թյան կամ գրա վի 
պայ մա նագ րի հի ման վրա սնան կու թյան վա րույթ կա րող է հա րուց վել մի  այն հիմն  ա կան 
պար տա պա նի նկատ մա մբ, իսկ վեր ջի նիս սնան կու թյան վա րույ թում Բան կի պա հան ջը 
կհա մար վի ա պա հով ված պա հա նջ: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ե րաշ խա վո րի գույ քը 
չի ընդ գրկ վում պար տա պա նի գույ քի կազ մի  մե ջ, և սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չն 
ի րա վա սու թյուն չու նի այն տնօ րի նե լու: Տվյ ալ դեպ քում սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
պար տա վո րու թյուն նե րի՝ ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված լի նե լը և ե րաշ խա վո րի մի -
ջոց նե րի հաշ վին բա վա րա րու մը են թա դր վում է սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րից 
դուրս՝ կա մա վոր ձևով կամ հար կա դիր կա տար ման վա րույ թում: Ուս տի «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծն ա ռա նձ նաց նում է սնան կու թյան վա րույ թը և ե րաշ-
խա վո րի մի  ջոց նե րի հաշ վին բա վա րա րում ստա նա լու վա րույթ նե րը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ 
խոս քը գնում է մի  այն հիմն  ա կան պար տա պա նի սնան կու թյան վա րույ թի մա սին, այլ ոչ թե 
նաև ե րաշ խա վոր նե րի՝ ա ռա նձ նաց նե լով այդ վա րույթ նե րը և սահ մա նե լով, որ ե րաշ խիք 
կամ ե րաշ խա վո րու թյուն տված ան ձի մի  ջոց նե րը բա վա րար չլի նե լու կամ ե րաշ խիք կամ 
ե րաշ խա վո րու թյուն տված ան ձին պա հա նջ (ընդ ո րում ոչ թե սնան կու թյան, այլ ա ռան ձին 
հայ ցային վա րույ թով) չներ կայաց նե լու դեպ քում պար տա տե րը «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով ընդ գրկ վում է սնան կու թյան գոր ծով 
պար տա տե րե րի ցու ցա կում: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 17.12.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և Դա տա րա նի 15.09.2015 թվա կա նի վճի ռը թող նել 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Բան կի և « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» ՍՊԸ-ի  մի  ջև 13.10.2011 թվա կա նին կնք ված թիվ V04526 

Վար կային գոր ծառ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման գլ խա վոր պայ մա նագ րով և դրան կից 
հա մա ձայ նագ րե րով, 31.10.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ V04639 վար կային գոր ծառ նու-
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման գլ խա վոր պայ մա նագ րով և դրան կից հա մա ձայ նագ րե րով, 
ինչ պես նաև դրա նց հի ման վրա 31.10.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ V04639/2, 28.02.2014 
թվա կա նին կնք ված թիվ V04526/12, 29.10.2014 թվա կա նին կնք ված թիվ V04526/14, 
27.11.2014 թվա կա նին կնք ված թիվ V04526/19, 18.12.2014 թվա կա նին կնք ված թիվ 
V04526/20, 19.01.2015 թվա կա նին կնք ված թիվ V04526/21, 29.04.2015 թվա կա նին կնք ված 
թիվ V04526/22 վար կային պայ մա նագ րե րով Բան կի հան դեպ « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» ՍՊԸ-ի ու-
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նե ցած պա րտ քի ընդ հա նուր գու մա րը կազ մում է 8.137.698,71 ԱՄՆ դո լար (հա տոր 1-ին, 
գ.թ 16-47, 88-108, 112-121, 123-129, 132-133, 138-144)։ 

2) Որ պես Բան կի և « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» ՍՊԸ-ի  մի  ջև 13.10.2011 թվա կա նին կնք ված թիվ 
V04526 Վար կային գոր ծառ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման գլ խա վոր պայ մա նագ րով և 
31.10.2012 թվա կա նին կնք ված թիվ V04639 Վար կային գոր ծառ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց-
ման գլ խա վոր պայ մա նագ րով ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա-
հո վում՝ 13.10.2011 թվա կա նին, 31.10.2012 թվա կա նին և 28.02.2014 թվա կա նին կնք վել են 
հա մա պա տաս խա նա բար թիվ V04526/7, թիվ V04639/1 և թիվ V04526/13 ե րաշ խա վո րու-
թյան պայ մա նագ րե րը՝ Բան կի (պար տա տեր), « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» ՍՊԸ-ի  (պար տա պան), 
Վար դան Վար դա նյա նի, Ստե փան Վար դա նյա նի, Ար թուր Ա լեք սա նյա նի, Հա րու թյուն 
Վար դա նյա նի և Լու սի նե Մա նու կյ ա նի (ե րաշ խա վոր ներ) մի  ջև, ո րո նց հի ման վրա ե րաշ-
խա վոր նե րը պար տա վոր վել են յու րա քան չյուրն ա ռան ձին-ա ռան ձին ի րե նց ան ձնա կան 
ամ բո ղջ գույ քով և դրա մա կան մի  ջոց նե րով պար տա տի րոջ առջև հա մա պա րտ պա տաս-
խա նատ վու թյուն կրել վար կային պայ մա նագ րով պար տա պա նի ստա նձ նած պար տա վո-
րու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման հա մար  (հա տոր 1-ին, գ.թ. 48-54, 109-111):

3) Բան կը դի մում է ներ կայաց րել Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ընդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» ՍՊԸ-ին սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջով, ո րը 
12.06.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ըն դուն վել է վա րույթ, և նշա նակ վել է ժա մա նա կա վոր 
կա ռա վա րիչ (գո րծ թիվ ԵՇԴ/0052/04/15) (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 20)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի վա րույթ ըն դու նու մը 

պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է՝ 

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու-
թյան վե րա բե րյալ ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 
նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե-
լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծո ղ՝ 23.06.2011 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ և 7-րդ մա սե րի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան 
սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 
ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ ան-
դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

-  ո՞րն է ե րաշ խա վո րի պա տաս խա նատ վու  թյան ա ռա նձ նա հատ կու  թյու  նը,
-  ո րո ՞նք են հար կա դր ված դի մու  մի  հի ման վրա պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու  

պայ ման նե րը և հետ ևա նք նե րը
-  արդյո ՞ք հիմն  ա կան պար տա վո րու  թյան պար տա տե րը կա րող է ներ կայաց նել այդ 

պար տա վո րու  թյան կա տա րու մն  ա պա հո վող ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու  պա հա նջ: 

ա. ե րաշ խա վո րի պա տաս խա նատ վու  թյան ընդ հա նու ր բնու  թա գի րը.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 375-րդ հոդ վա ծի 1-ի կե տի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա-

վո րը, ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով, այլ ան ձի պար տա տի րոջ առջև պար տա վոր-
վում է պա տաս խա նատ վու թյուն կրել այդ ան ձի կող մի ց իր պար տա վո րու թյու նը լրիվ 
կամ մաս նա կի կա տա րե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 377-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա-
պա նի կող մի ց ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ 
ան պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քում ե րաշ խա վո րը և պար տա պա նը պար տա տի րոջ առջև 
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կրում են հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյուն, ե թե ե րաշ խա վո րի սուբ սի դի ար պա-
տաս խա նատ վու թյուն նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ-
րով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րը պար տա տի րոջ առջև պա-
տաս խա նատ վու թյուն է կրում նույն ծա վա լով, ինչ պար տա պա նը՝ նե րա ռյալ տո կոս ներ 
վճա րե լը, պա րտ քը բռ նա գան ձե լու կա պակ ցու թյա մբ դա տա կան ծախ սե րը և պար տա պա-
նի կող մի ց պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցա ծ՝ պար տա տի րոջ այլ վն աս նե րը հա տու ցե լը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ 
ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 362-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա-
պան նե րի հա մա պա րտ պար տա կա նու թյան դեպ քում պար տա տե րն ի րա վունք ու նի, ինչ-
պես բո լոր պար տա պան նե րից հա մա տեղ, այն պես էլ յու րա քան չյու րից պա հան ջել կա տա-
րե լու պար տա վո րու թյունն ինչ պես լրիվ, այն պես էլ պա րտ քի մի  մա սով: Նույն հոդ վա ծի 
3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա մա պա րտ պար տա պան նե րը պար տա կան են մն ում այն քան 
ժա մա նակ, քա նի դեռ պար տա վո րու թյու նը լրիվ չի կա տար վել:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 364-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա-
պան նե րից մե  կի կող մի ց հա մա պա րտ պար տա կա նու թյու նը լրիվ կա տա րե լը մն ա ցած 
պար տա պան նե րին ա զա տում է պար տա տի րոջ հան դեպ պար տա կա նու թյու նը կա տա րե-
լուց: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 415-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ մի  նչև պա-
հա նջ նե րն այն ան ձին ներ կայաց նե լը, ով օ րեն քին, այլ ի րա վա կան ակ տե րին կամ պար-
տա վո րու թյան պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան կրում է հիմն  ա կան պար տա պա նի 
պա տաս խա նատ վու թյա նը լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյուն (սուբ սի դի ար պա տաս-
խա նատ վու թյուն), պար տա տե րը պե տք է պա հա նջ ներ կայաց նի հիմն  ա կան պար տա պա-
նին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե հիմն  ա կան պար տա պա նը հրա ժար վել 
է պար տա տի րոջ պա հան ջը բա վա րա րե լուց, կամ պար տա տե րը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 
չի ստա ցել նրան ներ կայաց ված պա հան ջի պա տաս խա նը, ա պա այդ պա հան ջը կա րող է 
ներ կայաց վել սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող ան ձին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 380-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա-
վո րու թյու նը կա տա րած ե րաշ խա վո րին են ան ցնում այդ պար տա վո րու թյա մբ պար տա-
տի րոջ ի րա վունք նե րը և պար տա տի րո ջ՝ որ պես գրա վա ռուի պատ կա նող ի րա վունք նե րն 
այն ծա վա լով, ո րով ե րաշ խա վո րը բա վա րա րել է պար տա տի րոջ պա հան ջը: Ե րաշ խա-
վո րն ի րա վունք ու նի նաև պար տա պա նից պա հան ջել հա տու ցե լու պար տա տի րո ջը վճա-
րած գու մա րի տո կոս նե րն ու, պար տա պա նի փո խա րեն պա տաս խա նատ վու թյու նը կրե լու 
կա պակ ցու թյա մբ, իր կրած այլ վն աս նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պար-
տա վո րու թյու նը ե րաշ խա վո րի կող մի ց կա տա րե լուց հե տո պար տա տե րը պար տա վոր է 
ե րաշ խա վո րին հա նձ նել պար տա պա նի դեմ ու նե ցած իր պա հան ջը հա վաս տող փաս տա-
թղ թե րը և փո խան ցել այդ պա հա նջն ա պա հո վող ի րա վունք նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 399-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ սկզբ նա կան պար տա-
տի րոջ ի րա վուն քը նոր պար տա տի րո ջն է ան ցնում ի րա վուն քի ան ցման պա հին գոյու-
թյուն ու նե ցող ծա վա լով և պայ ման նե րով, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով: Մաս նա վո րա պես, նոր պար տա տի րո ջն են ան ցնում պար տա վո րու թյան 
կա տա րումն  ա պա հո վող, ինչ պես նաև պա հան ջի հետ կապ ված այլ ի րա վունք նե րը՝ նե-
րա ռյալ չվ ճար ված տո կոս նե րի նկատ մա մբ ի րա վուն քը: 

Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
փաս տում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րը, կն քե-
լով ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գիր, իր վրա է վե րց նում պար տա պա նի կող մի ց պար-
տա վո րու թյու նը որ ևէ հիմ քով խախ տե լու ար դյուն քում բա ցա սա կան հետ ևա նք ներ կրե-
լու ռիս կը: Դա, մաս նա վո րա պես, դրս ևոր վում է պար տա վո րու թյան խա խտ ման դեպ քում 
ե րաշ խա վո րի՝ պար տա վո րու թյան ամ բո ղջ ծա վա լով հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու-
թյա մբ: 

Նախ կի նում կայաց ված ո րո շումն  ե րից մե  կով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել 
է, որ օ րե նս դի րն ամ րագ րել է ե րաշ խա վո րի հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյան կան-
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խա վար կա ծը, ին չը են թադ րում է, որ պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ 
կա տա րե լու դեպ քում պար տա տե րն ի րա վունք ու նի կա տար ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու 
ինչ պես պար տա պա նին և ե րաշ խա վո րին մի  ա սին, այն պես էլ նրան ցից յու րա քան չյու րին 
ինչ պես լրիվ, այն պես էլ պա րտ քի մի  մա սով: 

Ե րաշ խա վո րի սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է նա խա տես վել մի  այն 
օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Պայ մա նագ րով ե րաշ խա վո րի պա տաս խա նատ վու թյու նը 
կրում է սուբ սի դի ար բնույթ, ե թե այդ մա սին ուղ ղա կի ո րեն սահ ման ված է պայ մա նագ-
րում կամ ե րաշ խա վո րին պա հան ջի ներ կայաց ման ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ պայ մա-
նագ րային դրույթ նե րի կար գա վո րու մի ց հետ ևում է, որ այն այդ պի սին է:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պար տա տե րը սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու-
թյուն ստա նձ նած ան ձին պար տա վո րու թյան կա տար ման պա հա նջ կա րող է ներ կայաց նել 
մի  այն հիմն  ա կան պար տա պա նին այդ պի սի պա հա նջ ներ կայաց նե լուց հե տո և մի  այն այն 
չա փով, որ չա փով պար տա վո րու թյու նը չի կա տար վել վեր ջի նիս կող մի ց: Այ սի նքն՝ սուբ-
սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող ան ձին պա հան ջը կա րող է ներ կայաց վել, ե թե

-  հիմն  ա կան պար տա պա նը հրա ժար վել է պար տա տի րոջ պա հան ջը բա վա րա րե լուց, 
կա մ

-  պար տա տե րը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում չի ստա ցել նրան ներ կայաց ված պա հան ջի 
պա տաս խա նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նույն ո րոշ մա մբ վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 377-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, նշել է, որ գոր ծում է ե րաշ խա վո րի լրիվ ծա վա լով 
պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ ե րաշ խա վո րու թյան 
պայ մա նագ րով (տե ՛ս, « Կոն վե րս բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ Մա րի նե Նա զա րյա նի և մյու ս նե րի 
թիվ ԵՇԴ/0700/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 18.07.2014 թվա կա նի ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ո րո շու  մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րում է, որ ե րաշ խա վո րու թյու նը՝ որ պես պար տա վո րու թյան կա տար ման ա պա-
հով ման մի  ջոց, լրա ցու ցիչ (ակ ցե սոր) պար տա վո րու թյուն է, այ սի նքն՝ ա ռա նց հիմն  ա կան 
պար տա վո րու թյա ն՝ գոյու թյուն ու նե նալ չի կա րող: Այլ կե րպ ա սած` ե րաշ խա վո րու թյու նը 
մի  շտ լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն է, ին չը նշա նա կում է, որ hիմն  ա կան պար տա պա նի 
կող մի ց պար տա վո րու թյու նը խախ տե լուց հե տո մի  այն պար տա տե րը կա րող է պա հա նջ 
ներ կայաց նել ե րաշ խա վո րի դեմ, ընդ ո րում՝ պա հա նջ ներ կայաց նե լն ու նի ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն՝ կապ ված նրա նից, թե ե րաշ խա վո րի պա տաս խա նատ վու թյու նը հա մա պա-
րտ է, թե սուբ սի դի ար: Ե թե հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյան դեպ քում պար տա տե րն 
իր հայե ցո ղու թյա մբ կա րող է պա հա նջ ներ կայաց նել ինչ պես հիմն  ա կան պար տա պա նին, 
այն պես էլ` ե րաշ խա վո րին, ա պա սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյան դեպ քում, ղե կա-
վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 415-րդ հոդ վա ծով, մի  նչև ե րաշ խա վո րի դեմ 
պա հա նջ ներ կայաց նե լը պար տա տե րը պե տք է պա հա նջ ներ կայաց նի հիմն  ա կան պար-
տա պա նին, և մի  այն այն դեպ քում, ե թե հիմն  ա կան պար տա պա նը հրա ժար վել է պար տա-
տի րոջ պա հան ջը բա վա րա րե լուց, կամ պար տա տե րը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում չի ստա ցել 
նրան ներ կայաց ված պա հան ջի պա տաս խա նը, ա պա այդ պա հան ջը կա րող է ներ կայաց-
վել ե րաշ խա վո րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նաև հա վե լել, որ ե րաշ խա վո րը պար տա պա-
նի կող մի ց պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու դեպ քում պար տա տի րոջ առջև պար տա պա նի 
հետ մի  ա սին պա տաս խա նատ վու թյուն կրող ան ձն է: Նկա տի ու նե նա լով, որ ե րաշ խա-
վո րը հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան պար տա պա նը չէ, ե րաշ խա վո րի կող մի ց հիմն  ա կան 
պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լու դեպ քում օ րե նս դի րը ե րաշ խա վո րին տվել է ի րա վունք 
հիմն  ա կան պար տա պա նի նկատ մա մբ ձե ռք բե րել պա հան ջի ի րա վունք՝ իր կող մի ց կա-
տա րած պար տա վո րու թյան չա փով: Այլ կե րպ ա սած` այն դեպ քե րում, երբ ե րաշ խա վո րը 
հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան պար տա պա նի փո խա րեն կա տա րում է պար տա վո րու թյու-
նը, ա պա հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան պար տա տի րոջ փո խա րեն սկ սում է հան դես գալ 
որ պես պար տա տեր:
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բ. հար կա դր ված դի մու  մի  հի ման վրա պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու  պայ ման-
ները և հետ ևա նք նե րը.

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա-
պա նը կա րող է սնա նկ ճա նաչ վել դա տա րա նի վճ ռո վ՝ սե փա կան նա խա ձեռ նու թյա մբ 
(կա մա վոր սնան կու թյան դի մում) կամ պար տա տի րոջ պա հան ջով (հար կա դր ված սնան-
կու թյան դի մում), ե թե պար տա պա նն ան վճա րու նակ է:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա պա նը՝ դա տա րա նի վճ-
ռով կա րող է սնա նկ ճա նաչ վե լ՝ հար կա դր ված սնան կու թյան դի մու մի  հի ման վրա՝ ե թե 
թույլ է տվել օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե-
րա զան ցող ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի 60-օ րյա կամ ա վե լի ժամկ  ե-
տով կե տա նց, և վճ ռի կայաց ման պա հին նշ ված կե տան ցը շա րու նակ վում է (փաս տա ցի 
ան վճա րու նա կու թյուն)։ Վճա րային պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի է, ե թե պար տա պա նը 
չի ա ռար կում դրա դեմ, կամ ե թե ա ռար կում է հի շյալ պար տա վո րու թյան դեմ, սա կայն՝ 

ա) վճա րային պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ ված է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռով 
կամ դա տա վճ ռով, և բա ցա կայում է հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը,

բ) պա հան ջը հի մն  ված է գրա վոր գոր ծար քի վրա, և պար տա պա նը չի ա պա ցու ցում, 
որ տվյ ալ պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար հիմ քեր ու նի (նե րա ռյա լ՝ պա հան ջի հաշ-
վան ցը),

գ) պա հան ջը բխում է օ րեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ 
վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նից, և պար տա պա նը չի ա պա ցու-
ցում, որ տվյ ալ պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար հիմ քեր ու նի (նե րա ռյա լ՝ պա հան ջի 
հաշ վան ցը),

դ) պա հան ջի չվի ճա րկ վող մա սը գե րա զան ցում է օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ար ձա նագ րում է, որ պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու հիմ քը նրա ան վճա րու նա կու-
թյունն է, ո րը հար կա դր ված սնան կու թյան դեպ քում դրս ևոր վում է օ րեն քով սահ ման-
ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող ան վի ճե լի վճա րային 
պար տա վո րու թյուն նե րի 60-օ րյա կամ ա վե լի ժամկ  ե տով կե տան ցի առ կայու թյան և վճ ռի 
կայաց ման պա հին նշ ված կե տան ցը շա րու նակ վե լու հան գա ման քով: Ընդ ո րում, ան ձին 
սնա նկ ճա նա չե լու նպա տա կը քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կայու նու թյան ա պա-
հո վումն  է՝ այդ շր ջա նա ռու թյան ան վճա րու նակ մաս նա կից նե րին ֆի նան սա պես ա ռող-
ջաց նե լու կամ նրա նց քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նից դուրս մղե լու նպա տա կով, 
որ պես զի վեր ջին նե րիս ան վճա րու նա կու թյան հետ ևան քով չոտ նա հար վեն նաև քա ղա-
քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րի շա հե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ պար տա պա նին սնա նկ ճա-
նա չե լը պար տա վո րու թյու նը ոչ պատ շաճ կա տա րած պար տա պա նի նկատ մա մբ դա տա-
կան այն պի սի մի  ջամ տու թյուն է, ո րի պայ ման նե րում սահ մա նա փակ վում է պար տա պա նի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կը մի  նչև սնան կու թյան վա րույ թի ա վար տը, որ պի սի կար-
գա վոր ման նպա տա կը պար տա պա նի և պար տա տե րե րի շա հե րի հա վա սա րա կշ ռու թյունն 
ա պա հո վե լն  է:

գ. ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու  հնա րա վո րու  թյու  նը. 
Ե րաշ խա վո րին հիմն  ա կան պար տա տի րոջ կող մի ց պա հա նջ ներ կայաց նե լու ա ռա նձ-

նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հետ ևյալ նոր-
մե  րով.

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «դ» կե տի հա մա ձայն՝ 
մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չի տա րած վում ի ա պա հո վումն  սնան կու թյան գոր-
ծըն թա ցում գտն վող պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մա ն՝ ե րաշ խիք կամ 
ե րաշ խա վո րու թյուն տված ան ձա նց կող մի ց այդ ե րաշ խի քի կամ ե րաշ խա վո րու թյան 
գծով դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լու կամ դրա կա տար մա նն ուղղ ված ցան-
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կա ցած գոր ծո ղու թյան կամ գոր ծըն թա ցի վրա: Ընդ ո րում, պար տա պա նի սնան կու թյան 
գոր ծըն թա ցը չի ազ դում ի ա պա հո վումն  պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն նե րի կա-
տար ման ե րաշ խիք կամ ե րաշ խա վո րու թյուն տված ան ձի՝ ե րաշ խի քով կամ ե րաշ խա վո-
րու թյա մբ ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վրա:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
«1. Ա պա հով ված են հա մար վում ա պա հով ված ի րա վուն քով ծան րա բե ռն ված պա հա-

նջ նե րը: Ա պա հով ված պար տա տե րեր են հա մար վում ա պա հով ված ի րա վունք ու նե ցող 
ան ձի նք՝ այդ պա հա նջ նե րի մա սով:

2. Ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կան ի րաց նե լու մա սին դի մու մը բա վա րա րե լու 
վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րոշ մա մբ ա պա հով ված պար տա տե րը չի ընդ գրկ վում սնան-
կու թյան գոր ծով պար տա տե րե րի ցան կում, և նրա ա պա հով ված պա հա նջ նե րը բա վա-
րար վում են բա ցա ռա պես այդ պար տա վո րու թյան հա մար ա պա հով ված ի րա վուն քի 
ա ռար կայի ի րաց ման հաշ վին: Այդ դեպ քում ա պա հով ված պար տա տե րը, ան կախ ա պա-
հով ված պա հա նջ նե րի բա վա րար ման չա փից, տվյ ալ պար տա վո րու թյան մա սով հե տա-
գայում չի կա րող որ ևէ պա հա նջ ներ կայաց նել պար տա պա նի այլ գույ քի նկատ մա մբ:

3. Ե րաշ խի քով կամ ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հա նջ նե-
րը, այդ թվում՝ ա պա հով ված պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա-
տա րե լու հա մար պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժա նք նե րը, տու գա նք նե րը և վճար ման 
են թա կա տո կոս նե րը կա րող են բա վա րար վել ե րաշ խիք կամ ե րաշ խա վո րու թյուն տված 
ան ձի մի  ջոց նե րի հաշ վին: Ե րաշ խիք կամ ե րաշ խա վո րու թյուն տված ան ձի մի  ջոց նե րը 
բա վա րար չլի նե լու կամ ե րաշ խիք կամ ե րաշ խա վո րու թյուն տված ան ձին պա հա նջ 
չներ կայաց նե լու դեպ քում ա պա հով ված պար տա տե րը նույն օ րեն քի 46-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված  կար գով  ընդ գրկ վում  է սնան կու թյան  գոր ծով  պար տա տե րե րի  
ցան կում  և իր 

պա հա նջ նե րի բա վա րա րումն  ստա նում է նույն հոդ վա ծի 7-րդ մա սով սահ ման-
ված կար գով: Ընդ ո րում, ե րաշ խի քով կամ ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար-
տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման հա մար պար տա պա նի 
սնան կու թյան գոր ծըն թա ցում հաշ վա րկ վա ծ՝ պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժա նք նե-
րի, տու գա նք նե րի և վճար ման են թա կա տո կոս նե րի գու մար նե րը չեն կա րող պա հա նջ վել 
պար տա պա նից:

(...)
7. Ե թե ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կայի ի րա ցու մի ց ստաց ված մի  ջոց նե րը բա-

վա րար չեն պար տա տե րե րի ցան կում ընդ գրկ ված ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հա-
նջ նե րն ամ բող ջո վին մա րե լու հա մար, ինչ պես նաև ե րաշ խի քով (ե րաշ խա վո րու թյա մբ) 
ա պա հով ված պա հա նջ նե րի չբա վա րար ված (այդ թվում՝ ե րաշ խիք կամ ե րաշ խա վո-
րու թյուն տված ան ձից պար տա վո րու թյան կա տա րում չպա հան ջե լու հետ ևան քով 
չբա վա րար ված) մա սը (բա ցա ռու թյա մբ այդ պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ 
ոչ պատ շաճ կա տար ման հա մար պար տա պա նի սնան կու թյան գոր ծըն թա ցում հաշ վա րկ-
վա ծ՝ պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժա նք նե րի, տու գա նք նե րի և վճար ման են թա կա 
տո կոս նե րի գու մար նե րի) հա մար վում է չա պա հով ված պա հա նջ, իսկ պար տա տե րը՝ չա-
պա հով ված պար տա տե ր՝ չա պա հով ված պա հան ջի չա փով:

(...)
11. Եր րո րդ ան ձ գրա վա տուի, ե րաշ խա վո րի կամ ե րաշ խիք տվող ան ձի՝ պար տա պա-

նի նկատ մա մբ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով պա հա նջ ձե ռք բե րե լու դեպ քում 
այդ պա հան ջը են թա կա է բա վա րար մա ն՝ որ պես նույն օ րեն քի 82-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
«է» կե տով նա խա տես ված պա հա նջ (չա պա հով ված պար տա տե րե րի պա հա նջ ներ, նե րա-
ռյա լ՝ պար տա դիր սո ցի ա լա կան վճար նե րը և Հայաս տա նի Հան րա պե տու  թյան պե տա կան 
բյու  ջե ի և հա մայնք նե րի բյու  ջե նե րի նկատ մա մբ ա ռա ջա ցա ծ՝ հար կային, պար տա դիր այլ 
վճար նե րի, վար չա րա րու  թյու  նից ծա գած տու  գա նք նե րի գծով պար տա վո րու  թյու ն նե րը, բա-
ցա ռու  թյա մբ ստո րա դաս չա պա հով ված պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի) »:

 Վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 23.06.2011 թվա կա նի խմ-
բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
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«1. Ա պա հով ված են հա մար վում գրա վով (այդ թվում՝ եր րո րդ ան ձին պատ կա նող 
գույ քի գրա վով), ե րաշ խի քով կամ ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պա հա նջ նե րը: 
Ա պա հով ված պար տա տե րեր են հա մար վում ա պա հով ված պա հա նջ ներ ու նե ցող ան ձի նք՝ 
այդ պա հա նջ նե րի մա սով:

2. Մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցած գրա վով ա պա հով ված 
պար տա տե րը չի ընդ գրկ վում սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րե րի ցան կում, և նրա 
ա պա հով ված պա հա նջ նե րը բա վա րար վում են բա ցա ռա պես այդ պար տա վո րու թյան հա-
մար գրա վա դր ված գույ քի ի րաց ման (այդ թվում՝ գոր ծող օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման վա ծ՝ 
ա ռա նց դա տա րան դի մե  լու) հաշ վին: Այդ դեպ քում պար տա տե րը, ան կախ ա պա հով ված 
պա հա նջ նե րի բա վա րար ման չա փից, տվյ ալ պար տա վո րու թյան մա սով հե տա գայում չի 
կա րող որ ևէ պա հա նջ ներ կայաց նել պար տա պա նի այլ գույ քի նկատ մա մբ:

3. Ե րաշ խի քով կամ ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հա նջ նե-
րը, այդ թվում՝ ա պա հով ված պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա-
տա րե լու հա մար պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժա նք նե րը, տու գա նք նե րը և վճար ման 
են թա կա տո կոս նե րը կա րող են բա վա րար վել ե րաշ խիք կամ ե րաշ խա վո րու թյուն տված 
ան ձի մի  ջոց նե րի հաշ վին: Ե րաշ խիք կամ ե րաշ խա վո րու թյուն տված ան ձի մի  ջոց-
նե րը բա վա րար չլի նե լու կամ ե րաշ խիք կամ ե րաշ խա վո րու թյուն տված ան ձին 
պա հա նջ չներ կայաց նե լու դեպ քում պար տա տե րը նույն օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված կար գով ընդ գրկ վում է սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րե րի ցան-
կում և իր պա հա նջ նե րի բա վա րա րումն  ստա նում է նույն հոդ վա ծի 7-րդ մա սով 
սահ ման ված կար գով: Ընդ ո րում, ե րաշ խի քով կամ ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված 
պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման հա մար պար տա պա-
նի սնան կու թյան գոր ծըն թա ցում հաշ վա րկ վա ծ՝ պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժա նք-
նե րի, տու գա նք նե րի և վճար ման են թա կա տո կոս նե րի գու մար նե րը չեն կա րող պա հա նջ-
վել պար տա պա նից:

(...)
7. Ե թե հա մա պա տաս խան գրա վի ա ռար կայի ի րա ցու մի ց ստաց ված մի  ջոց նե րը բա-

վա րար չեն պար տա տե րե րի ցան կում ընդ գրկ ված ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հա-
նջ նե րն ամ բող ջո վին մա րե լու հա մար, ինչ պես նաև ե րաշ խի քով (ե րաշ խա վո րու թյա մբ) 
ա պա հով ված պա հա նջ նե րի չբա վա րար ված (այդ թվում՝ ե րաշ խիք կամ ե րաշ խա վո րու-
թյուն տված ան ձից պար տա վո րու թյան կա տա րում չպա հան ջե լու հետ ևան քով չբա վա-
րար ված) մա սը (բա ցա ռու թյա մբ այդ պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ-
շաճ կա տար ման հա մար պար տա պա նի սնան կու թյան գոր ծըն թա ցում հաշ վա րկ վա ծ՝ 
պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժա նք նե րի, տու գա նք նե րի և վճար ման են թա կա տո կոս-
նե րի գու մար նե րի) հա մար վում է չա պա հով ված պա հա նջ, իսկ պար տա տե րը՝ չա պա հով-
ված պար տա տե ր՝ չա պա հով ված պա հան ջի չա փով:

(...)
11. Եր րո րդ ան ձ գրա վա տուի, ե րաշ խա վո րի կամ ե րաշ խիք տվող ան ձի՝ պար տա պա-

նի նկատ մա մբ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով պա հա նջ ձե ռք բե րե լու դեպ քում 
այդ պա հան ջը են թա կա է բա վա րար մա ն՝ որ պես նույն օ րեն քի 82-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
«զ» կե տով նա խա տես ված պա հա նջ (չա պա հով ված պա հա նջ ներ, ո րո նք ա ռա ջա ցել են 
պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու  մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտ նե լու  պա հի ց՝ 
նու յն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց ված գոր ծառ նու  թյու ն նե րի (այդ թվու մ՝ 
գոր ծու  նե ու  թյան վե րսկս ման) հետ ևան քով)»:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գրա վով կամ ե րաշ-
խի քով (ե րաշ խա վո րու թյա մբ) չա պա հով ված բո լոր պա հա նջ նե րը կամ ա պա հով ված 
պա հա նջ նե րի չա պա հով ված մա սե րը հա մար վում են չա պա հով ված պա հա նջ ներ, այդ 
թվում՝ պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց 
հե տո ա ռա ջա ցած պա հա նջ նե րը և պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քի հետ կապ ված ըն թա-
ցիկ ա նուղ ղա կի հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րո նց ա ռաջ նա հեր թու թյու նը սահ-
ման ված է նույն օ րեն քի 82-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
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ար ձա նագ րում է, որ օ րե նս դի րը ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պա հան ջը դի տար կել 
է որ պես ա պա հով ված պա հա նջ: Նկա տի ու նե նա լով, որ օ րե նս դի րն ա պա հով ված պա հա-
նջ նե րի հա մար նա խա տե սել է հա տուկ կար գա վո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ ըստ վե րոն շյալ կար գա վոր մա ն՝ մաս նա վո րա պես «Ս նան կու թյան մա սին»  ՀՀ օ րեն քի 
43-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա տե րը կա րող է 
ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված իր պա հա նջն ուղ ղա կի ո րեն ներ կայաց նել ե րաշ խա-
վո րին սնան կու թյան վա րույ թից ա ռան ձին, իսկ նման պա հա նջ չներ կայաց նե լու կամ պա-
հան ջը լրիվ չբա վա րար վե լու դեպ քում այդ պա հան ջը ներ կայաց նել սնան կու թյան վա-
րույ թում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ այն դեպ քում, երբ ե րաշ-
խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տե րն իր պա հա նջն ուղ ղա կի-
ո րեն ներ կայաց նում է սնան կու թյան վա րույ թում՝ ընդ գրկ վե լով պար տա տե րե րի ցու ցա-
կում, ա պա այդ դեպ քում պար տա տե րը հա մար վում է ա պա հով ված պար տա տեր: Հաշ վի 
առ նե լով, որ ա պա հով ված պար տա տեր հա մար վե լը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ նման դեպ քում պար տա տի-
րոջ պա հան ջը բա վա րար վում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծին հա-
մա պա տաս խան (Ա պա հով ված պա հա նջ նե րը և դրա նց բա վա րա րու  մը): Ընդ ո րում, նման 
դեպ քում պար տա տի րոջ պա հա նջ նե րը՝ որ պես ա պա հով ված պա հա նջ, սնան կու թյան 
վա րույ թի շր ջա նակ նե րում կա րող են բա վա րար վել ե րաշ խա վո րի մի  ջոց նե րի հաշ վին: 
Այս պե ս՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րումն  ե-
րը, օ րե նսդ րի տրա մա բա նու թյու նը, մաս նա վո րա պես` ե րաշ խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված 
պա հա նջն ա պա հով ված պա հա նջ նե րի և դրա նց բա վա րար ման վե րա բե րյալ նշ ված օ րեն-
քի 43-րդ հոդ վա ծում նե րա ռե լիս, գտ նում է, որ օ րե նս դի րը չի բա ցա ռում, որ ե րաշ խա-
վո րու թյան հիմ քով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րը կա րող են բա վա րար-
վել ե րաշ խա վո րի գույ քի ի րաց ման ար դյուն քում։ Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը՝ որ պես սնան կու թյան վա րույ թում պար տա պա նի 
և պար տա տե րե րի շա հե րի հա վա սա րա կշ ռու թյունն ա պա հո վող հիմն  ա կան ան ձ, ե րաշ-
խա վո րու թյան հիմ քով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րը բա վա րա րե լու հա-
մար կա րող է հայ ցով դի մե լ դա տա րան ե րաշ խա վո րի դե մ՝ ստաց ված գու մա րն ուղ ղե լով 
ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րի բա վա րար մա նը։ Ստաց ված մի  ջոց նե րն ան-
բա վա րար լի նե լու դեպ քում պար տա տե րը մն ա ցած պա հան ջի մա սով հա մար վում է չա-
պա հով ված պար տա տե ր՝ հե տա գա բա վա րա րում ստա նա լով ար դեն ըստ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ա ռաջ նա հեր թու թյան: 

Ի նչ վե րա բե րում է ե րաշ խա վո րի դեմ սնան կու թյան վա րույ թից դուրս պա հա նջ ներ-
կայաց նե լու հնա րա վո րու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում գտ նում է, որ նման պա հա նջ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քը չի նե րա ռում հիմ-
նա կան պար տա պա նի հետ մի  ա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու հնա րա վո-
րու թյու նը: Այ սի նքն՝ հիմն  ա կան պար տա պա նի նկատ մա մբ սնան կու թյան վա րույ թի առ-
կայու թյան պայ մա նն րում ե րաշ խա վո րի դեմ պա հա նջ ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը 
վե րա բե րում է մի  այն հայ ցային վա րույ թի կար գով գույ քային պա հա նջ ներ կայաց նե լուն, 
այլ ոչ թե նաև վեր ջի նիս սնա նկ ճա նա չե լուն: Այս պի սով, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի վե րոն շյալ դրույթ նե րից բխում է, որ ե րաշ խա վո րը, ան կախ նրա նի ց՝ վեր ջի նս հա մա-
պա րտ պար տա վո րու թյուն է ստա նձ նել, թե ոչ, մի և նույն պայ մա նագ րի հիմ քո վ՝ պար տա-
պա նի հետ մի  ա ժա մա նակ չի կա րող սնա նկ ճա նաչ վե լ։

 Հետ ևա բար հիմն  ա կան պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լուց հե տո վեր ջի նիս սնան-
կու թյան վա րույ թում պար տա տի րոջ պա հան ջը ե րաշ խա վո րու թյան հիմ քով կհա մար վի 
ա պա հով ված պա հա նջ, իսկ պա հան ջի բա վա րա րումն  ար դեն կի րա կա նաց վի «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման-
քով, որ զու գա հեռ ըն թա ցող հիմն  ա կան պար տա պա նի և ե րաշ խա վո րի սնան կու թյան 
վա րույթ նե րից մե  կով պար տա տե րը կա րող է ստա նալ իր պա հան ջի ամ բող ջա կան բա-
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վա րա րում, սա կայն սնան կու թյան հետ ևան քով կտու ժեն քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա-
ռու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րը, քա նի որ նույն պար տա վո րու թյան հա մար մի  քա նի 
սուբյե կտ կճա նաչ վեն սնա նկ՝ դրա նից բխող հետ ևա նք նե րով, ընդ ո րում այն դեպ քում, 
երբ պար տա տե րն իր պա հան ջի բա վա րա րում կա րող էր ստա նալ մի  այն հիմն  ա կան 
պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լով: Նման պա րա գայում սնան կու թյան մյուս վա րույ թը 
կվե րած վի ինք նան պա տակ գոր ծըն թա ցի՝ հան գեց նե լով ե րաշ խա վո րի ի րա վունք նե րի 
ան հար կի սահ մա նա փակ ման: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա-
ձայն՝ ե րաշ խա վո րը, ան կախ վեր ջի նիս պա տաս խա նատ վու թյան հա մա պա րտ կամ սուբ-
սի դի ար լի նե լուց, պար տա պա նի հետ մի  ա ժա մա նակ սնա նկ ճա նաչ վել չի կա րող: Ուս-
տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով օ րե նսդ րի տրա մա բա նու թյու նը, կար ևո րե լով 
քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կայու նու թյունն ա պա հո վե լը, գտ նում է, որ հիմն  ա կան 
պար տա պա նի նկատ մա մբ սնան կու թյան վա րույ թի առ կայու թյան պայ մա նն րում պար-
տա տի րոջ կող մի ց ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու պա հա նջ չի կա րող ներ կայաց վել: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև ե րաշ խա վո-
րու թյան հիմ քով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րի բա վա րար ման ըն թա ցա-
կար գե րի ն։ Ի տար բե րու թյուն գրա վով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րի, 
ո րո նց հա մար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված են գրա վա դր ված գույ-
քի, ինչ պես ար տա դա տա կան, այն պես էլ դա տա կան կար գով ի րաց ման ըն թա ցա կար-
գեր, ա պա նույն օ րեն քը չի նա խա տե սում ե րաշ խա վո րի գույ քի ի րաց ման ըն թա ցա կա րգ։ 
Փաս տո րեն, օ րեն քը ե րաշ խա վո րու թյան հիմ քով պար տա տի րոջ պա հան ջը հա մա րե լով 
ա պա հով ված, հա մե  նայն դե պս չի նա խա տե սում ա պա հով ված պա հան ջի բա վա րար ման 
կամ գույ քի ի րաց ման ըն թա ցա կա րգ։ 

Սա կայն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք ըն դու նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րում-
նե րը, գտ նում է, որ օ րե նս դի րը չի բա ցա ռում, որ ե րաշ խա վո րու թյան հիմ քով ա պա հով-
ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րը կա րող են բա վա րար վել ե րաշ խա վո րի գույ քի ի րաց-
ման ար դյուն քում։ Ուս տի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րի չը ե րաշ խա վո րու թյան հիմ քով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րը 
բա վա րա րե լու հա մար կա րող է հայ ցով դի մե լ դա տա րան` ե րաշ խա վո րի գույ քի հաշ վին 
ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րը բա վա րա րե լու հա մա ր։ Հա կա ռակ դեպ քում, 
ստաց վում է, որ օ րե նս դի րը ե րաշ խա վո րու թյան հիմ քով նա խա տե սե լով պար տա տի րոջ 
պա հա նջ նե րի ա պա հով ված լի նե լը, սա կայն չի նա խա տե սում նույն հիմ քով ա պա հով ված 
պա հան ջա տի րոջ պա հա նջ նե րի բա վա րար ման ըն թա ցա կա րգ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի և « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» ՍՊԸ-ի մի  ջև կնք ված 
վար կային պայ մա նագ րե րով Բան կի հան դեպ « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» ՍՊԸ-ի ու նե ցած պա րտ քի 
ընդ հա նուր գու մա րը կազ մում է 8.137.698,71 ԱՄՆ դո լար: Որ պես Բան կի և « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» 
ՍՊԸ-ի մի  ջև կնք ված վար կային պայ մա նագ րե րով ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի 
կա տար ման ա պա հո վում՝ Բան կի, « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» ՍՊԸ-ի և Հա րու թյուն Վար դա նյա նի 
մի  ջև կնք վել է ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գիր, ո րի հի ման վրա Հա րու թյուն Վար դա-
նյա նը պար տա վոր վել է Բան կի առջև հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյուն կրել վար-
կային պայ մա նագ րով պար տա պա նի ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի պատ շաճ կա-
տար ման հա մար: Բան կը դի մում է ներ կայաց րել Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» ՍՊԸ-ին սնա նկ ճա նա չե լու պա-
հան ջով, ո րը 12.06.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ըն դուն վել է վա րույթ, և նշա նակ վել է ժա-
մա նա կա վոր կա ռա վա րիչ (գո րծ թիվ ԵՇԴ/0052/04/15):

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, մե ր ժե լով Բան կի դի մու մը, գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի տրա մա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ ե թե ե րաշ խա վո րը կա տա րի 
պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նը, ա պա պար տա տե րը պար տա վոր կլի նի պա հան ջի, 
այդ թվում՝ գրա վի ի րա վուն քը և այն հիմն  ա վո րող փաս տա թղ թե րը փո խան ցել պար-
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տա վո րու թյու նը կա տա րած ե րաշ խա վո րին, իսկ սույն պա րա գայում, նկա տի ու նե նա լով, 
որ պար տա տե րը սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջով դի մե լ է և՛ հիմն  ա կան պար տա պա նի, և՛ 
ե րաշ խա վո րի դեմ, ան հնա րին կլի նի պա հան ջի ի րա վուն քը գրա վի ի րա վուն քի հետ մի -
ա սին փո խան ցել ե րաշ խա վո րին, քա նի որ գրա վի ա ռար կան կա րող է վա ճառ քի հան վել 
ա վե լի շուտ: Բա ցի այդ, Հա րու թյուն Վար դա նյա նի կող մի ց Բան կի պա հա նջն ամ բող ջու-
թյա մբ կա տա րե լու դեպ քում պար տա պա նի վե րա բե րյալ սնան կու թյան գոր ծով Բան կի 
պա հան ջը հա մար վում է կա տար ված, իսկ Հա րու թյուն Վար դա նյա նը պե տք է պա հա նջ 
ներ կայաց նի դա տա րա նի ն՝ պար տա պա նի և մյուս ե րաշ խա վոր նե րի դեմ, որ պի սի հան-
գա ման քը կհան գեց նի ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի խա խտ ման: Ուս տի հաշ վի 
առ նե լով, որ հիմն  ա կան պար տա պա նի դեմ թիվ ԵՇԴ/0052/04/15 սնան կու թյան գո րծն 
ըն թաց քի մե ջ է, Դա տա րա նը գտել է, որ ե րաշ խա վո րի նկատ մա մբ սնան կու թյան գոր ծըն-
թաց սկ սե լը չի բխում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հա նջ նե րից:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, մաս նա կի բա վա րա րե լով Բան կի վե րա քն նիչ բո ղո քը և գո-
րծն ու ղար կե լով նոր քն նու թյան, գտել է, որ Դա տա րա նն ընդ հան րա պես չի ան դրա դար-
ձել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հա մար ան հրա ժե շտ 
պայ ման նե րին և դրա նց առ կայու թյու նը հաս տա տող կամ հեր քող ա պա ցույց նե րին, Դա-
տա րա նի վճի ռը չի կայաց վել գոր ծում ե ղած թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե-
րով հաս տատ վող կամ հե րք վող փաս տե րի նկատ մա մբ հա մա պա տաս խան օ րե նք նե րի և 
այլ ի րա վա կան ակ տե րի կի րառ ման սկզ բուն քով: Ուս տի, Դա տա րա նի վճի ռը օ րի նա կան, 
հիմն  ա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված չէ:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի կող մի ց ներ կայաց վել է ինչ-
պես հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան պար տա պա նին, այն պես էլ այդ պար տա վո րու թյան 
կա տա րումն  ա պա հո վող ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու պա հա նջ: Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով Բան կի կող մի ց կա րող էր ներ կայաց վել հիմն  ա կան 
պար տա պան « ԽԱՍ-Պ ՐՈ ՖԻՏ» ՍՊԸ-ին սնա նկ ճա նա չե լու պա հա նջ, իսկ վեր ջի նիս սնա նկ 
ճա նաչ վե լուց հե տո ե րաշ խա վոր Հա րու թյուն Վար դա նյա նի դեմ պա հան ջը՝ որ պես ա պա-
հով ված պա հա նջ, կա րող էր բա վա րա րում ստա նալ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված ըն թա ցա կար գո վ՝ հի մք ըն դու նե լով սույն ո րոշ ման ի րա վա կան վեր լու ծու-
թյուն նե րը: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի հետ ևու թյուն նե րը հիմն  ա վոր ված չեն և սույն գոր ծով Դա տա րա նն ի րա վա ցի-
ո րեն է մե ր ժել Բան կի դի մու մը՝ ե րաշ խա վո րին սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջի վե րա բե րյալ: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: 

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ան հրա ժե շտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը, հա մա ձայն ո րի՝ գո րծն ըստ 
է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քով վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց դա տա կան ակ տը փո փոխ վե լու դեպ քե րում ամ-
բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նում է վե րա քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը՝ 
օ րի նա կան ուժ տա լով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին: Այս դեպ քում 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը լրա ցու ցիչ պատ ճա ռա բա նում է ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա-
տա կան ակ տը, ե թե այն թե րի կամ սխալ է պատ ճա ռա բան ված:

Տ վյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի՝ գո րծն ըստ է ու-
թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան ված, ուս տի Դա տա րա նի վճ-
ռին պե տք է տալ օ րի նա կան ուժ՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:
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 Մի ա ժա մա նակ վե րո հի շյալ դիր քո րոշ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաշ վի է 
առ նում, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձա նց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե-
լը Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն-
քի տա րր է, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված 
ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նից:

Տ վյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե-
րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան-
գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և  7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է՝ հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան: 

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի «բ» են թա կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար 
պե տա կան   տուր քը գա նձ վում է ոչ գույ քային բնույ թի պա հան ջի գոր ծե րո վ՝ բա զային 
տուր քի ք սա նա պա տի կի չա փով:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան 
տուր քի գծով կա րող են սահ ման վել հետ ևյալ ար տո նու թյուն նե րը՝ պե տա կան տուր քի 
վճա րու մի ց ա զա տում, պե տա կան տուր քի նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի դրույ քա չա-
փի նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը 
սահ ման ված ժամկ  ե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վա րկ ված տույ ժե րի վճա րու մի ց 
ա զա տում, նվա զե ցում, դրա նք վճա րե լու ժամկ  ե տի հե տաձ գում:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տի 11.05.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե-
տաձ գե լու վե րա բե րյալ Հա րու թյուն Վար դա նյա նի ներ կայա ցուց չի մի ջ նոր դու թյու նը բա-
վա րար վել է, իսկ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար մա ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ նման պայ ման նե րում վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան 
տուր քի գու մա րը՝ 20.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով Բան կից են թա կա է բռ նա գա նձ ման ՀՀ պե տա կան բյու ջե: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ  հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 17.12.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս-
տի ա վար չա կան շր ջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 15.09.2015 թվա կա նի 
վճ ռի ն՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րո վ։

2. «Ա ՌԷԿ ՍԻՄ ԲԱ ՆԿ-ԳԱ ԶՊ ՐՈՄ ԲԱՆ ԿԻ ԽՈ ՒՄԲ» ՓԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա-
գան ձել 20.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 11.05.2016 թվա կա նի  ո րոշ մա մբ 
հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե ԷԴ/0053/04/14 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե ԷԴ/0053/04/14    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ս. Մի քայե լյ ա ն
 Դա տա վոր ներ` Գ. Խան դա նյան 
            Հ. Ե նո քյան 

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կա ն
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

                                                  
 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր
     

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ.  ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի ներ կայա ցու ցիչ Կա րո 

Ա սատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.06.2016 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Եր ևան հա մայն քի (այ սու հետ` Հա մայնք) դի մու մի  ընդ դեմ 
Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի` սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Հա մայն քը  պա հան ջել է Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նին ճա նա չել սնա-

նկ: 
Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ե. Ե սոյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 24.11.2014 թվա կա նի 
վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
10.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և 
Դա տա րա նի 24.11.2014 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Հա մայն քի Է րե բու նի վար չա կան շր-

ջա նի ղե կա վա րը ։

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է 2005 թվա կա նի փո փո խու  թյու ն նե րով ՀՀ Սահ մա-
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նադ րու  թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու -
թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու  հետ` Կոն վեն ցի ա) 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծը և ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի գնա հա տել գոր ծում 

առ կա ա պա ցույց նե րը: Մաս նա վո րա պես` Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն 
գոր ծի առ կայու թյան մա սին Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նը որ ևէ ձևով տե ղե կաց ված չի ե ղել, չի 
ստա ցել որ ևէ ծա նու ցում, հետ ևա բար տե ղյ ակ չի ե ղել կայաց ված դա տա կան ակ տի մա սին 
և մի  այն իր ներ կայա ցուց չի կող մի ց կա տար ված հա րց ման ար դյուն քում, այն է՝ 04.03.2016 
թվա կա նին ստա նա լով ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե-
տա կան կո մի  տե ից տր ված մի  աս նա կան տե ղե կան քը, պար զել է, որ ՀՀ Ա րա րա տի մար-
զի Վե դի քա ղա քում գտն վող, Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նին հա մա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող տան բաժ նե մա սի նկատ մա մբ կի րառ ված է ար գե լա նք, ինչն էլ հի մք է հան դի-
սա ցել սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում 24.11.2014 թվա կա նի վճ ռի մա սին տե ղե կա նա լու պա հից 
ան մի  ջա պես հե տո` 16.03.2016 թվա կա նին ներ կայաց նե լու վե րա քն նիչ բո ղոք: 

Բա ցի այդ, սնան կու թյան դի մու մի  հիմ քում Հա մայն քը դրել է Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի 
կող մի ց  Եր ևա նի Այ վա զո վս կու փո ղո ցի թիվ 14 հաս ցե ում գտն վող ան շա րժ գույ քի՝ օ րեն-
քով սահ ման ված գույ քա հար կի գծով պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու՝ գույ քա հար-
կը չվ ճա րե լու փաս տը: Մի նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Ար մե ն Ստամ-
բոլ ցյա նին սնա նկ ճա նա չե լու վճ ռի կայաց ման պա հին վեր ջի նիս Եր ևա նի Այ վա զո վս կու 
փո ղո ցի թիվ 14 հաս ցե ում գտն վող ան շա րժ գույ քի սե փա կա նա տե րը չի ե ղել, հետ ևա բար 
գույ քա հա րկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն չի ու նե ցել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 10.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` դի մու մը մե ր ժել կամ գո րծն 
ու ղար կել նոր քն նու թյան:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը
 Թեև Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի ներ կայա ցու ցի չը վճ ռա բեկ բո ղո քում նշել է, որ հա րկ ման 

օբյե կտ հան դի սա ցող Եր ևա նի Այ վա զո վս կու փո ղո ցի թիվ 14 հաս ցե ում գտն վող ան շա րժ 
գույ քը և հո ղա մա սը 24.09.2014 թվա կա նի թիվ 1737 հար կա դիր է լե կտ րո նային ա ճուր-
դով ի րաց ված գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հիմ քով օ տար վել են, այ նու հան դե-
րձ, 24.09.2014 թվա կա նի թիվ 1737 հար կա դիր է լե կտ րո նային ա ճուր դով ի րաց ված գույ քի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րից ծա գող ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում չի ի րա կա-
նաց վել, այ սի նքն` հա րկ ման օբյե կտ հան դի սա ցող ան շա րժ գույ քի և հո ղա մա սի սե փա-
կա նա տե րը մի  նչ օրս Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նն է: 

Ա վե լին, 03.06.2016 թվա կա նին Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վա րիչ Հով հան նես Սո ղո մո նյա նը ՀՀ վար չա կան դա տա րան է ներ կայաց րել հայ ցա դի մում` 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն  
ա պա հո վող ծա ռայու թյան «05.05.2014 թվա կա նի կրկ նա կի հար կա դիր է լե կտ րո նային 
ա ճուրդ նշա նա կե լու մա սին» ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու և որ պես հետ ևա նք` 24.09.2014 
թվա կա նի թիվ 1737 հար կա դիր է լե կտ րո նային ա ճուր դով ի րաց ված գույ քի ա ռու վա ճառ քի 
պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, ո րը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
09.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ըն դուն վել է վա րույթ: Գոր ծի քն նու թյա մբ պա րզ վել է, որ 
վե րա դա սու թյան կար գով ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե-
րի հար կա դիր կա տա րումն  ա պա հո վող ծա ռայու թյան 13.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ վե-
րաց վել է «05.05.2014 թվա կա նի կրկ նա կի հար կա դիր է լե կտ րո նային ա ճուրդ նշա նա կե լու 
մա սին» ո րո շու մը, և ա ճուր դով հաղ թող ճա նաչ ված «Էդ շին» ՍՊԸ-ին է վե րա դա րձ վել Եր-
ևա նի Այ վա զո վս կու փո ղո ցի թիվ 14 հաս ցե ում գտն վող ան շա րժ գույ քի և հո ղա մա սի հա-
մար վճար ված 85.729.994 ՀՀ դրա մը: Ար դյուն քում ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 05.08.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա րճ վել է:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Հա մայն քի Է րե բու նի վար չա կան շր ջա նի աշ խա տա կազ մի  ի րա վա բա նա կան բաժ-

նի պետ Ս. Սա հա կյ ա նը 02.09.2014 թվա կա նին դի մում է ներ կայաց րել դա տա րան ընդ դեմ 
Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի` սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 4-11):

2)  Դա տա րա նը, պար զե լով, որ 03.09.2014 թվա կա նին պար տա պան Ար մե ն Ստամ-
բոլ ցյա նին ու ղա րկ ված ծրա րը հետ ևյալ փաս տա թղ թե րո վ՝ սնան կու թյան դի մում, դի մու-
մի ն կից փաս տա թղ թե րի պատ ճեն ներ, դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը, 
հետ է վե րա դա րձ վել դա տա րան, հի մք ըն դու նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
103-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 17.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի և նրա 
գույ քի նկատ մա մբ հայ տա րա րել է հե տա խու զում: Մի ա ժա մա նակ նույն օ րը տր վել է կա-
տա րո ղա կան թե րթ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 38-39):

3) ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տա րումն  ա պա հո վող ծա ռայու թյան Է րե բու նի և Նու բա րա շեն բաժ նի (այ սու հետ` Ծա-
ռայու թյուն) ա վագ հար կա դիր կա տա րող Ա. Բու նի ա թյա նի՝ « Կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ա վար տե լու մա սին» 15.10.2014 թվա կա նի ո րոշ ման հա մա ձայն` Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի և 
նրա գույ քի նկատ մա մբ հե տա խու զում հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ 23.09.2014 թվա կա-
նին հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վա րտ վել է: Մի ա ժա մա նակ ո րոշ ման մե ջ 
նշ վել է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում ան հնա րին է ե ղել պար զել 
պար տա պան Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի գտն վե լու վայ րը, ինչ պես նաև պա րզ վել է, որ պար-
տա պան Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նը հան դի սա նում է Եր ևա նի Այ վա զո վս կու փո ղո ցի թիվ 14 
հաս ցե ի սե փա կա նա տեր և ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Թու մա նյան փո ղո ցի 1-ին 
նր բա նց քի թիվ 2 տան հա մա սե փա կա նա տեր (հա տոր 1-ին, գ.թ. 61):

4) Սույն գոր ծով սնան կու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րիչ Հ. Սո ղո մո նյա նի կող մի ց 
Դա տա րա նին 31.10.2014 թվա կա նին ներ կայաց ված մի  ջան կյ ալ հաշ վետ վու թյան հա մա-
ձայն` «…25.10.2014 թվա կա նին գույ քա գր ման նպա տա կով ե ղա պար տա պան Ա. Ստամ-
բոլ ցյա նի հաշ վառ ման հաս ցե ում` Եր ևա նի Աղ բյուր Սե րո բի 2ա շեն քի 39 բնա կա րա նում: 
Վե րոն շյալ հաս ցե ում հաշ վառ ված, բնակ վող Ար թուր Նա սոյա նը բա նա վոր տե ղե կաց րեց, 
որ Ա. Ստամ բոլ ցյա նը բա ցա կայում է հան րա պե տու թյու նից, և ինձ տրա մադ րեց պար տա-
պա նի հե ռա խո սա հա մա րը…» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 68): 

5) Պար տա պան Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նին ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Թու-
մա նյան 1-ին նր բա նցք, տուն թիվ 2 և Եր ևա նի Վ. Համ բար ձու մյան փո ղո ցի 18-րդ շեն քի 
թիվ 52 բնա կա րան  հաս ցե նե րով Դա տա րա նի կող մի ց 21.10.2014 և 03.11.2014 թվա կան-
նե րին ու ղա րկ վել են դի մու մի  և դի մու մի ն կից փաս տա թղ թե րի պատ ճեն նե րը, դի մու-
մը վա րույթ ըն դու նե լու և սնան կու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րիչ նշա նա կե լու մա սին 
ո րո շու մը, սա կայն նշ ված փաս տա թղ թե րով ու ղա րկ ված ծրար նե րը հետ են վե րա դա րձ վել 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 62-65, 70-72):

6) Դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով, որ Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի նկատ մա մբ հայ տա րար-
վել է հե տա խու զում, ո րի ար դյուն քում վեր ջի նս չի հայտ նա բեր վել, և կա տա րո ղա կան 
վա րույթն ա վա րտ վել է, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 103-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, 
21.10.2014 և 03.11.2014 թվա կան նե րի գրու թյուն նե րով ծա նու ցում է ու ղար կել պար տա պա-
նի վեր ջին հայտ նի հաշ վառ ման, բնա կու թյան (գտն վե լու) վայ րի` Եր ևա նի Է րե բու նի վար-
չա կան շր ջա նի և Եր ևա նի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի ղե կա վար նե րին` Ար մե ն Ստամ-
բոլ ցյա նի վե րա բե րյալ ծա նու ցումն  ե րը ստա նա լու փաս տը հա վաս տող մա կագ րու թյա մբ 
հա ղոր դագ րու թյուն դա տա րան ու ղար կե լու հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 66, 73):

7) Դա տա րա նի 03.11.2014 թվա կա նի գրու թյա մբ հար ցում է կա տար վել ՀՀ ոս տի կա-
նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյուն` պար զե լու պար տա պան Ար մե ն Ստամ-
բոլ ցյա նի բնա կու թյան (հաշ վառ ման) վայ րի վե րա բե րյալ տվյ ալ նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
76-78):

8) Դա տա րա նին հաս ցե ա գր վա ծ՝ Եր ևա նի Է րե բու նի վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 
27.10.2014 թվա կա նի N24/1-5/122/5102 գրու թյա մբ հայտն վել է, որ Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա-
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նի գտն վե լու կամ բնա կու թյան վայ րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ առ կա չեն (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 67):

9) Դա տա րա նին հաս ցե ա գր վա ծ՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի 
վար չու թյան 10.11.2014 թվա կա նի գրու թյա մբ հայտն վել է, որ Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի` ծն-
ված 15.11.1965 թվա կա նին, հաշ վառ ման վայ րի հաս ցեն է` քա ղաք Եր ևան, Ա րաբ կիր վար-
չա կան շր ջան, Վ. Համ բար ձու մյան փո ղոց, 18-րդ շե նք, բնա կա րան թիվ 52, հաշ վառ ված 
է՝ 11.09.2008 թվա կա նին, ան ձնա գի ր՝ AN0603418, տր ված 06.08.2013 թվա կա նին` 004-ի 
կող մի ց (հա տոր 1-ին, գ.թ. 79-80):

10) Դա տա րա նին հաս ցե ա գր վա ծ՝ Եր ևա նի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 
11.11.2014 թվա կա նի N25/01-4/4954 գրու թյա մբ նշ վել է, որ ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի ըն-
թաց քում Վ. Համ բար ձու մյան 18-րդ շեն քի թիվ 52 բնա կա րա նի դու ռը մշ տա պես ե ղել է 
փակ, և հնա րա վոր չի ե ղել դա տա կան նիս տի մա սին ծա նու ցել Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նին 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 82):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` ստո րա-
դաս դա տա րա նի կող մի ց 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րի, Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խա խտ ման հետ ևան-
քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի 
առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա-
մա րու մ ան դրա դառ նալ հար կա դր ված սնան կու  թյան դի մու  մի  հի ման վրա հա րու ց ված 
վա րու յ թի մա սին պար տա պա նի պատ շաճ ծա նու ց ման հար ցին, ինչ պես նաև վեր ջի նիս 
պատ շաճ չծա նու  ցե լու  դեպ քու մ` կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու  թյան և մր ցակ ցու  թյան դա-
տա վա րա կան սկզ բու նք նե րի խա խտ ման ի րա վա կան խնդ րին:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա-
կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար-
դյու նա վետ  մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու, 
ինչ պես նաև ի րեն ներ կայաց ված մե  ղադ րան քի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար 
հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, 
ան կախ և ան կո ղմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա-
րա կային քն նու թյան ի րա վունք:

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ-
վում է նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ-
կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա մբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 
ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 
հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` սնան կու-
թյան   գոր ծե րի վա րումն  ի րա կա նաց վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րե-
նսգր քով և նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված են այլ կա նոն ներ, քան Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով, ա պա ս նան կու թյան  գոր ծի 
քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ  օ րեն քով սահ ման ված կա նոն-
նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ 
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պար բե րու թյան հա մա ձայն` այլ օ րե նք նե րում (բա ցա ռու թյա մբ  ս նան կու թյան   վա րույ թը 
կար գա վո րող օ րե նք նե րի) պա րու նակ վող քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան ի րա-
վուն քի նոր մե  րը պե տք է հա մա պա տաս խա նեն Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի` վե րը նշ ված դրույթ նե րի հա մա դր ված վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սնան-
կու թյան գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե  րը կի րառ վում են մի  այն այն մա-
սով, ո րով տվյ ալ դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյու նը կար գա վոր ված չէ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է կող մե  րի մր ցակ ցու թյան և ի րա վա-
հա վա սա րու թյան հի ման վրա:  

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող խմ բագ րու թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հար կա դր ված սնան կու թյան 
վե րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հա ջո րդ օ րը դա տա րա նը պար տա պա նին է ու-
ղար կում դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը` կցե լով դի մու մի  պատ ճե նը: Ե թե 
դա տա րա նի ո րո շումն  ստա նա լուն հա ջոր դող 15 օր վա ըն թաց քում պար տա պա նը գրա վոր 
չի վի ճար կում իր սնան կու թյու նը, ա պա 16-րդ օ րը դա տա վո րն ա ռա նց դա տա կան նի ստ 
հրա վի րե լու վճիռ է կայաց նում պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին, ե թե պար տա-
պա նն ան վճա րու նակ է կամ առ կա են նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե-
տով նա խա տես ված հիմ քե րը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ  օ րեն քի 103-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ե թե ֆի-
զի կա կան ան ձ պար տա պա նը, փաս տա ցի իր գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած ան հատ 
ձեռ նար կա տեր պար տա պա նը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ պար տա պա նի ղե կա վա րը բա-
ցա կայում են, և նրա նց գտն վե լու (բ նա կու թյան) վայ րը բա ցա հայ տել հնա րա վոր չէ (այ սու-
հետ` բա ցա կայող պար տա պան), ա պա դա տա րա նն իր նա խա ձեռ նու թյա մբ հե տա խու զում 
է հայ տա րա րում պար տա պա նի (պար տա պա նի ղե կա վա րի) և նրա գույ քի, ինչ պես նաև 
հաշ վա պա հա կան և այլ փաս տա թղ թե րի նկատ մա մբ:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բա ցա կայող պար տա պա նի նկատ մա մբ հայ-
տա րար ված հե տա խուզ ման վա րույ թի ա վար տից հե տո, ե թե չի հայտ նա բեր վում պար տա-
պա նի որ ևէ ներ կայա ցու ցիչ, ա պա դա տա րա նը ծա նու ցում է բա ցա կայող պար տա պա նին 
նրա վեր ջին հայտ նի` գտն վե լու կամ բնա կու թյան վայ րի հաս ցե ով: Նշ ված հաս ցե ով ծա-
նու ցու մը բա վա րար է գոր ծի վա րույ թը շա րու նա կե լու հա մար:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե ծա նու ցումն  ու ղար կե լուց հե տո` 9 օր վա 
ըն թաց քում, պար տա պա նը գրա վոր չի վի ճար կում իր սնան կու թյու նը, ա պա 10-րդ օ րը 
դա տա վո րն ա ռա նց դա տա կան նի ստ հրա վի րե լու վճիռ է կայաց նում բա ցա կայող պար-
տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին` նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սով նա-
խա տես ված հատ կա նիշ նե րի առ կայու թյան դեպ քում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սնան կու թյան վա րույ թի մա սին պար տա-
պա նին ծա նու ցե լը պայ մա նա վոր ված է սնան կու թյան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյա մբ 
և նպա տակ ու նի ա պա հո վե լու սնա նկ ճա նաչ վող պար տա պա նի մաս նակ ցու թյու նը սնան-
կու թյան վա րույ թի ն՝ դրա նով իսկ ե րաշ խա վո րե լով սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում 
սնա նկ ճա նաչ վող պար տա պա նի՝ օ րեն քով սահ ման ված ի րա վունք նե րի լի ար ժեք ի րա-
կա նա ցու մը (օ րի նա կ՝ վի ճար կե լու սնան կու թյան հիմ քե րը, ներ կայաց նե լու ան հրա ժե շտ 
ա պա ցույց ներ և այլն): Նման ան հրա ժեշ տու թյու նը բխում է նաև դա տա վա րու թյու նում, 
այդ թվում՝ սնան կու թյան վա րույ թի ողջ ըն թաց քում կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան 
և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րը պահ պա նե լու սահ մա նադ րաի րա վա կան և կոն վեն ցի ոն 
դրույթ նե րից: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Վեր գու շ Վար դա նյա նն ընդ դեմ Ե ղիշ Թո րո սյա նի թիվ 
3-19(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 01.02.2008 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով 
դա տա վա րու թյու նում կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե-
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րին, ինչ պես նաև Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը, 
ար ձա նագ րել է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նն իր նա խա դե պային 
ի րա վուն քում ար տա հայ տել է այն դիր քո րո շու մը, որ « հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քը` կող-
մե  րի մի  ջև «ար դար հա վա սա րա կշ ռու թյան» ի մաս տով պա հան ջում է, որ յու րա քան չյուր 
կո ղմ ու նե նա ող ջա մի տ հնա րա վո րու թյուն` ներ կայաց նե լու իր գո րծն այն պի սի պայ ման-
նե րում, ո րո նք նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ մա մբ չեն դնի նվազ բա րեն պա ստ վի ճա-
կում: Մր ցակ ցային դա տա քն նու թյան սկզ բուն քը են թադ րում է, որ յու րա քան չյուր կո ղմ 
պե տք է ու նե նա գոր ծում ե ղած կամ լրա ցու ցիչ ներ կայաց ված ա պա ցույց նե րի մա սին 
տե ղե կա նա լու և դրա նց մա սին մե կ նա բա նու թյուն ներ ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյուն 
(տե ՛ս, Ան կե րլն ընդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1996 թվա-
կա նի վճի ռը, կետ 38): Թեև Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում ուղ ղա կի ո րեն նշ-
ված չէ, սա կայն Եվ րո պա կան դա տա րա նն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում (Կո լոց ցան 
ընդ դեմ Ի տա լի այի գոր ծով 12.02.1985 թվա կա նի վճ ռի 28-րդ կետ) ար տա հայ տել է այն 
դիր քո րո շու մը, որ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը ոչ մի  այն պե տք է ամ րագ րեն քա-
ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, այլև կո նկ րետ 
գոր ծով պե տք է ա պա հո վեն ան ձի կող մի ց այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ի րա կան 
հնա րա վո րու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րե նս դի րը, նկա տի 
ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում սնա նկ ճա նաչ ված 
պար տա պա նի նկատ մա մբ, ըստ է ու թյան, կի րա ռե լի են ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն  եր 
(օ րի նա կ՝ մո րա տո րի ու մը և այլն), մի  ա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով այն, որ սնան կու թյան 
վա րույ թը կա րող է հան գեց նել սնա նկ ճա նաչ վող պար տա պա նի՝ քա ղա քա ցի աի րա վա-
կան շր ջա նա ռու թյու նից դուրս գա լուն, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ մա նել 
է սնան կու թյան վա րույ թի մա սին պար տա պա նին ծա նու ցե լու ըն թա ցա կար գը: Այս պե ս՝ 
հար կա դր ված սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հա ջո րդ օ րը դա-
տա րա նը պար տա պա նին է ու ղար կում դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը` 
կցե լով դի մու մի  պատ ճե նը: 

Օ րե նս դի րը մի  ա ժա մա նակ պար տա պա նի կող մի ց իր սնան կու թյու նը չվի ճար կե լու 
դեպ քե րի հա մար սնա նկ ճա նա չե լու հար ցի լուծ ման հա մար նա խա տե սել է հետ ևյալ ըն-
թա ցա կար գե րը. 

ա/ ընդ հա նուր կար գը, երբ պար տա պա նը, ստա նա լով իր սնան կու թյան վե րա-
բե րյալ դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին դա տա րա նի ո րո շու մը, դրան հա ջոր դող 
15 օր վա ըն թաց քում գրա վոր չի վի ճար կում իր սնան կու թյու նը, ա պա 16-րդ օ րը դա տա-
վո րն ա ռա նց դա տա կան նի ստ հրա վի րե լու վճիռ է կայաց նում պար տա պա նին սնա նկ 
ճա նա չե լու մա սին, ե թե պար տա պա նն ան վճա րու նակ է կամ առ կա են «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քե րը, 

բ/ պար զեց ված կար գը, երբ  պար տա պա նը բա ցա կայում է, և նրա գտն վե լու (բ նա-
կու թյան) վայ րը բա ցա հայ տել հնա րա վոր չէ (այ սու հետ` բա ցա կայող պար տա պան), ա պա 
դա տա րա նն իր նա խա ձեռ նու թյա մբ հե տա խու զում է հայ տա րա րում պար տա պա նի (պար-
տա պա նի ղե կա վա րի) և նրա գույ քի, ինչ պես նաև հաշ վա պա հա կան և այլ փաս տա թղ-
թե րի նկատ մա մբ: Ընդ ո րում, բա ցա կայող պար տա պա նի նկատ մա մբ հայ տա րար ված 
հե տա խուզ ման վա րույ թի ա վար տից հե տո, ե թե չի հայտ նա բեր վում պար տա պա նի որ ևէ 
ներ կայա ցու ցիչ, ա պա դա տա րա նը ծա նու ցում է բա ցա կայող պար տա պա նին նրա վեր ջին 
հայտ նի` գտն վե լու կամ բնա կու թյան վայ րի հաս ցե ով: Հատ կան շա կան է, որ դա տա վո րը 
10-րդ օ րը, ա ռա նց դա տա կան նի ստ հրա վի րե լու, վճիռ է կայաց նում բա ցա կայող պար-
տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին` «Ս նան կու թյան մա սին» օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով նա խա տես ված հատ կա նիշ նե րի առ կայու թյան դեպ քում, քա նի որ  նշ ված հաս-
ցե ով ծա նու ցու մը բա վա րար է գոր ծի վա րույ թը շա րու նա կե լու հա մար, ե թե ծա նու ցումն  
ու ղար կե լուց հե տո` 9 օր վա ըն թաց քում, պար տա պա նը գրա վոր չի վի ճար կում իր սնան-
կու թյու նը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Հա մայն քը, դի մե  լով դա տա րան, պա հան ջել է Ար-
մե ն Ստամ բոլ ցյա նին ճա նա չել սնա նկ: Դա տա րա նը, պար զե լով, որ 03.09.2014 թվա կա նին 
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պար տա պան Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նին ու ղա րկ ված ծրա րը հետ ևյալ փաս տա թղ թե րո վ՝ 
սնան կու թյան դի մում, դի մու մի ն կից փաս տա թղ թե րի պատ ճե ներ, դի մու մը վա րույթ ըն-
դու նե լու մա սին ո րո շու մը, հետ են վե րա դա րձ վել դա տա րան, հի մք ըն դու նե լով «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 103-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, « Պար տա պա նի և նրա գույ քի 
հե տա խու զում հայ տա րա րե լու մա սին» 17.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ար մե ն Ստամ բոլ-
ցյա նի և նրա գույ քի նկատ մա մբ հայ տա րա րել է հե տա խու զում: Մի ա ժա մա նակ նույն օ րը 
տր վել է կա տա րո ղա կան թե րթ: Ծա ռայու թյան « Կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու 
մա սին» 15.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի և նրա գույ քի նկատ մա մբ 
հե տա խու զում հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ 23.09.2014 թվա կա նին հա րուց ված կա տա րո-
ղա կան վա րույթն ա վա րտ վել է: Ո րոշ մա մբ նշ վել է, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ըն թաց քում ան հնա րին է ե ղել պար զել պար տա պան Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի գտն վե լու 
վայ րը, ինչ պես նաև պա րզ վել է, որ պար տա պան Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նը հան դի սա նում է 
Եր ևա նի Այ վա զո վս կու փո ղո ցի թիվ 14 հաս ցե ի սե փա կա նա տեր և ՀՀ Ա րա րա տի մար զի 
Վե դի քա ղա քի Թու մա նյան փո ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան հա մա սե փա կա նա տեր:

 Հա մա ձայն սույն գոր ծում առ կա՝ սնան կու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րիչ Հ. Սո-
ղո մո նյա նի կող մի ց 31.10.2014 թվա կա նին Դա տա րան ներ կայաց ված մի  ջան կյ ալ հաշ վետ-
վու թյան` «…25.10.2014 թվա կա նին գույ քա գր ման նպա տա կով ե ղա պար տա պան Ա. 
Ստամ բոլ ցյա նի հաշ վառ ման հաս ցե ում` ք. Եր ևան, Աղ բյուր Սե րո բի 2ա շեն քի 39 
բնա կա րա նում: Վե րոն շյալ հաս ցե ում հաշ վառ ված, բնակ վող Ար թուր Նա սոյա նը 
բա նա վոր տե ղե կաց րեց, որ Ա. Ստամ բոլ ցյա նը բա ցա կայում է հան րա պե տու թյու-
նից և ինձ տրա մադ րեց պար տա պա նի հե ռա խո սա հա մա րը….»: Հե տա գայում Դա տա-
րա նի կող մի ց 21.10.2014 և 03.11.2014 թվա կան նե րին պար տա պան Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նին 
ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Թու մա նյան 1-ին նր բա նցք, տուն թիվ 2 և Եր ևա նի 
Վ. Համ բար ձու մյան փո ղո ցի 18-րդ շե նք, բնա կա րան թիվ 52 հաս ցե նե րով ու ղա րկ վել են 
սնան կու թյան դի մու մի  և դի մու մի ն կից փաս տա թղ թե րի պատ ճեն նե րը, դի մու մը վա րույթ 
ըն դու նե լու և սնան կու թյան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րիչ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը, 
սա կայն նշ ված փաս տա թղ թե րով ու ղա րկ ված ծրար նե րը հետ են վե րա դա րձ վել: 

Դա տա րա նը, կի րա ռե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 103-րդ հոդ վա ծը և դի-
մու մը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ « պար տա պա նին նրա վեր ջին հայտ նի բնա-
կու թյան վայ րե րի հաս ցե նե րով ծա նու ցումն  ե րն ու ղար կե լուց հե տո 9 օր վա ըն թաց քում 
Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նը չի վի ճար կել իր սնան կու թյու նը, իսկ դա տա րան ներ կայաց ված 
ա պա ցույց նե րից հետ ևում է, որ առ կա են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման-
ված հիմ քե րն ու հատ կա նիշ նե րը, հետ ևա բար Ար մե ն Գուր գե նի Ստամ բոլ ցյա նին պե տք է 
ճա նա չել սնա նկ»:  

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով և Դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա-
կան ու ժի մե ջ թող նե լով, ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րա նը ձեռ նար կել է բո լոր հնա րա վոր 
մի  ջոց նե րը` պար տա պա նի ծա նու ցումն  ա պա հո վե լու վե րա բե րյալ, և այն պա րա գայում, 
երբ ան հնա րին է ե ղել պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը, Դա տա րա նը, «ի րա վա ցի-
ո րեն ա ռաջ նո րդ վե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 103-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով, 
վճիռ է կայաց րել պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին»: 

Մի նչ դեռ վե րը նշ ված դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րա-
քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նն Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա-
նի սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում, ան ցում կա տա րե լով սնա նկ ճա նա չե լու հար ցի 
լուծ ման պար զեց ված ըն թա ցա կար գին, 31.10.2014 թվա կա նին սույն գոր ծով սնան կու թյան 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րիչ Հ. Սո ղո մո նյա նի կող մի ց ստա ցել է մի  ջան կյ ալ հաշ վետ վու-
թյուն, ո րում առ կա է ե ղել տե ղե կու թյուն՝ Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի գտն վե լու կամ բնա կու-
թյան վայ րի վե րա բե րյալ, որ պի սի պայ ման նե րում Դա տա րա նը, ել նե լով յու րա քան չյուր 
ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի ա պա հով ման ե րաշ խիք նե րից, պե տք է մի  ջոց-
ներ ձեռ նար կեր սնան կու թյան դի մու մի  մա սին ծա նու ցումն  ի րա կա նաց նե լու նաև հա մա-
ձայն հաշ վետ վու թյան մե ջ նշ ված տե ղե կու թյան: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա վա րու թյան մաս-
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նա կից պար տա պա նը սույն գոր ծի առ կայու թյան մա սին որ ևէ ձևով տե ղե կաց ված չի ե ղել, 
չի ստա ցել որ ևէ ծա նու ցում, հետ ևա բար տե ղյ ակ չի ե ղել կայաց ված դա տա կան ակ տի 
մա սին, ին չի ար դյուն քում հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել ի րա կա նաց նե լու սնան կու թյան 
վա րույ թում ի րեն վե րա պահ ված ի րա վունք նե րը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա-
տա րան նե րը, չա պա հո վե լով սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պան Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի 
սնան կու թյան վա րույ թի վե րա բե րյալ ի րա պես տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քը, սահ-
մա նա փա կել են վեր ջի նիս` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված 
ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քը: 

Ի նչ վե րա բե րու մ է վճ ռա բեկ բո ղո քու մ, ինչ պես նաև վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 
բեր ված նյու  թա կան ի րա վու ն քի նոր մե  րի (տ վյ ալ դեպ քու մ սնան կու  թյան հիմ քե րի) խա-
խտ ման վե րա բե րյալ փաս տա րկ նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սնա նկ ճա նաչ ված 
պար տա պա նի դա տա վա րա կան ի րա վու ն քի նման ե ղա նա կով սահ մա նա փակ ման պայ-
ման նե րու մ  հնա րա վոր չի հա մա րու մ դրա նց ան դրա դառ նալ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է նաև, որ չնայած այն հան գա ման քին, որ 
սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում Ծա ռայու թյան ա վագ հա րա կա դիր կա տա րող Ա. Բու-
նի ա թյա նի կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պա րզ վել է, որ Եր ևա նի Այ-
վա զո վս կու փո ղո ցի թիվ 14 հաս ցե ի սե փա կա նա տեր է հան դի սա նում Ար մե ն Ստամ բոլ-
ցյա նը, այ նուա մե  նայ նիվ, սույն գոր ծի նյու թե րի ու սումն  ա սի ո րւ թյու նից պա րզ է դառ նում, 
որ վե րոն շյալ հաս ցե ի ան շա րժ գույ քը հան դի սա ցել է որ պես ձա վա րե ղե նի ար տադ րա-
մաս, հետ ևա բար այն չէր կա րող հան դի սա նալ որ պես պար տա պա նի հաշ վառ ման կամ 
բնա կու թյան վայր:

 Մի ա ժա մա նակ սույն ո րոշ ման ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տե քս տում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում 
ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի պահ պան մա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 82-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ-
ցը հա րուց վում է պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան (գտն վե լու) վայ րի դա տա րան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 86-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը գոր ծը հա նձ նում է այլ դա տա րա նի քն նու թյան, ե թե 
գոր ծը տվյ ալ դա տա րա նում քն նե լիս պա րզ վել է, որ այն վա րույթ է ըն դուն վել ընդ դա տու-
թյան կա նոն նե րի խա խտ մա մբ:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ պա տաս խա նող Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի հաշ վառ-
ման հաս ցեն Եր ևա նի Վ. Համ բար ձու մյան փո ղո ցի 18-րդ շեն քի թիվ 52 բնա կա րա նն է, 
ո րը գտն վում է Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի տա րած քում, հետ ևա բար հայ ցը են թա կա էր 
հա րուց ման Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ-
հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան: Ա վե լին` Դա տա րա նը, Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի սնան-
կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում ան ցում կա տա րե լով սնա նկ ճա նա չե լու հար ցի լուծ ման 
պար զեց ված ըն թա ցա կար գի, 31.10.2014 թվա կա նին սույն գոր ծով սնան կու թյան ժա մա-
նա կա վոր կա ռա վա րիչ Հ. Սո ղո մո նյա նի կող մի ց ստա ցել է մի  ջան կյ ալ հաշ վետ վու թյուն, 
ո րում առ կա է ե ղել տե ղե կու թյուն` Ար մե ն Ստամ բոլ ցյա նի գտն վե լու կամ բնա կու թյան 
վայ րի վե րա բե րյալ, որ պի սի վայ րը ևս գտն վում է Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի տա րած-
քում:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 
ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 10.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր 
քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
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ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև դա տա-
կան ծախ սե րի բա շխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կայաց-
նում դրան հա մա պա տաս խան: Վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված 
դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են սույն հոդ վա ծի 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ վճ ռա բեկ բո ղո-
քը են թա կա է բա վա րար ման, իսկ գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա-
րա գայում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի 
քն նու թյան ներ կա փու լում, գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու-
թյան ըն թաց քում:  

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 10.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-
Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/0078/04/15 
դա տա րա նի ո րո շում   2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/0078/04/15    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Լ. Գրի գո րյան  
Դա տա վոր ներ`  Գ. Խան դա նյա ն
             Հ. Ե նո քյա ն

 Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

  նա խա գա հու  թյա մբ Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Գ լեն դել Հի լզ» ՓԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Կազ մա-

կեր պու թյուն) և նրա սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Կա րեն Ա սատ րյա նի վճ ռա բեկ 
բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 16.06.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` 
ըստ  դի մու մի  « Հայաս տա նի է լե կտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Ըն կե րու թյուն) ընդ-
դեմ Կազ մա կեր պու թյա ն՝ սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյա նը սնա նկ ճա-

նա չե լ։ 
Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 22.12.2015 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է։ 
Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ա. Սու քոյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 24.02.2016 թվա կա նի 
ո րոշ մա մբ  մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին «ՎՏԲ-Հայաս տան Բա նկ» ՓԲԸ-ի (այ սու-
հե տ՝ Բա նկ) ծա նու ցու մը մե  րժ վել է։

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
16.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Բան կի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է և Դա տա րա-
նի 24.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը՝ մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին Բան կի ծա նու ցու մը 
մե ր ժե լու վե րա բե րյալ, վե րաց վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Կազ մա կեր պու թյու նը և սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րի չը։ 

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 

մա սի պա հա նջ նե րը:
 Բո ղոք բե րած ան ձի նք նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տա րկ նե-

րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սնան կու թյան գոր ծե րով ձևա վոր ված 

դա տա կան պրակ տի կան վկայում է, որ դա տա րա նը ո րո շում է կայաց նում մո րա տո րի ում 
չտա րա ծե լու ծա նու ցում ստա նա լու վե րա բե րյալ, այ սի նքն՝ Դա տա րա նը, ստա նա լով մո-
րա տո րի ու մի  չտա րած ման մա սին ծա նու ցու մը, ո րո շում է կայաց նում այն մե ր ժե լու կամ 
բա վա րա րե լու վե րա բե րյալ: 

Բա ցի այդ, ծա նուց ման վե րա բե րյալ Դա տա րա նի կող մի ց հա մա պա տաս խան ո րո-
շում կայաց նե լու ինս տի տու տը սահ ման վել է նաև ներ կայիս խմ բագ րու թյա մբ գոր ծող 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ  օ րեն քի հա մա պա տաս խան կար գա վո րումն  ե րում: Այ սի նքն՝ 
ար դեն իսկ օ րե նսդ րա կան մա կար դա կով ամ րա գր ված է մո րա տի ո րի ու մի  չտա րած ման 
մա սին ստա ցած ծա նուց ման առն չու թյա մբ դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րը՝ հաշ վի առ-
նե լով նախ կի նում դա տա կան պրակ տի կայով ձևա վոր ված մո տե ցումն  ե րը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձի նք պա հան ջել են բե կա նել Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի 16.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 24.02.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա նը:

2.1. Բան կի վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տա րկ նե րը 
Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան 

մա սին» ՀՀ օ րե նսդ րու թյու նը դա տա րա նին մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց-
ման կա պակ ցու թյա մբ ո րո շում կայաց նե լու լի ա զո րու թյուն չի վե րա պա հել, որ պի սի պայ-
ման նե րում վճ ռա բեկ բո ղո քում բեր ված փաս տա րկ նե րը՝ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու-
թյան ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ, ան հի մն  են և չեն կա րող ըն դու նե լի 
հա մար վել: Ա վե լին, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի 
ար դյուն քում վճ ռա բեկ բո ղո քում նշ ված հար ցի կա պակ ցու թյա մբ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի-
րառ ման ա պա հով ման խն դիր ընդ հան րա պես չի կա րող ծա գել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը ՝
1) Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 22.12.2015 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/0078/04/15 վճ ռով Ըն կե րու թյան դի մու-
մը՝ Կազ մա կեր պու թյա նը սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, բա վա րար վել է, և Կազ մա-
կեր պու թյու նը ճա նաչ վել է  սնա նկ (հա վել ված հա տոր 1-ին, գ.թ. 1-11):

2) Ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վճի ռը որ պես պար տա դիր ճա նա չե լու և ար բիտ րա-
ժային տրի բու նա լի վճ ռի հի ման վրա կա տա րո ղա կան թե րթ տրա մադ րե լու մա սին Եր ևա-
նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան  դա տա-
րա նի 09.11.2015 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/1152/17/15 ո րոշ մա մբ ճա նաչ վել է ՀԲՄ ֆի նան սա կան 
ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի 17.07.2015 թվա կա նի թիվ 07-10/04/15 վճի ռը և Բան կին 
տրա մա դր վել է կա տա րո ղա կան թե րթ։ ՀԲՄ ֆի նան սա կան ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի 
17.07.2015 թվա կա նի թիվ 07-10/04/15 վճ ռի հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ 
Բան կի բռ նա գա նձ վել է 7.621.333,7 ԱՄՆ դո լար և բռ նա գան ձու մը տա րած վել է Եր ևա նի 
Ար գիշ տի փո ղո ցի թիվ 11/7, 11/11, 11/13, Եր ևա նի Ար գիշ տի փո ղո ցի 11/4 շեն քի թիվ 5, Եր-
ևա նի Ար գիշ տի փո ղո ցի 7/4, Եր ևա նի Ար գիշ տի փո ղո ցի 7/13, 7/6 շեն քի թիվ 93, 7/4 շի-
նու թյուն 144,  Եր ևա նի Ար գիշ տի փո ղո ցի 7/6 շի նու թյուն 190,  Եր ևա նի  Ար գիշ տի փո ղո ցի 
7/6 շի նու թյուն 191, Եր ևա նի Ար գիշ տի փո ղո ցի 11/4 շեն քի թիվ 2 շի նու թյուն, Եր ևա նի Փ. 
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Բու զան դի փո ղո ցի 7 շեն քի թիվ 40, Եր ևա նի Ծա րավ-Աղ բյու րի փո ղո ցի 55/5 շեն քի թիվ 
326, Եր ևա նի Ծա րավ-Աղ բյու րի փո ղո ցի 55/5 շեն քի թիվ 327, Եր ևա նի Քա նա քեռ-Զեյ թուն 
հա մայն քի Կ. Ուլ նե ցու փո ղո ցի թիվ 32/13, Եր ևա նի Հան րա պե տու թյան փո ղո ցի նր բա նց-
քի թիվ 13/2, Եր ևա նի Խան ջյան փո ղո ցի նր բա նցք 8/1, Եր ևա նի Ֆիր դու սի փո ղո ցի տուն 
թիվ 13/1 հաս ցե նե րում գտն վող ան շա րժ գույ քե րի նկատ մա մբ (հա վել ված հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 16-36):

3) Բան կը 29.12.2015 թվա կա նին Դա տա րա նին ծա նու ցել է ՀԲՄ ֆի նան սա կան ար-
բիտ րա ժային տրի բու նա լի 17.07.2015 թվա կա նի թիվ 07-10/04/15 վճ ռով կա տար ման են-
թա կա, գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյուն նե րի նկատ մա մբ մո րա տո րի ում չտա-
րա ծե լու մա սին և խնդ րել է վե րաց նել գրա վի ա ռար կա նե րի նկատ մա մբ կի րառ ված 
ար գե լա նք նե րը (հա վել ված հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-15):

4) Կազ մա կեր պու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը 29.01.2016 թվա կա նին 
ա ռար կու թյուն է ներ կայաց րել դա տա րա ն՝ Բան կի կող մի ց ներ կայաց ված ծա նուց ման 
վե րա բե րյալ, այն պատ ճա ռա բա նու թյա մբ, որ սնան կու թյան գոր ծըն թա ցում պա րզ վել է, 
որ վե րոն շյալ ծա նուց մա մբ ներ կայաց ված գրա վա դր ված գույ քե րի վե րա բե րյալ առ կա են 
եր րո րդ ան ձա նց ի րա վունք նե րով ծան րա բեռ նումն  եր, մի  ա ժա մա նակ դա տա րան նե րում 
վի ճա րկ վում են կնք ված պայ մա նագ րե րը, առ կա են հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա-
րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան օ տար ման պայ մա նագ րեր (հա վել ված հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 37-41):

5) Դա տա րա նի « Մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցու մը մե ր ժե լու վե րա բե-
րյալ» 24.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Բան կի մի ջ նոր դու թյու նը՝ մո րա տո րի ում չտա րա ծե-
լու մա սին, մե  րժ վել է (հա վել ված հա տոր 1-ին, գ.թ. 77-86):

6) Բան կի կող մի ց Դա տա րա նի « Մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցու մը մե ր-
ժե լու վե րա բե րյալ» 24.02.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ 18.03.2016 թվա կա նի վե րա քն նիչ 
բո ղո քը բեր վել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 226-րդ հոդ վա ծի, 470-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ կե տի, 504-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 6-րդ կե տե րի, «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րի, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի «գ» կե տի, 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հիմ քե րով այն հիմն  ա վո րումն  ե րով, որ դա տա-
րա նն ի րա վա սու չէր ո րո շում կայաց նել, առ կա չէ ին ծա նու ցու մը մե ր ժե լու հիմ քեր, գրա վի 
ա ռար կա նե րը ծան րա բե ռն ված չեն եր րո րդ ան ձա նց գրա վի ի րա վունք նե րով և այլ հիմ-
նա վո րումն  ե րով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 7-12):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում 
բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` նախ-
կի նում գոր ծող և ներ կայիս ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի պայ ման նե րում սնան կու թյան 
վա րույ թում ա պա հով ված պար տա տի րոջ կող մի ց  մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին 
դա տա րա նին ծա նու ցե լու դեպ քում այդ կա պակ ցու թյա մբ ո րո շում կայաց նե լու ան հրա-
ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի -
աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք մի  նչև «Ս նան կու  թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քու մ 17.06.2016 թվա կա նի ՀՕ-105-Ն օ րեն քով փո փո խու  թյու ն ներ և լրա ցու մ-
ներ կա տա րե լն ա պա հով ված պար տա տի րոջ կող մի ց  մո րա տո րի ու մ չտա րա ծե լու  մա սին 
դա տա րա նին ծա նու  ցե լու  դեպ քու մ դա տա րա նն ի րա վա սու  էր այդ հար ցի վե րա բե րյալ 
ո րո շու մ կայաց նել:
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2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես 
նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի -
ջոց նե րի ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու, 
ինչ պես նաև ի րեն ներ կայաց ված մե  ղադ րան քի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար 
հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, 
ան կախ և ան կո ղմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա-
րա կային քն նու թյան ի րա վունք:

 Հա ման ման բո վան դա կու թյա մբ ի րա վադ րույթ ներ են սահ ման ված նաև 2015 թվա-
կա նի փո փո խու թյուն նե րով  ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին  մա սում և 63-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա)  6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րն ու պար-
տա կա նու թյուն նե րը (...) ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա-
րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան 
ի րա վունք (...):

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու-
թյան գոր ծե րի վա րումն  ի րա կա նաց վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րե-
նսգր քով և նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
ե թե նույն օ րեն քով սահ ման ված են այլ կա նոն ներ, քան Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով, ա պա սնան կու թյան գոր ծի քն նու թյունն 
ի րա կա նաց վում է նույն օ րեն քով սահ ման ված կա նոն նե րով:

 Նույն հոդ վա ծի՝ ի րա վա հա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյան 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ ա պա հով ված պա հա նջ նե րի բա վա րար ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րը, ինչ պես նաև ա պա հով ված պա հա նջ նե րի բա վա րար ման հա մար պար տա պա նի գույ քի 
տի րա պետ ման, օգ տա գո րծ ման կամ տնօ րին ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը կար գա-
վոր վում են նույն օ րեն քի 39-րդ և 43-րդ հոդ ված նե րով: 

Ի րա վա հա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տի հա մա ձայն՝ պար տա պա նին սնա նկ 
ճա նա չե լու մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հի ց՝ կա րճ վում է սնան կու թյան 
վա րույ թին առնչ վող կամ դրա ըն թաց քի վրա ազ դող պար տա պա նից գու մա րի բռ նա գա-
նձ ման կամ գույք հա նձ նե լու պա հա նջ նե րով այն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը, որ-
տեղ պար տա պա նը հան դես է գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ վե ճի ա ռար կայի նկատ-
մա մբ ինք նու րույն պա հա նջ ներ չներ կայաց նող պա տաս խա նո ղի կող մում հան դես ե կող 
եր րո րդ ան ձ` պար տա պա նի մա սով: 

Ի րա վա հա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «գ» կե տի հա մա ձայն՝ մո րա տո րի ու մի  գոր-
ծո ղու թյու նը չի տա րած վում` գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ 
այլ բա վա րա րում տա լու կամ նրա նց` գրա վով ա պա հով ված պա հա նջ նե րի բա վա րար ման 
հա մար ցան կա ցած գոր ծար քի կամ դրա կա տար մա նն ուղղ ված ցան կա ցած գոր ծո ղու-
թյան կամ գոր ծըն թա ցի վրա, ե թե ա պա հով ված պար տա տե րը մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու 
մա սին ծա նու ցել է դա տա րա նին: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ա պա հով ված են հա մար վում 
գրա վով (այդ թվում` եր րո րդ ան ձին պատ կա նող գույ քի գրա վով), ե րաշ խի քով կամ ե րաշ-
խա վո րու թյա մբ ա պա հով ված պա հա նջ նե րը: Ա պա հով ված պար տա տե րեր են հա մար վում 
ա պա հով ված պա հա նջ ներ ու նե ցող ան ձի նք` այդ պա հա նջ նե րի մա սով: 

Ի րա վա հա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա-
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սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա-
սին դա տա րա նին ծա նու ցած գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րը չի ընդ գրկ վում սնան-
կու թյան գոր ծով պար տա տե րե րի ցան կում, և նրա ա պա հով ված պա հա նջ նե րը բա վա-
րար վում են բա ցա ռա պես այդ պար տա վո րու թյան հա մար գրա վա դր ված գույ քի ի րաց ման 
(այդ թվում` գոր ծող օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված` ա ռա նց դա տա րան դի մե  լու) հաշ վին: 
Այդ դեպ քում պար տա տե րը, ան կախ ա պա հով ված պա հա նջ նե րի բա վա րար ման չա փից, 
տվյ ալ պար տա վո րու թյան մա սով հե տա գայում չի կա րող որ ևէ պա հա նջ ներ կայաց նել 
պար տա պա նի այլ գույ քի նկատ մա մբ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա նի գույ քի կազ-
մում է նե րառ վում պար տա պա նին պատ կա նող ցան կա ցած գույք, ի րա վունք կամ այլ ակ-
տիվ, նե րա ռյալ` մտա վոր սե փա կա նու թյան օբյե կտ: Ի ա պա հո վումն  պար տա պա նի` նույն 
օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին 
դա տա րա նին ծա նու ցած գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ առջև ստա նձ նած պար-
տա վո րու թյան հա մար գրա վա դր ված գույ քը (այդ թվում` եր րո րդ ան ձին պատ կա նող) չի 
ընդ գրկ վում պար տա պա նի գույ քի կազ մում, բա ցա ռու թյա մբ դրա ի րա ցու մի ց ստաց ված 
մի  ջոց նե րի, ո րո նք պար տա պա նի գույ քի կազ մում են ընդ գրկ վում նույն օ րեն քի 43-րդ 
հոդ վա ծի 8-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քում:   

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը «ՎՏԲ-Հայաս տան Բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ « Կա լաչ» ՍՊԸ-ի 
և Սիլ վա Համ բար ձու  մյա նի թիվ ԵԿԴ/0469/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 17.07.2015 
թվա կա նին կայաց րած ո րոշ մա մբ, ան դրա դառ նա լով ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ գրա վով 
ա պա հով ված պար տա տի րոջ առջև ստա նձ նած պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար 
գրա վա դր ված գույ քը չի ընդ գրկ վում սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում և 
ա պա հով ված պար տա տե րը կա րող է այդ գույ քից իր պա հա նջ նե րի բա վա րա րում ստա-
նալ սնան կու թյան վա րույ թից դուրս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
ընդ հա նուր կար գով, սա կայն մի  այն այն դեպ քում, երբ տե ղե կա նա լով պար տա պա նի 
սնա նկ ճա նաչ վե լու վե րա բե րյալ` ա պա հով ված պար տա տե րը ծա նու ցել է դա տա րա նին 
մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին: 

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը վկայա կոչ ված կար գա վո րումն  ե րի վե րա-
բե րյալ մե կ այլ ո րոշ մա մբ նշել է, որ  օ րե նս դի րը պար տա պա նի նկատ մա մբ սնան կու-
թյան վա րույ թի առ կայու թյան պայ ման նե րում գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյան 
պար տա տի րոջ հա մար նա խա տե սել է իր բա վա րա րու մը ստա նա լու եր կու այ լը նտ րան-
քային ե ղա նա կ՝ սնան կու թյան վա րույ թից դուրս և սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե-
րում՝ նշ ված եր կու ե ղա նակ նե րից որ ևէ մե  կի ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը թող նե-
լով պար տա տի րոջ հայե ցո ղու թյա նը: Այս պես, ե թե գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու-
թյան պար տա տե րն ընտ րում է սնան կու թյան գոր ծով վա րույ թը շր ջան ցե լու մի  ջո ցով իր 
պա հա նջ նե րը բա վա րա րե լու ե ղա նա կը, ա պա վեր ջի նս բա վա րա րում կա րող է ստա նալ 
բա ցա ռա պես գրա վա դր ված գույ քի հաշ վին, և ան կախ ա պա հով ված պա հա նջ նե րի բա-
վա րար ման չա փից, տվյ ալ պար տա վո րու թյան մա սով հե տա գայում չի կա րող որ ևէ պա-
հա նջ ներ կայաց նել պար տա պա նի այլ գույ քի նկատ մա մբ: Ընդ ո րում այն դեպ քում, երբ 
գրա վով ա պա հով ված պա հան ջի պար տա տե րն օգտ վում է իր պա հան ջի բա վա րա րու մը 
սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րից դուրս ստա նա լու՝ օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված 
ի րա վուն քից, վեր ջի նս հնա րա վո րու թյուն ու նի գրա վա դր ված գույ քի վրա բռ նա գան ձում 
տա րա ծել և ի րաց նել այն ինչ պես դա տա կան, այն պես էլ ար տա դա տա կան կար գո վ՝ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով սահ ման վա ծ՝ գրա վա դր ված գույ քի ի րաց ման կա նոն նե-
րին հա մա պա տաս խան: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ̀օ րե նսդ րի կող մի ց նման 
տար բե րակ ված կար գա վո րու մ սահ մա նե լու  նպա տա կն է սնան կու  թյան վա րու յ թի առ կայու -
թյան պայ ման նե րու մ ե րաշ խա վո րել գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րե րի և մյու ս պար տա-
տե րե րի ի րա վու նք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի մի  ջև ող ջա մի տ հա վա սա րա կշ ռու  թյու  նը (տե-
՛ս, «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բա նկ Հայաս տան» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ «ԱԼ ՏԷ» ՓԲԸ-ի և մյուս նե րի թիվ 
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ԵԿԴ/1873/02/14  քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.12.2015 թվա կա նի 
ո րո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րում է, որ հա մա ձայն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ-
բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկայա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րում-
նե րի՝ ա պա հով ված պար տա տե րը, ծա նու ցե լով դա տա րա նին ա պա հով ված ի րա վուն քի 
ա ռար կայի նկատ մա մբ մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին, ակն կա լում 
էր նյու թա կան և դա տա վա րա կան ա ռու մով ո րո շա կի ի րա վա կան հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա-
ցում, այն է՝ ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կան սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի 
կազ մի ց դուրս բե րում, դրա նկատ մա մբ կի րառ ված սահ մա նա փա կումն  ե րի վե րա ցում և 
սնան կու թյան վա րույ թից դուրս ար տա դա տա կան կամ դա տա կան կար գով դրա ի րա-
ցում:  

Ը նդ ո րում, ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կան սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
գույ քի կազ մի ց դուրս բե րու մը և դրա ի րա ցու մը ո րո շա կի դեպ քե րում կա րող էր ա ռաջ բե-
րել ինչ պես պար տա պա նի գույ քային զա նգ վա ծի փո փո խու թյուն, այն պես էլ շո շա փել եր-
րո րդ ան ձա նց ի րա վունք նե րը (օ րի նա կ՝ այն դեպ քում, երբ օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
գրա վի ա ռար կան հա ջոր դող գրա վի ա ռար կա է): Այ սի նքն՝ նման դեպ քե րում դա տա րան 
ներ կայաց վա ծ՝ մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցումն  ի րա վա-
կան հետ ևա նք ներ կա րող էր ա ռա ջաց նել նաև եր րո րդ ան ձա նց հա մար, որ պի սի պա րա-
գայում վեր ջին նե րս ձե ռք է ին բե րում ի րա վա կան շա հա գրգռ վա ծու թյուն մո րա տո րի ու-
մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց մա մբ պայ մա նա վոր ված հետ ևա նք նե րի 
նկատ մա մբ, ո րո նք կա րող է ին շո շա փել վեր ջին նե րի ս՝ Կոն վեն ցի այով և դրան կից թիվ 
1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր վա ծ՝ հա մա պա տաս խա նա բար ար դար 
դա տա քն նու թյան և ան ձի՝ իր գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք նե րը: Հետ ևա բար 
վեր ջին նե րս ի րա վա չա փո րեն ակն կա լում է ին դա տա րա նի կող մի ց ո րոշ ման կայա ցում, 
ո րի հետ հա մա ձայն չլի նե լու պա րա գայում կու նե նային այն բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու-
թյուն:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի նշ ված 
ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի պայ ման նե րում յու րա քան չյուր դեպ քում ա ռա ջա նում էր մո-
րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց ման առն չու թյա մբ դա տա կան 
ակտ կայաց նե լու ի րա վա կան ան հրա ժեշ տու թյուն, քա նի որ նա խ՝ այդ պի սի ծա նուց մա-
մբ ան ձն ակն կա լում էր ո րո շա կի ի րա վա կան և փաս տա կան հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցում, 
ո րո նք ինք նին, մի  այն դա տա րա նին ծա նու ցե լու փաս տի ու ժով չէ ին կա րող ա ռա ջա նալ, 
քա նի որ առ կա էր դրա նց ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման և ար դյուն քում մե  րժ ման կամ 
բա վա րար ման մա սին ո րոշ ման կայաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն: Եվ երկ րո րդ՝ սնան կու-
թյան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյա մբ պայ մա նա վոր ված, մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու-
թյու նը չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցած պար տա տե րն ակն կա լում էր նաև 
ա պա հով ված ա ռար կայի նկատ մա մբ կի րառ ված սահ մա նա փա կումն  ե րի վե րա ցում, ե թե 
այդ պի սիք կի րառ վել են, որն էլ իր հեր թին կր կին են թադ րում է դա տա կան ակ տի կայա-
ցում՝ ո րոշ ման ձևով:

 Բա ցի այդ, նշ ված եզ րա հան գումն  ա ռա վել կար ևոր վում է այն պա րա գայում, երբ 
մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց մա մբ ակն կալ վող հետ ևա նք-
նե րը շո շա փում է ին եր րո րդ ան ձա նց ի րա վունք նե րը, քա նի որ այդ դեպ քում ա ռա ջա նում 
էր տար բեր ան ձա նց ի րա վունք նե րի և ի րա վա կան շա հե րի մի  ջև հա վա սա րա կշ ռու թյան 
ա պա հով ման խն դիր, որն ա ռա նց դա տա կան ակ տի կայաց ման հնա րա վոր չէ ի րա կա-
նաց նել: Այդ իսկ պատ ճա ռով օ րե նս դի րը սահ մա նել է մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը 
չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցու մը դա տա րա նին ներ կայաց նե լու պար տա կա նու թյուն: Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ նշ ված կար գա վո րու մը չէր կա րող ինք նան պա տակ 
լի նել և դա տա րա նի դե րն այդ հար ցում չէր կա րող սահ մա նա փակ վել մի  այն ծա նու ցումն  
ի գի տու թյուն ըն դու նե լով, այլ դա տա րա նը պե տք է մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա-
րա ծե լու մա սին ծա նուց ման վե րա բե րյալ կայաց ներ դա տա կան ակտ՝ ա պա հո վե լով ան ձի 
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ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու մը: Այ սի նքն՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հի ման վրա դա-
տա րան ներ կայաց ված մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց ման 
ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը հան գում է նրան, որ այն օ րեն քից բխող հետ ևա նք նե րն 
ա ռա ջաց նե լու պա հան ջով դա տա րան ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյուն է, ո րի ու սումն  ա սի-
րու թյան ար դուն քում դա տա րա նը պե տք է կայաց ներ հա մա պա տաս խան ո րո շում:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա-
րան), ան դրա դառ նա լով Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տա-
քն նու թյան ի րա վուն քին, իր նա խա դե պային ի րա վուն քում ար տա հայ տել է այն ի րա վա-
կան դիր քո րո շու մը, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով « դա տա րան» եզ րույթն 
ինք նա վար նշա նա կու թյուն ու նի, և դրան բնո րոշ հիմն  ա կան հատ կու թյուն նե րից է պար-
տա դիր ո րո շում կայաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը (տե ՛ս, Benthem v. The Netherlands գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1985 թվա կա նի վճի ռը, կետ 40): Մեկ այլ գոր ծով Եվ րո-
պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով դա տա րա նը պե-
տք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ա պա հո վե լու նույն հոդ վա ծով նա խա տես ված նյու թաի-
րա վա կան և ըն թա ցա կար գային բո լոր ե րաշ խիք նե րը: Ընդ ո րում, դա տա րա նը պե տք է 
ու նե նա ներ կայաց ված հայ ցին վե րա բե րող բո լոր փաս տա կան և ի րա վա կան խն դիր նե րի 
հետ կապ ված պար տա դիր ո րո շում կայաց նե լու հնա րա վո րու թյուն (տե ՛ս, Rolf Gustafson v. 
Sweden գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.07.1997 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 45,46):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ-
րա հան գում է, որ ա պա հով ված պար տա տի րո ջ՝ մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա-
րա ծե լու վե րա բե րյալ ծա նու ցու մը մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու վե րա բե րյալ դա տա րա-
նի կող մի ց հա մա պա տաս խան դա տա կան ակտ կայաց նե լու լի ա զո րու թյու նը բխում է ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված յու րա քան չյուր ան ձի ար դար 
դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի է ու թյու նից, ինչ պես նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա-
դե պային ի րա վուն քից, այն է՝ ան ձը դա տա րա նի առջև իր կող մի ց բա րձ րաց րած յու րա-
քան չյուր հար ցի վե րա բե րյալ պե տք է ու նե նա ո րո շա կի հաս տա տուն ո րո շում ստա նա լու 
ի րա վունք կապ ված իր հար ցի լուծ ման հետ, որն էլ իր հեր թին սեր տո րեն կապ ված է 
յու րա քան չյուր ան ձի՝ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հետ: 

  Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ 
17.06.2016 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՕ-105 օ րեն քով, որն ու ժի մե ջ է մտել 23.07.2016 
թվա կա նին, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը լրաց վել է նո ր՝ 39.1-րդ (ա պա հով ված 
ի րա վուն քի ա ռար կայի ի րաց ման մա սին դի մու մը) և 39.2-րդ (ա պա հով ված ի րա վուն քի 
ա ռար կայի ի րաց ման և ա պա հով ված պա հան ջի չա փը հաս տա տե լու մա սին դի մու մի  քն-
նու թյան կար գը) հոդ ված նե րով: 

Այս պե ս՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ այն պար տա տե րը, որ պար տա պա նի նկատ մա մբ ու նի ա պա հով ված ի րա վունք-
ներ, և նրա նց մի  ջև օ րեն քով սահ ման ված կար գով կնք ված պայ մա նագ րով առ կա են 
այդ ի րա վունք նե րի ար տա դա տա կան ի րա կա նաց ման պայ ման ներ, կա րող է մի  նչև 
պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի ցու ցա կը դա տա րա նի կող մի ց հաս տատ վե լը դի մում 
ներ կայաց նել դա տա րա ն՝ պա հան ջի չա փը հաս տա տե լու և ա պա հով ված ի րա վունք-
նե րի ա ռար կայի ար տա դա տա կան կամ սույն օ րեն քով նա խա տես ված կար գով ի րա-
ցում թույ լատ րե լու խնդ րան քով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39.2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
1. Դա տա րա նը, ստա նա լով ա պա հով ված պար տա տի րոջ դի մու մը, դի մու մի  օ րի նա կը 

եր կու աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում հա նձ նում է պար տա պա նին և կա ռա վար չի ն։ 
Պար տա պա նը և կա ռա վա րի չը պար տա վոր են դի մու մի  օ րի նա կը ստա նա լուց հե տո՝ հի-
նգ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, դի մու մի  կա պակ ցու թյա մբ գրա վոր դիր քո րո շում 
հայտ նել:

2. Ե թե պար տա պա նը կամ կա ռա վա րի չը սահ ման ված ժամկ  ե տում դիր քո րո շում չեն 
ներ կայաց նում կամ ներ կայաց ված դիր քո րոշ մա մբ չեն ա ռար կում դի մու մի ն, ա պա դա-
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տա րա նը դի մու մը ստա նա լուց հե տո՝ 11-րդ օ րը, կայաց նում է ո րո շում ա պա հով ված պար-
տա տի րոջ պա հան ջի չա փը հաս տա տե լու և ա պա հով ված ի րա վունք նե րի ա ռար կայի ի րա-
ցում թույ լատ րե լու մա սին (...): 

Վ կայա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս-
դի րն ուղ ղա կի ո րեն ամ րագ րել է դա տա րա նի լի ա զո րու թյունն ա պա հով ված ի րա վուն քի 
ա ռար կայի վրա մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի 
կող մի ց հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տի՝ ո րոշ ման կայաց ման մա սին այն դեպ քում, 
երբ ա պա հով ված ի րա վունք ու նե ցող պար տա տե րը դի մե լ է դա տա րա նին:  

Այ սի նքն՝ ե թե նախ կին ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում մո րա տո րում չտա րա-
ծե լու ծա նուց ման վե րա բե րյալ դա տա կան ակտ կայաց նե լու դա տա րա նի լի ա զո րու թյունն 
ուղ ղա կի ո րեն ամ րա գր ված չէր, սա կայն բխում էր ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի-
այով ե րաշ խա վոր ված յու րա քան չյուր ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի է ու թյու-
նից, և ո րին հա մա հունչ էլ ըն թա ցել էր դա տա կան պրակ տի կան, ա պա ար դեն գոր ծող 
ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում նման լի ա զո րու թյունն ուղ ղա կի ո րեն ամ րա գր ված 
է գոր ծող օ րե նսդ րու թյա մբ:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա-
կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 22.12.2015 թվա կա նի թիվ 
ԵԿԴ/0078/04/15 վճ ռով Կազ մա կեր պու թյու նը ճա նաչ վել է  սնա նկ: Բան կը Դա տա րա նին 
ծա նու ցել է ՀԲՄ ֆի նան սա կան ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի 17.07.2015 թվա կա նի թիվ 
07-10/04/15 վճ ռով կա տար ման են թա կա, գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյուն նե րի 
նկատ մա մբ մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու մա սին և խնդ րել է  վե րաց նել գրա վի ա ռար-
կա նե րի նկատ մա մբ կի րառ ված ար գե լա նք նե րը: Կազ մա կեր պու թյան սնան կու թյան գոր-
ծով կա ռա վա րի չը ա ռար կու թյուն է ներ կայաց րել դա տա րան Բան կի կող մի ց ծա նուց ման 
վե րա բե րյալ այն պատ ճա ռա բա նու թյա մբ, որ սնան կու թյան գոր ծըն թա ցում պա րզ վել է, 
որ վե րոն շյալ ծու նուց մա մբ ներ կայաց ված գրա վա դր ված գույ քե րի վե րա բե րյալ առ կա 
են եր րո րդ ան ձա նց ի րա վունք նե րի ծան րա բեռ նումն  եր, մի  ա ժա մա նակ դա տա րան նե րում 
վի ճա րկ վում են կնք ված պայ մա նագ րե րը, առ կա են հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա-
րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան օ տար ման պայ մա նագ րեր:

 Դա տա րա նը, մե ր ժե լով Բան կի ծա նու ցու մը, պատ ճա ռա բա նել է, որ դրա բա վա րա-
րու մը հիմն  ա վոր չէ, քա նի որ պար տա պա նի այն պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րո նք ըն կած 
են այդ ծա նուց ման հիմ քում, վի ճա րկ վում են դա տա րա նի մե կ այլ վա րույ թում: Բա ցի այդ, 
Դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Բան կի կող մի ց ներ կայաց ված պար տա վո րու թյուն նե-
րն ա պա հով ված են թվա րկ ված գույ քի նկատ մա մբ գրա վի ի րա վուն քով, մի  նչ դեռ տվյ ալ 
գույ քե րի նկատ մա մբ առ կա է նաև եր րո րդ ան ձա նց՝ օ րեն քի ու ժով ծա գած գրա վի ի րա-
վուն քը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լով, պատ ճա ռա բա նել 
է, որ Դա տա րա նի կող մի ց կայաց վել է ոչ հիմն  ա վոր ո րո շում, քա նի որ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 39-րդ և 43-րդ հոդ ված նե րի կա նո նա կար գումն  ե րի հա մա ձայն, Բան կը տվյ ալ 
դեպ քում օ րեն քով սահ ման ված կար գով և հա մա պա տաս խան օ րի նա կան հիմ քե րով 
Դա տա րա նին ծա նու ցել է՝ խնդ րե լով վե րաց նել սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում Կազ մա-
կեր պու թյա նը պատ կա նող, ծա նուց ման մե ջ նշ ված գրա վի ա ռար կա նե րի նկատ մա մբ 
կի րառ ված ար գե լա նք նե րը, սա կայն Դա տա րա նն ան հի մն  մե ր ժել է Բան կի ծա նու ցու-
մը` չու  նե նա լով նման դա տա կան ակտ կայաց նե լու  հիմ քեր: 

Ը նդ ո րում, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ առ կա չեն մո րա տո րի-
ում չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց ման կա պակ ցու թյա մբ դա տա կան ակտ կայաց նե լու  
հիմ քե ր՝ որ ևէ ան դրա դա րձ չի կա տա րել վե րա քն նիչ բո ղո քի` մյուս հիմ քե րին և այդ 
կա պակ ցու թյա մբ բեր ված հիմն  ա վո րումն  ե րին:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի 
ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա-
ծու թյա նը՝ հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, 
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որ Բան կը, հի մք ըն դու նե լով  ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րը և ծա նու ցե լով Դա տա րա-
նին ա պա հով ված ի րա վուն քի ա ռար կա նե րի նկատ մա մբ մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը 
չտա րա ծե լու մա սին, ակն կա լել է նյու թա կան և դա տա վա րա կան ո րո շա կի ի րա վա կան 
հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցում, այն է՝ ծա նուց ման հիմ քում ըն կած, գրա վա դր ված գույ քե րի 
վրա մո րա տո րի ու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու, այդ գույ քե րը սնան կու թյան վա րույ-
թից դուրս բե րե լու և դրա նք ի րաց նե լու նպա տակ, որ պի սի պայ ման նե րում նշ ված հար ցի 
լու ծու մը կա րող էր կայաց վել դա տա կան ակ տո վ՝ ծա նու ցու մը բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե-
լու ո րոշ մա մբ:  Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նը, ստա նա-
լով մո րա տո րի ու մի  չտա րած ման մա սին ծա նու ցու մը, ի րա վա սու էր կայաց նել ո րո շում՝ 
ծա նու ցու մը մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու վե րա բե րյալ, ինչն ան տես վել և սխալ է մե կ-
նա բան վել Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 
բեր ված փաս տա րկ նե րը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մա ր։ Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, 
որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ըստ է ու թյան, չի ան դրա դար ձել վե րա քն նիչ բո ղո քի մյուս 
հիմ քե րին և հիմն  ա վո րումն  ե րի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րա քն նիչ բո ղո-
քի հիմ քե րը քն նու թյան առ նե լու և դրա նց հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով 
գոր ծը՝  Բան կի՝ մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու վե րա բե րյալ ծա նուց ման մա սով, ան հրա ժե շտ 
է ու ղար կել Վե րա քն նիչ դա տա րան` նոր քն նու թյան:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րե ն։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա-

ցի ա կան դա տա րա նի 16.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը՝ «ՎՏԲ-Հայաս տան Բա նկ» 
ՓԲԸ-ի՝ մո րա տո րի ում չտա րա ծե լու ծա նուց ման մա սով, ու ղար կել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ա ՐԱԴ/0043/04/13 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ա ՐԱԴ/0043/04/13    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`   Ա. Մկրտ չյան 
Դա տա վոր ներ`  Ա. Խա ռա տյա ն
 Ս. Թո րո սյան 

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կա ն
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյա մբ  Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
  Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով « Հայր և որ դի Ա դա մյան ներ» ՍՊԸ-ի (այ-

սու հետ` Ըն կե րու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը` ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
08.12.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` « Հին գե րո րդ աստղ» ՍՊԸ-ի դի մու մի ՝ վեր ջի նիս սնա-
նկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,  

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ « Հին գե րո րդ աստղ» ՍՊԸ-ն (այ սու հե տև՝ Պար տա պան)  պա-

հան ջել է ի րեն ճա նա չել սնա նկ:
ՀՀ  Ա րա գա ծոտ նի   մար զի  ընդ հա նուր  ի րա վա սու թյան  դա տա րա նի  (դա տա վո ր՝   

Գ. Խա չատ րյան)  (այ սու հետ` Դա տա րան) 02.12.2013 թվա կա նի  վճ ռով դի մու մը բա վա-
րար վել է։ 

 Դա տա րա նի 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» ո րոշ մա մբ հաս տատ վել է 23.05.2014 թվա կա նի պար տա-
տե րե րի ժո ղո վի, 12.06.2014 թվա կա նին պար տա տե րե րի խո րհր դի կող մի ց ըն դուն ված 
Պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման լրամ շակ ված ծրա գի րը, ո րի ի րա կա նաց ման 
ա ռա վե լա գույն ժամկ  ետ է սահ ման վել 2 տա րին:

 Պար տա պա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը 28.06.2016 թվա կա նին դա տա-
րան է ներ կայաց րել ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման հաշ վետ վու թյու-
նը՝ Պար տա պա նի լու ծար ման գոր ծըն թաց սկ սե լու հա մար:

 Դա տա րա նի 06.09.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ պար տա տե րեր Աշ խեն Քուր դյա նի, 
Ա շոտ Ռոս տո մյա նի, Ան գին Հա րոյա նի, Ար մի  նե Սո ղո մո նյա նի, Ան նա Հա կո բյա նի, Ար թուր 
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Ար շա կյ ա նի, Լևոն Զա քոյա նի, Ա շոտ Ծա տու րյա նի, Ան նա Գա լոյա նի, Մա մի  կոն Թով մա-
սյա նի, Համ լետ Չա փա րյա նի ներ կայա ցու ցիչ Կա րեն Հով հան նի սյա նի՝ Պար տա պա նի 
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վար չի հաշ վետ վու թյան քն նու թյու նը կա սեց նե լու մա սին, սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա-
րիչ Գ. Ա վա գյա նի` իր հաշ վետ վու թյան քն նար կու մը հե տաձ գե լու մա սին, Պար տա պա նի 
ներ կայա ցու ցիչ Կ. Թու նյա նի՝ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի հաշ վետ վու թյան քն-
նար կու մը կա սեց նե լու կամ այն ա ռա նց քն նու թյան թող նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն նե րը 
մե  րժ վել են, իսկ Պար տա պա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի ներ կայաց րած հաշ-
վետ վու թյունն ըն դուն վել է ի գի տու թյուն և սկս վել է Պար տա պա նի  լու ծար ման վա րույ թը:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
08.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Պար տա պա նի ներ կայա ցու ցիչ Կա րեն Թու նյա նի և պար-
տա տե րեր Աշ խեն Քուր դյա նի, Ա շոտ Ռոս տո մյա նի, Ան գին Հա րոյա նի, Ար մի  նե Սո ղո-
մո նյա նի, Ան նա Հա կո բյա նի, Ար թուր Ար շա կյ ա նի, Լևոն Զա քոյա նի, Ա շոտ Ծա տու րյա նի, 
Ան նա Գա լոյա նի, Մա մի  կոն Թով մա սյա նի, Մա րի ա Մու րա դյա նի և Համ լետ Չա փա րյա նի 
ներ կայա ցու ցիչ Կա րեն Հով հան նի սյա նի վե րա քն նիչ բո ղոք նե րը բա վա րար վել են, Դա-
տա րա նի 06.09.2016 թվա կա նի ո րո շու մը բե կան վել է և գոր ծը՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց-
ման ծրագ րի կա տար ման մա սին սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի հաշ վետ վու թյու նը 
քն նար կե լու մա սով, ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է բե րել Ըն կե րու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ  դա տա րա նը սխալ  է մե կ նա բա նել «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի  

66-րդ, 69-րդ հոդ ված նե րը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 
53-րդ  հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ մա սի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ե թե ոչ բո լոր պար տա տե րե րի պա-
հա նջ նե րն են բա վա րար վել, դա տա րա նն ի րա վա սու է ո րո շում կայաց նե լու ֆի նան սա կան 
ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյու նը չհաս տա տե լու և պար տա պա նի 
լու ծար ման գոր ծըն թա ցը սկ սե լու հա մար: Հետ ևա բար ել նե լով սույն գոր ծի փաս տե րից, 
այն է՝ ոչ բո լոր պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րն են բա վա րար վել, Դա տա րա նն օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով կայաց րել է ի րա վա չափ ո րո շում:

 Բա ցի այդ, թեև տվյ ալ դեպ քում Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հար ցի լու ծու մը դի տար կել 
է բա ցար ձա կա պես դա տա վա րա կան տե սան կյ ու նի ց՝ կա սեց ման նկա տա ռու մո վ՝ իբրև 
պար տա տե րե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ա պա հո վում, այ նուա մե  նայ-
նիվ հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով Ըն կե րու թյու նը նույն պես պար տա տեր է, ո րի շա հե րը 
ևս պե տք է հաշ վի առն վեն: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 08.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 06.09.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա նը կամ գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վե րա քն նիչ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար է ա կան նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս-
տե րը. 

1) Դա տա րա նի 02.12.2013 թվա կա նի վճ ռով Պար տա պա նը սնա նկ է ճա նաչ վել (հա-
վել վա ծի հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-12):

2) Դա տա րա նի 28.03.2014 թվա կա նի «Ս նան կու թյան գոր ծով պա հա նջ նե րի վե րջ նա-
կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին» ո րոշ մա մբ հաս տատ վել է Պար տա պա նի սնան կու-
թյան գոր ծով պա հա նջ նե րի վե րջ նա կան ցու ցա կը (հա վել վա ծի հա տոր 1-ին, գ.թ. 4-28):
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3) Դա տա րա նի 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» ո րոշ մա մբ հաս տատ վել է 23.05.2014 թվա կա նի պար տա-
տե րե րի ժո ղո վի, 12.06.2014 թվա կա նին պար տա տե րե րի խո րհր դի կող մի ց ըն դուն ված 
Պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման լրամ շակ ված ծրա գի րը, ո րի ի րա կա նաց ման 
ա ռա վե լա գույն ժամկ  ետ է սահ ման վել 2 տա րին (հա վել վա ծի հա տոր 1-ին, գ.թ. 84): 

4) Պար տա տե րե րի ժո ղո վի 21.07.2016 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` 
ո րոշ վել է Պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ-
վետ վու թյունն ըն դու նել ի գի տու թյուն, դա տա րա նին ա ռա ջար կու թյուն ներ կայաց նել ֆի-
նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը մե կ տա րով եր կա րաձ գե լու վե րա բե րյալ (հա վել վա-
ծի հա տոր 2-րդ, գ.թ. 47-51):

5) Դա տա րա նի 04.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ո րոշ վել է չքն նար կել Պար տա պա-
նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ժամկ  ե տը մի  նչև 12 ա մի ս եր կա րաձ գե լու հար-
ցը` Պար տա տե րե րի 21.07.2016 թվա կա նի ժո ղո վի ո րո շու մը ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրագ րի ըն դուն ման վե րա բե րյալ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված պա-
հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան ըն դուն ված չլի նե լու հիմ քով (հա վել վա ծի հա տոր 2-րդ, 
գ.թ. 80-91):

6) 28.06.2016 թվա կա նին սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը (այ սու հե տ՝ Կա ռա վա-
րիչ) դա տա րան է ներ կայաց րել պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա-
տար ման մա սին հաշ վետ վու թյու նը, ո րում նշել է, որ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ-
րի ըն թաց քում բա վա րար վել է մի  այն «Ա նե լիք բա նկ» ՓԲԸ-ի պա հան ջը, իսկ մն ա ցած 
պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը չեն բա վա րար վել, ուս տի խնդ րել է սկ սել Պար տա պա նի 
լու ծար ման գոր ծըն թաց (հա վել վա ծի հա տոր 2-րդ, գ.թ. 1-4):

7) 02.09.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս տին պար տա տե րեր Աշ խեն Քուր դյա նի, Ա շոտ 
Ռոս տո մյա նի, Ան գին Հա րոյա նի, Ար մի  նե Սո ղո մո նյա նի, Ան նա Հա կո բյա նի, Ար թուր Ար շա-
կյ ա նի, Լևոն Զա քոյա նի, Ա շոտ Ծա տու րյա նի, Ան նա Գա լոյա նի, Մա մի  կոն Թով մա սյա նի, Համ-
լետ Չա փա րյա նի ներ կայա ցու ցիչ Կ. Հով հան նի սյա նը մի ջ նոր դել է դա տա րա նին կա սեց նել 
Պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի հաշ վետ վու թյան քն նու թյու նը մի  նչև ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա րա նի կող մի ց Դա տա րա նի 04.08.2016 թվա կա նի « Պար տա պա նի ֆի նան սա կան 
ա ռող ջաց ման ծրագ րի ժամկ  ե տը մի  նչև 12 ա մի ս եր կա րաձ գե լու հար ցը չքն նար կե լու…» 
ո րոշ ման դեմ թիվ Ա ՐԱԴ/0043/04/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով դա տա կան ակ տի կայա-
ցու մը: Նույն պատ ճա ռա բա նու թյա մբ Պար տա պա նի ներ կայա ցու ցիչ Կա րեն Թու նյա նը մի ջ-
նոր դել է կա սեց նել սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի հաշ վետ վու թյան քն նար կու մը կամ 
այն թող նել ա ռա նց քն նու թյան (հա վել վա ծի հա տոր 2-րդ, գ.թ. 133-134):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի    1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է՝ բո ղո քում 
բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 
նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե-
լու հա մար: 

Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա-
մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք դա տա րա նն ի րա վա սու  է ո րո շու մ 
կայաց նել ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման վե րա բե րյալ հաշ վետ վու  թյան 
հաս տա տու  մը մե ր ժե լու  և պար տա պա նին լու  ծա րե լու  վե րա բե րյալ, ե թե սնան կու  թյան վա-
րու յ թի մաս նա կից նե րը մի ջ նոր դել են կա սեց նել կամ ա ռա նց քն նու  թյան թող նել ֆի նան-
սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման վե րա բե րյալ սնան կու  թյան գոր ծով կա ռա վար-
չի հաշ վետ վու  թյան քն նար կու  մը: 
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«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 59-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝  ֆի նան-
սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր է հա մար վում պար տա պա նի վճա րու նա կու թյու նը վե րա-
կա նգ նե լու նպա տա կով նրա նկատ մա մբ կի րառ վող, օ րեն քով չար գել ված մի  ջո ցա ռում-
նե րի հա մա լի րը, ո րի ի րա կա նաց ման դեպ քում պար տա պա նը չի լու ծար վե լու կամ չի 
կայաց վե լու ֆի զի կա կան ան ձի սնան կու թյան գոր ծը պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու-
մի ց ա զա տե լով ա վար տե լու մա սին վճիռ, իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի-
նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ժամկ  ե տը չի կա րող գե րա զան ցել 36 ա մի  սը, ե թե նույն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տը չի եր կա րա ձգ վել:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝  ֆի նան-
սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը` ժո ղո վի ո րոշ մա մբ ըն դուն վե լու և նույն օ րեն քով սահ-
ման ված պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու դեպ քում, հաս տատ վում է դա տա րա նի 
ո րոշ մա մբ: Հա կա ռակ դեպ քում դա տա րա նը ո րո շում է ըն դու նում ֆի նան սա կան ա ռող-
ջաց ման ծրա գի րը մե ր ժե լու և պար տա պա նին լու ծա րե լու մա սին:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 65-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա մա ձայն՝  
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի հաս տա տու մի ց հե տո պար տա պա նի գոր ծու նե-
ու թյունն ի րա կա նաց վում է մի  այն ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, իսկ պար տա տե րե րի պա-
հա նջ նե րի բա վա րա րու մը` ծրագ րով սահ ման ված կար գով: Պար տա պա նը կա ռա վար չի 
վե րա հս կո ղու թյա մբ պար տա վոր է կա տա րել ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րով նա-
խա տես ված բո լոր մի  ջո ցա ռումն  ե րը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ֆի նան-
սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ժամկ  ե տի ա վար տից ոչ ուշ, քան 15 օր ա ռաջ կա ռա վա րի չը 
պե տք է դա տա րան ներ կայաց նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա-
սին հաշ վետ վու թյուն:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին պար բե րու թյան 
հա մա ձայն՝ դա տա վո րը ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ-
վետ վու թյունն ստա նա լուց ոչ ուշ, քան եր կու և ոչ շուտ, քան մե կ շա բաթ վա ըն թաց քում 
նշա նա կում է նի ստ` այդ մա սին առն վա զն ե րեք օր ա ռաջ ծա նու ցե լով կա ռա վար չին, 
պար տա պա նին և պար տա տե րե րին:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի նան-
սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին կա ռա վար չի հաշ վետ վու թյան և ֆի-
նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման վե րա բե րյալ պար տա տե րե րի ա ռար կու-
թյուն նե րի քն նու թյան ար դյունք նե րով դա տա րա նը կայաց նում է` 

ա) վճիռ` ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին կա ռա վար չի հաշ-
վետ վու թյու նը հաս տա տե լու և սնան կու թյան վե րա բե րյալ գո րծն ա վար տե լու մա սին, ե թե 
պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար վել են.

բ) ո րո շում` ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին կա ռա վար չի 
հաշ վետ վու թյան հաս տա տու մը մե ր ժե լու և պար տա պա նին լու ծա րե լու մա սին, ե թե պար-
տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար ված չեն:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն 
օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր չներ կայաց վե-
լու, ներ կայաց ված ծրագ րի հաս տա տու մը մե  րժ վե լու, ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա-
գի րը վա ղա ժամկ  ետ դա դա րեց վե լու, ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման 
մա սին կա ռա վար չի հաշ վետ վու թյան հաս տա տու մը մե  րժ վե լու դեպ քում դա տա րա նը ո րո-
շում է կայաց նում պար տա պան ի րա վա բա նա կան ան ձի լու ծար ման կամ պար տա պան 
ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գոր ծու նե ու թյան դա դա րեց ման վա րույթ սկ սե լու մա սին (այ սու-
հետ` պար տա պա նի լու ծա րում):

Վ կայա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սնան կու թյան վա րույ-
թում պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջա ցու մը սնան կու թյան վա րույ թի ա ռա նց քային 
տար րե րից է, ո րը պայ մա նա վոր ված է սնան կու թյան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյա մբ, 
այն է՝ հնա րա վո րու թյուն տալ բա րե խի ղճ և պար տա ճա նաչ պար տա պա նին հաղ թա հա-
րել ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն նե րը, վե րա կա նգ նել իր բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը՝ 
մի և նույն ժա մա նակ ա պա հո վե լով պար տա տե րե րի շա հե րի պա շտ պա նու թյու նը ։
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ պար տա պա նի ֆի նան սա կան 
ա ռող ջա ցու մը տե ղի է ու նե նում օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի ըն թա ցա կար գով, ո րի 
սկզբ նա կե տը ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ներ կայա ցումն  է: Ֆի նան սա կան 
ա ռող ջաց ման ծրա գի րը, լի նե լով պար տա պա նի վճա րու նա կու թյու նը վե րա կա նգ նե լու 
նպա տա կով նրա նկատ մա մբ կի րառ վո ղ՝ օ րեն քով չար գել ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի հա մա-
լիր, ըն դուն վում է պար տա տե րե րի ժո ղո վի կող մի ց ո րո շա կի ժամկ  ե տով (ա ռա վե լա գույ-
նը՝ 36 ա մի ս, ե թե այն չի ե րա րա ձգ վել) և են թա կա է հաս տատ ման դա տա րա նի կող մի ց: 
Ընդ ո րում, դա տա րա նի կող մի ց հաս տատ վե լու դեպ քում պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյունն 
ի րա կա նաց վում է մի  այն այդ ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, իսկ պար տա տե րե րի պա հա նջ նե-
րի բա վա րա րու մը` ծրագ րով սահ ման ված կար գով: Այ սի նքն՝ պար տա պա նը պար տա վոր 
է կա տա րել ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րով նա խա տես ված բո լոր մի  ջո ցա ռումն  ե-
րը, ո րո նց նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց վում ինչ պես կա ռա վար չի, այն պես 
էլ դա տա րա նի կող մի ց: Նշ վա ծով պայ մա նա վո վա ծ՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ժամ-
կե տի ա վար տից ոչ ուշ, քան 15 օր ա ռաջ կա ռա վա րի չը պե տք է դա տա րան ներ կայաց նի 
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա-
տար ման մա սին հաշ վետ վու թյու նը պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման մա սին 
ամ փոփ տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող փաս տա թուղթ է, որն ար տա ցո լում է պար տա-
պա նի՝ վեր ջին հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի ֆի նան սա կան դրու թյու նը, պար տա պա նի 
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ուղղ ված և ի րա կա նաց ված մի  ջո ցա ռումն  ե րի նկա րա գի-
րը, պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րար ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քը և 
այլ տե ղե կու թյուն ներ: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար-
ման մա սին հաշ վետ վու թյան ներ կայա ցու մը պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
գոր ծըն թա ցի ա վար տին ուղղ ված ըն թա ցա կա րգ է, քա նի որ այդ փաս տա թղ թի քն նա-
րկ ման ար դյունք նե րով է ո րոշ վում՝ պար տա պա նը վե րջ նա կա նա պես ա ռող ջա ցել է, թե՝ 
ոչ: Այս պի սով ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյան 
ներ կայա ցու մը դա տա րա նին, դա տա րա նի կող մի ց դրա քն նար կու մը և ար դյուն քում հա-
մա պա տաս խան դա տա կան ակ տի կայա ցու մը վկայում են այն մա սին, որ պար տա պա նի 
ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման նկատ մա մբ ի րա կա նաց վում է նաև դա տա կան վե րա հս կո-
ղու թյուն: Ըստ այդմ էլ՝ դա տա րա նը, ստա նա լով ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի 
կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյու նը, այն քն նար կե լու հա մար նշա նա կում է դա տա կան 
նի ստ, ո րի վե րա բե րյալ պատ շաճ ձևով տե ղե կաց վում են պար տա պա նը, կա ռա վա րի չը և 
պար տա տե րե րը: Ընդ ո րում, դա տա րա նը հաշ վետ վու թյան քն նա րկ ման ար դյունք նե րով, 
հաշ վի առ նե լով նաև պար տա տե րե րի ա ռար կու թյուն նե րը՝ կայաց նում է 

ա) վճի ռ՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին կա ռա վար չի հաշ-
վետ վու թյու նը հաս տա տե լու և սնան կու թյան վե րա բե րյալ գո րծն ա վար տե լու մա սին, ե թե 
պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար վել են, կա մ

բ) ո րո շում` ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին կա ռա վար չի 
հաշ վետ վու թյան հաս տա տու մը մե ր ժե լու և պար տա պա նին լու ծա րե լու մա սին, ե թե պար-
տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար ված չեն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րե նսդ րի կող մի ց ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյան քն նա րկ ման ար դյուն քում դա տա րա նի կող-
մի ց կայաց վող դա տա կան ակ տե րի տե սակ նե րի սպա ռիչ սահ մա նումն  ինք նան պա տակ 
չէ, այլ կոչ ված է սնան կու թյան վա րույ թում ա պա հո վե լու բո լոր պար տա տե րե րի շա հե-
րի պա շտ պա նու թյու նը և դրա նց մի  ջև հա վա սա րա կշ ռու թյու նը: Ըստ այդմ՝ այն դեպ քում, 
երբ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյան քն նա րկ-
ման ար դյունք նե րով պա րզ վում է, որ բո լոր պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար վել 
են, դա տա րա նը հաս տա տում է ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին 
հաշ վետ վու թյու նը և վճիռ է կայաց նում սնան կու թյան գո րծն ա վար տե լու մա սին, մի  նչ դեռ 
այն դեպ քում, երբ պա րզ վում է, որ բո լոր պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար ված 
չեն, դա տա րա նը ո րո շում է կայաց նում ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման 
մա սին հաշ վետ վու թյան հաս տա տու մը մե ր ժե լու և պար տա պա նին լու ծա րե լու մա սին:
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 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, պար տա պա նի լու ծար ման վա րույ թը սկ սե լու մա սին ո րո-
շում կայաց նե լիս, հի մք ըն դու նե լով ներ կայաց ված հաշ վետ վու թյու նը, պատ ճա ռա բա նել 
է, որ պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ժամկ  ե տն ա վա րտ ված է և բո-
լոր պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը բա վա րար ված չեն:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, դա տա կան ակ տը բե կա նե լով, ար ձա նագ րել է, որ գոր ծով 
բո լոր պար տա տե րե րը, բա ցի մե կ պար տա տի րո ջից, մի ջ նոր դել են Դա տա րա նին կա-
սեց նել կա ռա վար չի հաշ վետ վու թյան քն նար կու մը՝ մի  նչև ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրագ րի ժամկ  ե տը եր կա րաձ գե լու հար ցի վե րա բե րյալ վե րջ նա կան դա տա կան ակ տի 
կայա ցու մը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ նման ի րա վի ճա կում Դա-
տա րա նը պե տք է հաշ վի առ ներ, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 66-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով սահ ման վա ծ՝ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ժամկ  ե տը եր կա րաձ գե-
լու պար տա տե րե րի ի րա վուն քը դե ռևս քն նու թյան ա ռար կա է վե րա քն նու թյան փու լում և 
կայաց վող  ո րոշ ման հետ ևան քով ի չիք է դա րձ վում  «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի  
66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ժամ-
կե տը եր կա րաձ գե լու պար տա տե րե րի ի րա վուն քը:

 Վե րը շա րա դր ված վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տե քս տում ան դրա դառ նա լով Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ «Ս նան կու թյան գոր ծով ա ռան ձին պա հա նջ նե րի 
քն նու թյան կա սեց ման հիմ քե րը և կար գը» վեր տա ռու թյա մբ 20.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ սնան կու թյան գոր ծի վա րույթն ա ռան ձին պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի մա-
սով կա րող է կա սեց վել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քով նա խա տես վա ծ՝ կա սեց ման հիմ քե րի առ կայու թյան դեպ քում, ե թե այդ 
ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե լի են սնան կու թյան վա րույ թում ա ռան ձին պա հա նջ նե-
րի քն նու թյան նկատ մա մբ:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա ռան-
ձին պա հա նջ նե րի մա սով վա րույ թի կա սե ցու մը չի ընդ հա տում սնան կու թյան վա րույ թի 
ըն թաց քը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը գոր ծի քն-
նու թյան ըն թաց քում այն պի սի հան գա ման քի ի հայտ գա լն է, որն ըստ է ու թյան ար գե-
լա կում է գոր ծի հե տա գա ըն թաց քը: Օ րե նս դի րը, հաշ վի առ նե լով սնան կու թյան վա րույ-
թի ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը (ս նան կու թյան վա րույ թը բաղ կա ցած է ո րո շա կի փու լե րից և 
ըն թա նում է յու րա քան չյուր փու լին հա մա պա տաս խան օ րեն քով սահ ման ված ըն թա ցա-
կար գով), այդ վա րույ թի ար դյու նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու նկա տա ռու մով  «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20.1-րդ հոդ վա ծով կար գա վո րել է կա սեց ման ըն թա ցա կար գի 
կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը: Օ րե նս դի րը վա րույ թի կա սեց ման կա րգ նա խա տե սել է 
ա ռան ձին պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի մա սով և այն պայ մա նով, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կա սեց ման հիմ քը (հիմ քե րը) կի րա ռե լի 
լի նի այդ ի րա վա հա րա բե րու թյան նկատ մա մբ: Ընդ ո րում, ա ռան ձին պա հա նջ նե րի մա սով 
վա րույ թի կա սե ցու մը չի ընդ հա տում սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քը, ին չը նշա նա կում 
է, որ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ա ռան ձին պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի մա սով 
սնան կու թյան գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման դեպ քում սնան կու թյան վա րույ թի մյուս փու լե-
րը պե տք է ըն թա նան օ րեն քով նա խա տես ված ըն թա ցա կար գով: 

Այս պի սով օ րե նս դի րը սնան կու թյան վա րույ թում կա սեց ման հնա րա վո րու թյուն նա-
խա տե սել է մի  այն ա ռան ձին պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի մա սով: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծը, ո րը սահ մա նում է դա տա րա նի կող մի ց ֆի նան սա կան ա ռող-
ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյան քն նա րկ ման կար գը, այդ հաշ վետ-
վու թյան քն նու թյան կա սեց ման կա րգ չի նա խա տե սում: Նշ ված հոդ վա ծը չի սահ մա նում 
նաև այդ պի սի հաշ վետ վու թյունն ա ռա նց քն նու թյան թող նե լու կա րգ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նը, մե ր ժե լով  
Պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին հաշ վետ վու թյան 
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քն նու թյու նը կա սեց նե լու կամ ա ռա նց քն նու թյան թող նե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն-
նե րը, հան գել է ի րա վա չափ եզ րա կա ցու թյան, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
կող մի ց:

 Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ 28.06.2016 թվա կա նին Կա ռա վա րի չը դա տա-
րան է ներ կայաց րել պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման 
մա սին հաշ վետ վու թյու նը, ո րում նշել է, որ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի ըն թաց-
քում բա վա րար վել է մի  այն «Ա նե լիք բա նկ» ՓԲԸ-ի պա հան ջը, իսկ մն ա ցած պար տա տե-
րե րի պա հա նջ նե րը չեն բա վա րար վել, այ սի նքն՝ առ կա է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 69-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի «բ» կե տով նա խա տես ված հիմ քը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ի րա վա չափ և հիմն  ա վոր է հա մա րում նաև Դա տա րա նի կող մի ց Պար տա պա նի լու ծար-
ման գոր ծըն թաց սկ սե լու վե րա բե րյալ ո րոշ ման կայա ցու մը, ին չը ևս ան հի մն  կեր պով ան-
տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի    
6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն-
ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր, 
հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար-
դյու նա վե տու թյան շա հե րի ց։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 
գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը ։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 08.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ընդ-
հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.09.2016 թվա կա նի ո րոշ մա նը: 

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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  ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/0598/02/16 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/0598/02/16    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Խա ռա տյան 
Դա տա վոր ներ`  Ս. Թո րո սյա ն
 Ա. Մկրտ չյան 

 Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Տ.  ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Սե դա Մե լիք-Թան գյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 15.12.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի 
Ար թուր Բա դա լյ ա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևո րգ Ա վա գյա նի ընդ դեմ Սե դա 
Մե լիք-Թան գյա նի, եր րո րդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա-
ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի (այ սու հետ` Կա դա ստր)` պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու 
և ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու պա հա նջ նե րի մա սին,

ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ար թուր Բա դա լյ ա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևո րգ 

Ա վա գյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ար թուր Բա դա լյ ա նի և Սե դա Մե լիք-Թան-
գյա նի մի  ջև 11.12.2012 թվա կա նին կնք ված ան շա րժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի-
րը և որ պես հետ ևա նք` ան վա վեր ճա նա չել նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա 
կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Ներ սի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 14.07.2016 թվա կա-
նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
15.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Սե դա Մե լիք-Թան գյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և 
Դա տա րա նի 14.07.2016 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Սե դա Մե լիք-Թան գյա նը:
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ-

վա ծի     1-ին մա սի «բ» կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 53-րդ 
հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով սնան-

կու թյան կա ռա վար չի կող մի ց դա տա րան չեն ներ կայաց վել ո՛չ վի ճա րկ վող նվի րատ վու-
թյան պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու կամ ա ռո չի նչ հա մա րե լու ի րա վա կան հիմ քե-
րը, ո՛չ էլ այդ պի սիք հաս տա տող ա պա ցույց նե րը: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի կա տա րել ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զո տու թյուն, այ լա պես կպար զեր, որ վի ճա րկ վող ան հա տույց գոր ծար քը չէր 
կա րող Ար թուր Բա դա լյ ա նի սնան կու թյան պատ ճառ հան դի սա նալ: Ա վե լին, Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ի րա կա նում վի ճա րկ վող գոր ծար քով Ար թուր Բա դա լյ ա նը 
ցան կու թյուն չի ու նե ցել խու սա փե լու բնա կա րա նի նկատ մա մբ բռ նա գան ձում տա րա ծե լու 
ի րա վա կան ըն թա ցա կար գից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 15.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը:

3.Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1. Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 09.11.2015 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/0307/04/15 
վճ ռով Ար թուր Բա դա լյ ա նը սնա նկ է ճա նաչ վել (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-14). 

2. Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի 01.12.2015 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/0307/04/15 ո րոշ մա մբ Գևո րգ Ա վա գյա նը 
նշա նակ վել է Ար թուր Բա դա լյ ա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
8-9).

3. Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 09.11.2015 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/0307/04/15 
վճ ռով հաս տատ վել է այն փաս տը, որ Լավ րեն տի Մի քայե լյ ա նի և Ար թուր Բա դա լյ ա նի 
մի  ջև 04.11.2014 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ վեր ջի նս 
Լավ րեն տի Մի քայե լյ ա նից փո խա ռու թյա մբ վե րց րել է 18.500 ԱՄՆ դո լար` պար տա վոր վե-
լով այն վե րա դա րձ նել մի  նչև 15.11.2014 թվա կա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-14).

4. Կա դա ստ րի կող մի ց տր ված` « Գույ քի ա ռան ձին ո րա կա կան քա նա կա կան բնու-
թագ րե րի և դրա նկատ մա մբ ա ռան ձին ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ» տե ղե կան քի, ինչ պես 
նաև Ար թուր Բա դա լյ ա նի և Սե դա Մե լիք-Թան գյա նի մի  ջև 11.12.2012 թվա կա նին կնք ված 
նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Ար թուր Բա դա լյ ա նը Սե դա Մե լիք-Թան գյա-
նին ան հա տույց հա նձ նել է Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի 37-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա-
րա նը, ո րը 14.12.2012 թվա կա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գրա նց վել է Սե դա Մե լիք-
Թան գյա նի ան վա մբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 15-18):

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է` 

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 
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կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և 
գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր-
քո րո շումն  ե րը` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» և «բ» 
կե տե րի գոր ծո ղու թյան հա մար ան հրա ժե շտ պայ մա նի, այն է՝ պար տա պա նի` պար տա-
տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու մտադ րու-
թյան մա սին, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և 
կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի   53-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, 
ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև 
ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ պար տա պա նի կող մի ց իր հետ փոխ կա պա կց ված կամ եր րո րդ ան ձա նց 
կա տա րած ան հա տու յց փո խան ցու մն  ե րը որ պես պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու  նե ցած 
պար տա վո րու  թյան կա տա րու  մի ց խու  սա փե լու  մտադ րու  թյա մբ կա տար ված ակն հայ տո րեն 
վկայող փո խան ցու մն  եր գնա հա տե լու  խնդ րին:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի օ րի նա կան հիմ քով ձե ռք բե րած սե փա կա նու-
թյունն իր հայե ցո ղու թյա մբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա վունք:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի  այն օ րեն-
քով` հան րու թյան շա հե րի կամ այ լոց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
պա շտ պա նու թյան նպա տա կով: 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից 
ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք։ Ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել նրան գույ քից, բա ցա ռու թյա մբ ի 
շահ հան րու թյան և այն պայ ման նե րով, ո րո նք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի  ջազ գային 
ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզ բունք նե րո վ։

 Նա խո րդ դրույթ նե րը, այ նուա մե  նայ նիվ, չեն խո չըն դո տում պե տու թյա ն՝ այն պի սի 
օ րե նք ներ կի րա ռե լու ի րա վուն քին, ո րո նք նա ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ հա նուր շա հե-
րին հա մա պա տաս խան, սե փա կա նու թյան օգ տա գո րծ ման նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու կամ հար կե րի կամ մյուս գան ձումն  ե րի կամ տու գա նք նե րի վճա րումն  
ա պա հո վե լու հա մար: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող (մի  նչև 17.06.2016 թվա կա նն ըն-
դուն ված և 23.07.2016 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած թիվ ՀՕ-105-Ն ՀՀ օ րեն քով կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րը գոր ծող) խմ բագ րու թյա մբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն` կա ռա վա րի չը կա րող է սնան կու թյան վե րա բե-
րյալ դի մում ներ կայաց նե լուց հե տո ոչ ուշ, քան մե կ տար վա ըն թաց քում դի մե լ դա տա կան 
կար գով հետ ստա նա լու պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը (այդ 
թվում` ոչ դրա մային) պար տա պա նի հետ փոխ կա պա կց ված ան ձա նց, ո րո նք կա տար վել 
են պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լուն նա խոր դող հի նգ տար վա ըն թաց քում: Նույն մա-
սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ կա ռա վա րի չը կա րող է սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ-
կայաց նե լուց հե տո ոչ ուշ, քան մե կ տար վա ըն թաց քում դի մե լ դա տա կան կար գով հետ 
ստա նա լու պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը ցան կա ցած եր րո րդ 
ան ձա նց, ո րո նք կա տար վել են սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կայաց նե լուն նա-
խոր դող ե րեք տար վա ըն թաց քում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ֆի զի կա-
կան ան ձ պար տա պա նի հետ փոխ կա պա կց ված են հա մար վում նրա ա մու սի նը, նրա նց 
հետ եր կու աս տի ճան ու ղիղ վե րըն թաց և վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի մե ջ գտն-
վող ան ձի նք, եղ բայ րը, քույ րը և նրա նց հետ ու ղիղ վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի 
մե ջ գտն վող ան ձի նք, ա մուս նու եղ բայ րը, քույ րը:
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 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա-
րան), ան դրա դառ նա լով Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծին, իր ո րո-
շումն  ե րում նշել է, որ թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը, հռ չա կե լով սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը, մի  ա ժա մա նակ նա խա տե սում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ-
ման հնա րա վո րու թյուն ի շահ հան րու թյան, ե թե այդ սահ մա նա փա կու մը նա խա տես ված 
է օ րեն քով և մի  ջազ գային ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզ բունք նե րով, և ընդ հա նուր շա հե-
րին հա մա պա տաս խան սե փա կա նու թյան օգ տա գո րծ ման նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու կամ հար կե րի կամ մյուս գան ձումն  ե րի կամ տու գա նք նե րի վճա րումն  
ա պա հո վե լու հա մար: Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ ինչ հիմ քով էլ, որ տե-
ղի ու նե նա մի  ջամ տու թյու նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քին, դա կա րող է ար դա րաց ված 
հա մար վել բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ այն տե ղի է ու նե ցել ի շահ հան րու թյան և 
հե տա պն դել է ի րա վա չափ նպա տակ (…) (տե ՛ս, Sporrong and Lonnroth v. Sweden գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.09.1982 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61, Mkhchyan v. Russia գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.02.2017 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 65-67, Barcza and Others 
v. Hungary գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 11.10.2016 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 41-45):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ 17.06.2016 թվա-
կա նին ըն դուն ված և 23.07.2016 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած թիվ ՀՕ-105-Ն ՀՀ օ րեն քով 
խմ բա գր վել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի նա խա բա նը: 
Կա տար ված փո փո խու թյու նը վե րա բե րում է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մի ց 
դա տա րան դի մե  լու հա մար սահ ման ված մե  կա մյա ժամկ  ե տի հաշ վա րկ ման սկիզ բը ո րո-
շե լուն: Մաս նա վո րա պե ս՝ մի  նչև նշ ված օ րեն քով կա տար ված փո փո խու թյու նը, մե  կա մյա 
ժամկ  ե տի հաշ վա րկ ման սկիզ բը սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կայաց նե լու պա-
հն էր, իսկ փո փո խու թյու նից հե տո՝ ներ կայիս խմ բագ րու թյա մբ, մե  կա մյա ժամկ  ե տի հաշ-
վա րկ ման սկիզ բը պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտ նե լու պա հն է:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տին և ար ձա նագ րել է, որ 
վկայա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րու մը նա խա տե սում է սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով 
կա ռա վար չի դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը` պար տա պա նի կող մի ց ի րեն փոխ կա պա կց-
ված ան ձա նց կա տար ված փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով, ո րի նպա տա կը 
պար տա պա նի գույ քի հա վա քագ րումն  է` սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում պար տա-
տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րար ման նպա տա կով: Այ սի նքն` նշ ված նոր մը սահ մա նում 
է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման ինք նու րույն հի մք: Ընդ ո րում, կա տար ված 
փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լու հիմ քում դր ված է այն հան գա ման քը, որ դրա նք պե տք 
է փո խա նց ված լի նեն պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լուն նա խոր դող հի նգ տար վա ըն-
թաց քում և ան հա տույց: Այդ փո խան ցումն  ե րը կա րող են լի նել նաև ոչ դրա մային, այ սի-
նքն` այլ գույ քային փո խան ցումն  եր, այդ թվում` ապ րա նք ներ, ար ժե թղ թեր, շար ժա կան և 
ան շա րժ գույք: Կա ռա վա րի չն այդ ի րա վուն քը դա տա կան կար գով կա րող է ի րա կա նաց-
նել պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լուց հե տո, բայց ոչ ուշ քան մե կ տար վա ըն թաց քում 
(տե ՛ս, Հա րու  թյու ն Զու  լու  մյա նի սնան կու  թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա ղա սի Ար սե նյա նն ընդ-
դեմ Գայա նե և Ռու  բեն Զու  լու  մյան նե րի թիվ ԵԿԴ/2304/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.03.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):  

Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ այն նա խա-
տե սում է սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով կա ռա վար չի դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն-
քը` պար տա պա նի կող մի ց ի րեն փոխ կա պա կց ված ան ձա նց կա տար ված փո խան ցումն  ե րը 
հետ ստա նա լու պա հան ջով: Վե րոն շյալ հոդ վա ծով ա ռա նձ նաց վել  են այն պի սի փո խան-
ցումն  ե րի տե սակ ներ, ո րո նք ակն հայ տո րեն վկայում են պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու-
նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու պար տա պա նի մտադ րու թյան մա-
սին (տե ՛ս, Լի զա Գրի գո րյա նի սնան կու  թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Համ լետ Նա ջա րյա նն 
ընդ դեմ Լի զա Գրի գո րյա նի, Սո նիկ Ա թայա նի թիվ ԵՔԴ/1165/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 19.10.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):
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ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 31.01.2017 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1340 ո րոշ մա մբ, 
քն նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը, գտել է, որ այն հա մա պա տաս խա նում 
է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նն այն պի սի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյա մբ, հա-
մա ձայն ո րի` կա ռա վա րի չը կա րող է պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին վճի ռն օ րի-
նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո՝ մե կ տար վա ըն թաց քում, դի մե լ և դա տա կան կար գով 
հետ ստա նալ պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լուն նա խոր դող հի նգ տար վա ըն թաց քում 
պար տա պա նի հետ փոխ կա պա կց ված ան ձա նց պար տա պա նի կա տա րած այն ան հա տույց 
փո խան ցումն  ե րը, ո րո նք դա տա րա նի կող մի ց կգ նա հատ վեն որ պես պար տա տե րե րի 
նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` պար տա պա նի 
մտադ րու թյան մա սին ակն հայ տո րեն վկայող փո խան ցումն  եր:

 Նույն ո րոշ մա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը դիր քո րո շում է հայտ նել այն 
մա սին, որ «... օ րեն քի վի ճա րկ վող դրույ թով սահ ման ված պայ ման նե րին հա մա պա տաս-
խա նող փո խան ցումն  ե րն ինք նին չեն կա րող վկայել պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե-
ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա-
սին: Նման դիր քո րոշ ման հա մար հի մք են հան դի սա նում այն հան գա մա նք նե րը, որ, նախ` 
նման մտադ րու թյան առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը գնա հատ ման են թա կա հան-
գա մա նք ներ են, ո րո նք կա րող են հաս տատ վել դա տա րա նի կող մի ց գոր ծի կո նկ րետ հան-
գա մա նք նե րի բազ մա կող մա նի ու սումն  ա սիր ման և գնա հատ ման ար դյուն քում, երկ րո րդ` 
նշ ված պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող ոչ բո լոր փո խան ցումն  ե րը կա րող են վկայել 
պար տա պա նի ոչ ի րա վա չափ մտադ րու թյան մա սին: Ե թե պար տա պան ֆի զի կա կան ան-
ձը որ ևէ ան հա տույց փո խան ցում է կա տա րել իր հետ փոխ կա պա կց ված ան ձի, ո րից մի -
այն ե րեք կամ չո րս տա րի հե տո է ստա նձ նել որ ևէ պար տա վո րու թյուն և դրա նից կա րճ 
ժա մա նակ ան ց սնա նկ է ճա նաչ վել, շատ դժ վար կլի նի նման փո խան ցու մը դի տար կել որ-
պես պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` 
պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին ակն հայ տո րեն վկայող փո խան ցում»: 

Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա տե քս տում ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ նման դեպ քե րը, թեև հա մա պա տաս խա նում են վի ճա րկ վող 
դրույ թի սահ մա նած պայ ման նե րին, սա կայն չեն կա րող ծա ռայել վի ճա րկ վող դրույ թի` 
օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող նպա-
տա կին, և գտել է, որ դա տա րան նե րը վի ճա րկ վող դրույ թը կի րա ռե լիս դրա գոր ծո ղու-
թյան շր ջա նա կից պե տք է բա ցա ռեն այն ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը, ո րո նք ակն հայ տո-
րեն չեն վկայում պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց 
խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին: Մի ա ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վի ճա րկ վող դրույ-
թում սահ ման ված պայ ման նե րը բա վա րա րող բա ցա ռա պես բո լոր փո խան ցումն  ե րը հետ 
ստա նա լը, հաշ վի չառ նե լով այն հան գա ման քը, որ դրան ցից ոչ բո լո րը կա րող են ակն-
հայ տո րեն վկայել պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու-
մի ց խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին, չի կա րող դի տա րկ վել որ պես ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյա մբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժե շտ մի  ջոց: 
Նման մո տե ցու մը կխախ տի ոչ մի  այն ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, այլև հիմն  ա-
կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հա մա չա փու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի ի րա վա կար գա վո րու մը՝ սնան-
կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի՝ պար տա պա նի կող մի ց ի րեն փոխ կա պա կց ված ան ձա նց 
կա տար ված փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն-
քի վե րա բե րյալ, ընդ հա նուր առ մա մբ հա մադ րե լի է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի ի րա վա կար գա վոր մա նը, ո րով նա խա տես ված է 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի՝ պար տա պա նի կող մի ց եր րո րդ ան ձա նց կա տար-
ված փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Մաս-
նա վո րա պե ս՝ նշ ված ի րա վա նոր մե  րի հա մե  մա տա կան վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ եր-
կու ի րա վա կար գա վո րումն  ե րն էլ վե րա բե րում են պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց 
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փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով դա տա րան դի մե  լու՝ սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վար չի ի րա վուն քին: Ընդ ո րում, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի «ա» կե տը սահ մա նում է պար տա պա նին փոխ կա պա կց ված ան ձա նց, իսկ նույն 
մա սի «բ» կե տը՝ եր րո րդ ան ձա նց կա տար ված ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը հետ ստա-
նա լու պա հան ջով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Ըստ այդմ, ա ռա ջին ի րա վա նոր մով 
սահ ման ված է նախ կին 5 տար վա, իսկ երկ րոր դո վ՝ 3 տար վա ըն թաց քում պար տա պա նի 
կա տա րած փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով նշ ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի՝ ան հա-
տույց գոր ծա րք նե րով կա տար ված փո խան ցումն  ե րը հետ ստա նա լու ի րա վա կան հնա րա-
վո րու թյան մա սով բո վան դա կային հա մար ժե քու թյու նը, գտ նում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նի 31.01.2017 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1340 ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած դիր քո րո-
շումն  այն մա սին, որ  սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը կա րող է դա տա կան կար գով 
հետ ստա նալ մի  այն պար տա պա նի կա տա րած այն ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը, ո րո-
նք դա տա րա նի կող մի ց կգ նա հատ վեն որ պես պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած 
պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան մա-
սին ակն հայ տո րեն վկայող փո խան ցումն  եր, կի րա ռե լի է նաև «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի նկատ մա մբ: Այ սի նքն՝ դա տա րան նե րը 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ինչ պես «ա», այն պես էլ «բ» 
կե տը կի րա ռե լիս դրա նց գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կից պե տք է բա ցա ռեն այն ան հա տույց 
փո խան ցումն  ե րը, ո րո նք ակն հայ տո րեն չեն վկայում պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե-
ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու՝ պար տա պա նի մտադ րու թյան մա սին: 

Ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

1. յու րա քան չյուր դեպ քում, երբ առ կա է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա-
փա կում, մաս նա վո րա պե ս՝ Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս-
տով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի նկատ մա մբ մի  ջամ տու թյուն, ա պա սե փա կա նու թյան 
հիմն  ա րար ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյու նից բխում է, որ այդ սահ մա նա փա կու մը պե տք է 
հե տա պն դի ի րա վա չափ նպա տակ: Ընդ ո րում, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա-
փակ ման և հե տա պնդ վող նպա տա կի մի  ջև պե տք է ա պա հով վի ող ջա մի տ հա վա սա րա-
կշ ռու թյուն,

2.  պար տա պա նի` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» 
և «բ» կե տե րով նա խա տես ված ան ձա նց կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը սնան-
կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մի ց հետ ստա նա լու` օ րեն քով սահ ման ված հնա րա վո-
րու թյու նը Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով մի  ջամ տու-
թյուն է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քին, 

3. այդ մի  ջամ տու թյու նը, այն է՝ կա տար ված ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը հետ 
ստա նա լը, հե տա պն դում է պար տա տե րե րի նկատ մա մբ պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց 
չա րամ տո րեն խու սա փե լը կան խե լու նպա տակ, ո րով պե տու թյունն ա պա հո վում է պար-
տա տե րե րի հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը: Ընդ ո րում, այդ նպա տա կով 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը, ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա-
նի, հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը: Հետ ևա բար կա տար ված ան հա-
տույց փո խան ցումն  ե րն ի րա վա չափ կեր պով հետ ստա նա լու հա մար ան հրա ժե շտ է, որ 
պար տա պա նը գոր ծար քը կն քած լի նի պար տա տի րոջ նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո-
րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու մտադ րու թյա մբ,

4. «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կամ «բ» կե-
տե րով նա խա տես ված պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող պա հա նջ ներ կայաց նե լն 
ինք նին բա վա րար չէ պար տա պա նի՝ պար տա տե րե րի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո-
րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու մտադ րու թյան մա սին եզ րա հան գում կա տա րե լու 
հա մար: Հետ ևա բար այդ նոր մե  րի տա ռա ցի կի րա ռու մը ո րո շա կի դեպ քե րում կհան գեց նի 
պար տա պա նի ու նե ցած ոչ ի րա վա չափ մտադ րու թյան մա սին սխալ են թադ րու թյան,

5. ն ման մտադ րու թյան առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը գնա հատ ման են թա-
կա հան գա մա նք ներ են, ո րո նք կախ ված են կո նկ րետ գոր ծի հան գա մա նք նե րից և դա տա-
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րա նի կող մի ց կա րող են հաս տատ վել մի  այն դրա նց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
ու սումն  ա սիր ման և գնա հատ ման ար դյուն քում,

6.  պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի և ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի մի  ջև ող-
ջա մի տ հա վա սա րա կշ ռու թյուն ա պա հո վե լու հա մար դա տա րան նե րը խնդ րո ա ռար կա 
ի րա վա նոր մե  րը կի րա ռե լիս դրա նց գոր ծո ղու թյան շր ջա նա կից պե տք է բա ցա ռեն այն ան-
հա տույց փո խան ցումն  ե րը, ո րո նք ակն հայ տո րեն չեն վկայում պար տա տե րե րի նկատ մա-
մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` պար տա պա նի մտադ րու թյան 
մա սին, և այդ դեպ քում կա պա հով վի սե փա կա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փակ ման և դրա նով հե տա պնդ վող նպա տա կի հա մա չա փու թյու նը: Այ սի նքն՝ 
խնդ րո ա ռար կա ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի տե սան կյ ու նից ան հա տույց փո խան ցումն  ան-
վա վեր գոր ծա րք կա րող է հա մար վել մի  այն, այն դեպ քում երբ, ի թի վս այլ հան գա մա նք-
նե րի, ա պա ցուց ված է պար տա պա նի ոչ ի րա վա չափ մտադ րու թյան առ կայու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ փաս տել է, որ այս կամ 
այն հան գա ման քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու-
թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ-
ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը 
(տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր-
ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 09.11.2015 
թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/0307/04/15 վճ ռով Ար թուր Բա դա լյ ա նը սնա նկ է ճա նաչ վել: Եր ևա նի 
Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-
նի 01.12.2015 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/0307/04/15 ո րոշ մա մբ Գևո րգ Ա վա գյա նը նշա նակ վել է 
Ար թուր Բա դա լյ ա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ: Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա-
րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտած 09.11.2015 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/0307/04/15 վճ ռով հաս տատ վել է այն փաս տը, որ 
Լավ րեն տի Մի քայե լյ ա նի և Ար թուր Բա դա լյ ա նի մի  ջև 04.11.2014 թվա կա նին կնք ված փո-
խա ռու թյան պայ մա նագ րով վեր ջի նս Լավ րեն տի Մի քայե լյ ա նից փո խա ռու թյա մբ վե րց րել 
է 18.500 ԱՄՆ դո լար` պար տա վոր վե լով այն վե րա դա րձ նել մի  նչև 15.11.2014 թվա կա նը: Ար-
թուր Բա դա լյ ա նը Սե դա Մե լիք-Թան գյա նին ան հա տույց հա նձ նել է Եր ևա նի Նալ բան դյան 
փո ղո ցի 37-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նը, ո րը 14.12.2012 թվա կա նին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով գրա նց վել է Սե դա Մե լիք-Թան գյա նի ան վա մբ: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, տա ռա ցի մե կ նա բա նու թյա մբ կի րա ռե լով «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տը, հայ ցը բա վա րա րել է, քա նի որ 
Ար թուր Բա դա լյ ա նի կող մի ց Սե դա Մե լիք-Թան գյա նին Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի 37-
րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նի նվի րատ վու թյու նը հա մա պա տաս խա նել է նշ ված ի րա վա-
նոր մով նա խա տես ված պայ ման նե րին: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժել է` նշե լով, որ « Դա տա րա նի կող-
մի ց սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ի րա կա նաց վել է ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի և 
օբյեկ տիվ քն նու թյուն, գոր ծով ներ կայաց ված բո լոր ա պա ցույց նե րը գնա հատ վել են ի րե-
նց հա մակ ցու թյան մե ջ, ին չի ար դյուն քում կայաց վել է ի րա վա չափ դա տա կան ակտ, ո րը 
բխում է ՀՀ օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րից»: 

Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի 
ներ քո ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին և ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա-
հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, գտ նում է, որ դա տա րան նե րն ան տե սել են այն 
հան գա ման քը, որ սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց, ո րը կվ կայեր այն մա սին, որ 
Ար թուր Բա դա լյ ա նն իր գոր ծո ղու թյուն նե րով, այն է՝ Սե դա Մե լիք-Թան գյա նին 11.12.2012 
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թվա կա նին կա տա րած ան հա տույց փո խա նց մա մբ, մտադ րու թյուն և նպա տակ է ու նե-
ցել խու սա փել Լավ րեն տի Մի քայե լյ ա նի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյու նից: Վե-
րը նշ ված եզ րա հա նգ ման հա մար հի մք է ծա ռայում այն, որ Ար թուր Բա դա լյ ա նին սնա նկ 
ճա նա չե լու հա մար հի մք հան դի սա ցած փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը Լավ րեն տի Մի-
քայե լյ ա նի և վեր ջի նիս մի  ջև կնք վել է 04.11.2014 թվա կա նին, իսկ Ար թուր Բա դա լյ ա նը Սե-
դա Մե լիք-Թան գյա նին Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի 37-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նը 
նվի րել է 11.12.2012 թվա կա նին` պար տա վո րու թյան ա ռա ջա ցու մի ց մոտ 2 տա րի ա ռաջ: 
Այ սի նքն` տվյ ալ դեպ քում առ կա է ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոն շյալ ո րոշ ման 
մե ջ նկա րա գր ված այն ի րա վի ճա կը, երբ ան հա տույց փո խան ցում կա տա րե լուց տևա կան 
ժա մա նակ հե տո նոր ան ձն ստա նձ նել է պար տա վո րու թյուն, ո րը դար ձել է վեր ջի նիս 
սնա նկ ճա նաչ վե լու պատ ճա ռը: Ընդ ո րում, սույն գոր ծում առ կա չեն ա պա ցույց ներ այն 
մա սին, որ Ար թուր Բա դա լյ ա նը կա րող էր կամ պե տք է կան խա տե սեր ա պա գայում իր 
ֆի նան սա կան դրու թյան վատ թա րա ցու մը և, հե նց այդ հան գա ման քը կան խա տե սե լով, 
կա տա րել է ան հա տույց փո խան ցու մը՝ ա պա գայում պար տա տե րե րի հան դեպ ու նե ցած 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մի ց խու սա փե լու մտադ րու թյա մբ: Հետ ևա բար գոր ծում 
է այն կան խա վար կա ծը, որ 11.12.2012 թվա կա նին ան հա տույց փո խան ցում կա տա րե լիս 
Ար թուր Բա դա լյ ա նն օբյեկ տի վո րեն չէր կա րող կան խա տե սել եր կու տա րի հե տո սպաս-
վող ի րա դար ձու թյուն նե րը և այդ ի րա դար ձու թյուն նե րով պայ մա նա վո րեր Սե դա Մե լիք-
Թան գյա նին Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի 37-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նի ան հա տույց 
փո խան ցու մը: Ուս տի տվյ ալ դեպ քում կա տար ված ան հա տույց փո խան ցու մը չի կա րող 
ո րակ վել որ պես պար տա տի րոջ նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց 
խու սա փե լու մտադ րու թյա մբ կա տար ված գոր ծա րք, քա նի որ դա չի բխում սույն գոր ծի 
հան գա մա նք նե րի բազ մա կող մա նի ու սումն  ա սի րու թյու նից: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ան հա-
տույց փո խան ցու մի ց հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, ինչ պես նաև պար տա տի րոջ 
նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու` Ար թուր Բա դա լյ ա նի 
մտադ րու թյան մա սին ակն հայ տո րեն վկայող գոր ծո ղու թյուն նե րի բա ցա կայու թյու նը հի մք 
են տա լիս փաս տե լու, որ վեր ջի նս ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` Եր-
ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի 37-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նը տնօ րի նել է իր հայե ցո ղու-
թյա մբ` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մի ց վա վե րաց րած` 
մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րի դրույթ նե րին հա մա-
պա տաս խան: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Սե դա 
Մե լիք-Թան գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման հիմ քը բա ցա կայում է, որ-
պի սի պա րա գայում հայ ցը են թա կա էր մե  րժ ման, մի  նչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը 
նյու թա կան նոր մի  սխալ մե կ նա բան ման, ար դյուն քում նա և՝ դա տա վա րա կան նոր մի  խա-
խտ ման հետ ևան քով սխալ եզ րա հա նգ ման են ե կել գոր ծի ել քի վե րա բե րյալ:

 
Այս պի սով սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը դիտ վում է բա վա րար` ՀՀ 

քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
4-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-
տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն 
հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր։ Հետ ևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման 
տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի 
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դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե-
րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան-
գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 
բա ցա կայու թյու նը ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «ի ա. 1» կե տի հա մա ձայն` 
դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են սնան կու թյան կա ռա վա-
րիչ նե րը` «Ս նան կու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված 
ի րե նց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում դա տա րան ներ ներ կայաց վող հայ ցա դի մում-
նե րի, դի մումն  ե րի, վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «գ» կե տի հա մա ձայն՝ 
սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով նշա նակ ված կա ռա վա րի չը՝ պար տա պա նի ա նու նից 
դի մում է դա տա րան ներ` դա տա կան կար գով լու ծում պա հան ջող հար ցե րով, նե րգ րավ-
վում է պար տա պա նի այն դա տա վա րու թյուն նե րում, ո րոն ցում վեր ջի նս հան դես է գա լիս 
որ պես հայց վոր, պա տաս խա նող կամ վե ճի ա ռար կայի նկատ մա մբ ինք նու րույն պա հա-
նջ ներ ներ կայաց նող եր րո րդ ան ձ, ա ռա նց լի ա զո րագ րի հան դես է գա լիս պար տա պա նի 
ա նու նից:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝  նույն 
օ րեն քով սահ ման ված իր լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում դա տա րան ներ ներ կայաց-
վող հայ ցա դի մումն  ե րի, դի մումն  ե րի, վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար կա ռա-
վա րի չն ա զատ վում է պե տա կան տուր քի վճա րումն  ե րից: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ նույն օ րեն քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն նե րն ի րա կա նաց նե լիս կա ռա վա րի չը 
գոր ծում է պար տա պա նի ա նու նից և իր պա տաս խա նատ վու թյա մբ:

Վ կայա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րից հետ ևում է, որ պար տա պա նի սնա նկ ճա-
նաչ վե լուց հե տո պար տա պա նի ա նու նից դա տա րան հայց ներ կայաց նե լու ի րա վունքն 
ի րաց նում է վեր ջի նիս կա ռա վա րի չը, ո րը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ-
վա ծի  2-րդ մա սի հիմ քով ա զատ ված է դա տա րան ներ ներ կայաց վող հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դի մումն  ե րի, վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր-
քի վճա րումն  ե րից: Օ րե նսդ րա կան նման կար գա վոր ման հիմ քում, ըստ է ու թյան, ըն կած է 
այն տրա մա բա նու թյու նը, որ կա ռա վա րի չը հայց հա րու ցում կամ պար տա պա նի մաս նակ-
ցու թյա մբ դա տա վա րու թյուն նե րին նե րգ րավ վում է պար տա պա նի ա նու նից, հետ ևա բա ր՝ 
նրա վրա պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չի կա րող դր վել այլ ան ձի 
ի րա վունք նե րն ու օ րի նա կան շա հե րն ի պաշ տո նե ի րա կա նաց նե լու հա մար: Նման եզ-
րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ պե տու թյու նը, որ պես ան-
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ձի հիմն  ա րար ի րա վունք հռ չա կե լով դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, կո նկ րետ 
ե րաշ խիք ներ է նա խա տե սում այդ ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մա ր՝  
ընդ ո րում, ո րո շա կի խումբ ան ձա նց հա մար սահ մա նե լով նաև հա վե լյ ալ ե րաշ խիք ներ, 
ինչ պես օ րի նա կ՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տումն  է: Այ դու հան դե րձ, քն նա րկ-
վող ի րա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է մի  այն պե տու թյան հան դեպ պե տա կան տուր քի 
գծով պար տա վո րու թյուն նե րի բա ցա կայու թյա նը և չի կա րող մե կ նա բան վել որ պես մյուս 
կող մի  կրած դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյան բա ցա կայու-
թյուն: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ ված 
սուբյեկ տը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով 
պե տք է կրի մյուս կող մի  կրած դա տա կան ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նու-
թյուն: Նման մո տե ցու մը բխում է կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քից և կոչ-
ված է կան խե լու պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ ված սուբյեկ տի կող մի ց իր դա-
տա վա րա կան ի րա վունք նե րի ան բա րե խի ղճ ի րա կա նաց ման ար դյուն քում մյուս կող մի ն 
հնա րա վոր պատ ճառ վե լիք վն աս նե րը: Ա վե լին, կա ռա վար չի պա րա գայում նշ ված եզ րա-
հան գու մը հիմն  ա վոր վում է նաև «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի ի րա վա կար գա վոր մա մբ, ըստ ո րի՝ նույն օ րեն քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն նե րն 
ի րա կա նաց նե լիս կա ռա վա րի չը գոր ծում է պար տա պա նի ա նու նից և իր պա տաս խա նատ-
վու թյա մբ: Հետ ևա բար, թեև կա ռա վա րի չը հայ ցը հա րու ցում է պար տա պա նի ա նու նից, 
այ նուա մե  նայ նիվ, նման հայց հա րու ցե լու կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու հիմ քե րն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը գնա հա տում է իր իսկ հայե ցո ղու թյա-
մբ, ուս տիև պե տք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի դրա նց ար դյուն քում այլ ան ձա նց կրած 
դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա մար:

 Սույն գոր ծով բո ղոք բե րած ան ձը վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կայաց նե լիս վճա րել է վճ ռա-
բեկ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա տես ված պե տա կան տուր քի գու մա րը:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, 
իսկ Ար թուր Բա դա լյ ա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևո րգ Ա վա գյա նի հայ ցը` մե -
րժ ման, որ պի սի պայ ման նե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-
րդ հոդ վա ծի հիմ քով վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
գու մա րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը պե տք է կրի հայց վոր կող մը, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ Ար թուր Բա դա լյ ա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևո րգ 
Ա վա գյա նից հօ գուտ Սե դա Մե լիք-Թան գյա նի են թա կա է բռ նա գա նձ ման 10.000 ՀՀ դրամ` 
որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի և 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա-
պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: Մի ա ժա մա նակ, սա կայն, նկա տի ու նե նա լով, 
որ հայ ցը հա րուց ված է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մի ց, որն էլ իր հեր թին 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «ի ա. 1» կե տի հիմ քով ա զատ ված 
է դա տա րան ներ ներ կայաց վող հայ ցա դի մումն  ե րի, դի մումն  ե րի, վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ 
բո ղոք նե րի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ նման պայ ման նե րում հայ ցա դի մու մի  հա մար վճար ման են թա կա պե-
տա կան տուր քի գու մա րի հետ կապ ված հար ցը պե տք է հա մա րել լուծ ված: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 15.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` Ար թուր Բա դա լյ ա նի սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևո րգ Ա վա գյա նի հայցն ընդ դեմ Սե դա Մե լիք-Թան գյա նի՝ Ար թուր 
Բա դա լյ ա նի և Սե դա Մե լիք-Թան գյա նի մի  ջև 11.12.2012 թվա կա նին կնք ված ան շա րժ գույ-
քի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և որ պես հետ ևա նք` նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի 
հի ման վրա կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի մա սին, մե ր ժել:

2. Ար թուր Բա դա լյ ա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևո րգ Ա վա գյա նից հօ-
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գուտ Սե դա Մե լիք-Թան գյա նի բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո-
քի և 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի գու մար:

 Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը` հայ ցա դի մու մի  հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան 
տուր քի գու մա րի հետ կապ ված, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 
«ի ա. 1» կե տի հիմ քով հա մա րել լուծ ված:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
 ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ  քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/0254/02/16
 դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.            
Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/0254/02/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր`   Տ. Նա զա րյան 
Դա տա վոր նե ր՝ Ա. Պետ րո սյա ն
 Կ. Չի լին գա րյան 

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  
նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով « Դոն-Ալ ֆոմ» սահ մա նա փակ պա տաս խա-

նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Յու րիկ Օ հա նյա նի վճ ռա-
բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.10.2016 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ` ըստ հայ ցի « Դոն-Ալ ֆոմ» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյան 
(այ սու հե տ՝ Ըն կե րու թյուն) սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Յու րիկ Օ հա նյա նի (այ սու-
հե տ՝ Կա ռա վա րիչ) ընդ դեմ « Գա զպ րոմ Ար մե  նի ա» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան 
(այ սու հե տ՝ Կազ մա կեր պու թյուն)՝ Ըն կե րու թյան կող մի ց փո խա նց ված գու մար նե րը նրա 
ան վա մբ բաց ված սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին փո խան ցե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Կա ռա վա րի չը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Կազ մա կեր պու-

թյա նը վե րա դա րձ նել սնա նկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյան կող մի ց օ րեն քի խա խտ մա մբ փո-
խա նց ված 5.000.000 ՀՀ դրա մի  չա փով գու մա րը՝ այն փո խան ցե լով պար տա պա նի ան վա-
մբ բաց ված սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին: 

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ս. Հով սե փյան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 21.06.2016 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է. վճռ վել է՝ պար տա վո րեց նել Կազ մա կեր պու թյա նը 
վե րա դա րձ նել սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պան Ըն կե րու թյան կող մի ց և նրա պար տա վո-
րու թյուն նե րի հա մար փո խա նց ված 5.000.000 ՀՀ դրա մի  չա փով գու մա րը՝ այն փո խան ցե-
լով պար տա պա նի ան վա մբ բաց ված սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին:
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ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տև՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
27.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Կազ մա կեր պու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ 
Դա տա րա նի 21.06.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ հայ ցը մե  րժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Կա ռա վա րի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կայա ցու ցի-

չը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-

րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, խախ տել է «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 79-րդ հոդ վա ծը, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ հայց վո րը չի հիմն  ա վո րել Կազ մա կեր-

պու թյա նը 5.000.000 ՀՀ դրա մի  չա փով փո խան ցու մը հե նց Ըն կե րու թյան կող մի ց կա տար-
ված լի նե լը, հաշ վի չի ա ռել, որ ըստ ներ կայաց ված 04.02.2013 թվա կա նի թիվ 248265 
վճար ման հա նձ նա րա րագ րի՝ որ պես վճա րող նշ վել է Ըն կե րու թյու նը, վճար ման նպա տակ 
բաժ նում նշ վել է « Խո ղո վա կի ար ժեք», իսկ 13.02.2013 թվա կա նի թիվ 222875 վճար ման 
հա նձ նա րա րագ րում թեև որ պես վճա րող նշ վել է « Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ն, սա կայն որ-
պես վճար ման նպա տակ նշ վել է «Ըն կե րու թյան կող մի ց ձե ռք բեր ված խո ղո վա կա շա րի 
ար ժեք»: Տվյ ալ դեպ քում ակն հայտ է, որ վե րը նշ ված եր կու փո խան ցումն  ե րն էլ պատ-
կա նել են Ըն կե րու թյա նը, պար զա պես Կազ մա կեր պու թյան նկատ մա մբ պար տա վո րու-
թյուն նե րը կա տար վել են օ րեն քը շր ջան ցե լո վ՝ նկա տի ու նե նա լով, որ « Ռոյալ Պա րա դիզ» 
ՍՊԸ-ն, լի նե լով Ըն կե րու թյան պար տա պա նը, ուղ ղա կի փո խան ցում վեր ջի նիս կա տա րել 
չէր կա րող: Կազ մա կեր պու թյան պար տա վո րու թյու նը բա վա րար վել է ոչ թե ուղ ղա կի ո-
րեն Ըն կե րու թյան մի  ջո ցով, այլ շր ջան ցե լով սնան կու թյան վա րույ թը: Նշ ված գու մա րո վ՝ 
5.000.000 ՀՀ դրա մով, նվա զել է պար տա պա նի դրա մա կան պար տա վո րու թյունն այն 
դեպ քում, երբ վեր ջի նս ար դեն իսկ ճա նաչ ված էր սնա նկ, և օ րեն քով ար գել վում էր պար-
տա պա նի կող մի ց պայ մա նագ րային կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին 
դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լը՝ ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ ման:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 27.10.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 21.06.2016 
թվա կա նի վճ ռի ն։

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մի  ան գա մայն հիմն  ա վոր եզ րա հան գում է կա տա րել այն մա-

սին, որ ան կախ այն հան գա ման քից, թե վի ճա րկ վող գու մա րն ինչ նպա տա կով է « Ռոյալ 
Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ն փո խան ցել Կազ մա կեր պու թյան բան կային հաշ վե հա մա րին, ան վի ճե-
լի է, որ այն փո խա նց վել է ոչ սնա նկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյան կող մի ց:  

Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վե լու  դեպ քում կս տե ղծ վի մի  ի րա վի ճակ, երբ Ըն կե րու-
թյան հետ գույ քային ընդ հան րու թյուն չու նե ցող եր րո րդ ան ձա նց կող մի ց Կազ մա կեր պու-
թյա նը փո խա նց ված դրա մա կան մի  ջոց նե րը կվե րա դա րձ վեն ոչ թե եր րո րդ ան ձա նց, այլ՝ 
Ըն կե րու թյա նը, ո րը որ ևէ կապ չու նի այդ դրա մա կան մի  ջոց նե րի փո խա նց ման հետ: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը ՝
1. Թիվ ԿԴ2/0109/04/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր 

ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 27.11.2012 թվա կա նի վճ ռով Ըն կե րու թյու նը ճա նաչ վել է սնա-
նկ, 17.12.2012 թվա կա նի ո րոշ մա մբ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել Յու րիկ 
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Օ հա նյա նը: 11.04.2013 թվա կա նին հաս տատ վել է Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով պա-
հա նջ նե րի վե րջ նա կան ցու ցա կը, ո րում 08.06.2015 թվա կա նի և 11.06.2015 թվա կա նի ո րո-
շումն  ե րի հի ման վրա ա վե լաց վել է Կազ մա կեր պու թյան (նախ կի նում՝ « Հայ Ռուս գա զա րդ» 
ՓԲԸ) պա հան ջը՝ 8.463.056 ՀՀ դրա մի  չա փով: 17.09.2013 թվա կա նի ո րո շումն  ե րով Ըն կե-
րու թյան գոր ծու նե ու թյու նը կա սեց վել  է, և վեր ջի նիս  նկատ մա մբ սկս վել է  լու ծար ման 
վա րույթ (գ.թ.  28-34, 48):

2. « Հայ Ռուս գա զա րդ» ՓԲԸ-ի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 07.04.2010 թվա կա նին կնք վել է 
խո ղո վակ նե րի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր: Կող մե  րի մի  ջև 21.01.2013 թվա կա նին կա զմ-
ված հաշ վա րկ նե րի փո խա դա րձ ստուգ ման ակ տի հա մա ձայն՝ 30.11.2012 թվա կա նի դրու-
թյա մբ նշ ված պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րում վա ճառ ված խո ղո վակ նե րի դի մաց Ըն կե-
րու թյան պա րտ քը « Հայ Ռուս գա զա րդ» ՓԲԸ-ին կազ մե լ է 23.702.000 ՀՀ դրամ (գ.թ. 6, 
25-26):

3. Ըն կե րու թյան և « Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ի մի  ջև 10.06.2012 թվա կա նին կնք ված 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ « Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ն պար տա վոր վել է 
պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լու պա հից 90 օր վա ըն թաց քում Ըն կե րու թյա նը վճա րել ապ-
րան քի՝ մե  տա ղյ ա խո ղո վակ նե րի ար ժե քը՝ 14.515.612  ՀՀ դրամ (նե րա ռյալ ԱԱՀ) (գ.թ. 18): 

4. ՀՀ է լե կտ րո նային կա ռա վար ման հա մա կար գից քաղ ված քի հա մա ձայն՝ « Ռոյալ 
Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ի հիմն  ա դի րն է Գա գիկ Գուր գե նի Սա րգ սյա նը (գ.թ. 16): 

5. 04.02.2013 թվա կա նի թիվ 248265 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն՝ Կազ-
մա կեր պու թյա նը (« Հայ Ռուս գա զա րդ» ՓԲԸ-ին) փո խա նց վել է 3.000.000 ՀՀ դրամ, որ պես 
վճա րող նշ վել է «« Դոն Ալ ֆոմ» ՍՊԸ/ Գուր գեն Սա րգ սյան», իսկ որ պես վճար ման նպա-
տա կ՝ « Խո ղո վա կի ար ժեք» (գ.թ. 43): 

6. 13.02.2013 թվա կա նի թիվ 222875 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն՝ Կազ-
մա կեր պու թյա նը (« Հայ Ռուս գա զա րդ» ՓԲԸ-ին) փո խա նց վել է 2.000.000 ՀՀ դրամ, որ պես 
վճա րող նշ վել է «« Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ», իսկ որ պես վճար ման նպա տա կ՝ «Ըն կե րու-
թյան կող մի ց ձե ռք բեր ված խո ղո վա կա շա րի դի մաց» (գ.թ. 44):

7. Կա ռա վա րի չը 07.03.2015 թվա կա նի գրու թյա մբ ա ռա ջար կել է Կազ մա կեր պու թյա-
նը Ըն կե րու թյան կող մի ց վճար ված 5.000.000 ՀՀ դրա մը փո խան ցել վեր ջի նիս սնան կու-
թյան հա տուկ հաշ վին, սա կայն Կազ մա կեր պու թյու նը 25.03.2015 թվա կա նի գրու թյա մբ 
մե ր ժել է այն (գ.թ. 13-14):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է՝ 

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  ե րը՝ պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րար ման սա ռեց ման (մո րա տո րի ու մի ) 
ըն թաց քում սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի՝ պար տա պան հան դի սա ցող ան ձի կող մի ց 
սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տի րո ջը դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում 
տա լու հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 
գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց  «Ս նան կու թյան  մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ-
վա ծի  2-րդ  մա սի  սխալ  մե կ նա բա նու թյան  և ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան 
սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 
ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րու մ ան դրա-
դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
հետ պար տա վո րա կան հա րա բե րու  թյու ն նե րի մե ջ գտն վող ան ձի՝ պար տա պա նի կող մի ց ի 
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կա տա րու մն  նշ ված պար տա վո րու  թյան սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տի րո ջը 
վճա րու մ կա տա րե լը կա րող է հա մար վել ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ ման սնա նկ ճա նաչ ված 
պար տա պա նի կող մի ց պայ մա նագ րային կամ այլ պար տա վո րու  թյու ն նե րով պար տա տե-
րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րու մ տա լ՝ «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ 
հոդ վա ծի ի մաս տով:    

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ը» կե տի հա մա ձայն՝ 
պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո դա-
տա րա նն ար գե լա նք է դնում պար տա պա նին պատ կա նող գույ քի և դրա մա կան մի  ջոց նե-
րի վրա (...):

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող խմ բագ րու թյա մբ 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «ա» կե տի  հա մա ձայն` պար տա պա նին 
սնա նկ ճա նա չե լու մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից ար գել վում է ա ռա-
նց դա տա րա նի ո րոշ ման պար տա պա նի կող մի ց իր ցան կա ցած պայ մա նագ րային կամ 
այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն` պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու օր-
վա նից ար գել վում է ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ ման պար տա պա նի կող մի ց իր ցան կա-
ցած պայ մա նագ րային կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան 
կամ այլ բա վա րա րում տա լը, բա ցա ռու թյա մբ պար տա պա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 
ծրագ րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ կա ռա-
վար չի լի ա զո րու թյուն նե րի մե ջ է մտ նում նաև գույ քագ րում կազ մա կեր պե լը և պար տա-
պա նին պատ կա նող գույ քի պահ պա նու թյան հա մար մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա-
պա նի գույ քի կազ մում է նե րառ վում պար տա պա նին պատ կա նող ցան կա ցած գույք, ի րա-
վունք կամ այլ ակ տիվ, նե րա ռյալ` մտա վոր սե փա կա նու թյան օբյե կտ: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա-
պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին վճ ռի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո` 30 օր վա 
ըն թաց քում, կա ռա վա րի չն ի րա կա նաց նում է պար տա պա նի գույ քի գույ քագ րում: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գույ քագ րու մը պե տք է ընդ գր կի պար տա պա նին պատ-
կա նող ամ բո ղջ գույ քը, նե րա ռյալ` եր րո րդ ան ձա նց հա մար կա տար ված, սա կայն չվ ճար-
ված աշ խա տա նք նե րը և ծա ռայու թյուն նե րը, ինչ պես նաև պար տա պա նի տի րա պետ ման 
ներ քո գտն վող ի րե րը: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պար տա պա նին 
պատ կա նող գույ քի կա ռա վա րու մի ց և տնօ րի նու մի ց ստաց ված ե կա մու տը փո խա նց վում է 
պար տա պա նի սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին և բա շխ վում է պար տա տե րե րի մի  ջև` գույ-
քի վա ճառ քից ստաց ված մի  ջոց նե րի հետ մի  ա սին:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա-
պա նի գույ քի վա ճառ քից (օ տա րու մի ց) ստաց ված (փոխ հա տուց ված) մի  ջոց նե րը բա շխ-
վում են նույն օ րեն քով սահ ման ված հեր թա կա նու թյա մբ` կա ռա վար չի կող մի ց հաս տատ-
ված և պար տա տե րե րի կող մի ց ըն դուն ված (չա ռա րկ ված) մի  ջան կյ ալ բա շխ ման ծրագ րին 
հա մա պա տաս խան:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 82-րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է չա պա հով ված 
պա հա նջ նե րի բա վա րար ման հեր թա կա նու թյու նը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 84-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա-
պա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րն ան բա վա րար լի նե լու դեպ քում հա մա պա տաս խան հեր թի 
պար տա տե րե րի մի  ջև դրա նք բա շխ վում են բա վա րար ման են թա կա պա հա նջ նե րի գու-
մար նե րին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր 
հեր թի պա հա նջ նե րը բա վա րար վում են նա խո րդ հեր թի պա հա նջ նե րը լրիվ բա վա րար-
վե լուց հե տո:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց ված ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ 
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ան ձին սնա նկ ճա նա չե լու նպա տա կը քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան կայու նու թյան 
ա պա հո վումն  է՝ այդ շր ջա նա ռու թյան ան վճա րու նակ մաս նա կից նե րին ֆի նան սա պես 
ա ռող ջաց նե լու կամ նրա նց քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյու նից դուրս մղե լու նպա-
տա կով, որ պես զի վեր ջին նե րիս ան վճա րու նա կու թյան հետ ևան քով չոտ նա հար վեն նաև 
քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րի շա հե րը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հա րկ է հա մա րել հա վե լել, որ պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լը պար տա վո րու-
թյու նը ոչ պատ շաճ կա տա րած պար տա պա նի նկատ մա մբ դա տա կան այն պի սի մի  ջամ-
տու թյուն է, ո րի պայ ման նե րում սահ մա նա փակ վում է պար տա պա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
շր ջա նա կը մի  նչև սնան կու թյան վա րույ թի ա վար տը, որ պի սի կար գա վոր ման նպա տա կը 
պար տա պա նի և պար տա տե րե րի շա հե րի հա վա սա րա կշ ռու թյունն ա պա հո վե լն  է (տե-
՛ս, «Ա ՌԷԿ ՍԻՄ ԲԱ ՆԿ-ԳԱ ԶՊ ՐՈՄ ԲԱՆ ԿԻ ԽՈ ՒՄԲ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ Հա րու  թյու ն Վար դա նյա-
նի թիվ ԵՄԴ/0049/04/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 
թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մե կ այլ ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծով օ րե նս դի րը նա խա տե սել է պար տա տե րե րի պա հա-
նջ նե րի բա վա րար ման սա ռեց ման կամ այլ կե րպ ա սա ծ՝ մո րա տո րի ու մի  ինս տի տու տը: 
Պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րար ման սա ռե ցու մը կամ մո րա տո րի ու մը պար տա-
պա նի վճա րու նա կու թյան վե րա կա նգն ման նպա տա կին հաս նե լու մի  ջոց նե րից մե  կն է: Այն 
ա ռաջ նա հե րթ  ուղղ ված  է պար տա պա նի գույ քի  է ա կան նվա զե ցում թույլ չտա լուն 
(տե ՛ս,  «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բա նկ Հայաս տան» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ «ԱԼ ՏԷ» ՓԲԸ-ի և մյու ս նե րի թիվ 
ԵԿԴ/1873/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.12.2015 թվա կա նի 
ո րո շու  մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ սնան կու թյան գոր ծըն թա ցի հիմ-
նա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից մե  կն այն է, որ պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու 
մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից սա ռեց վում է պար տա տե րե րի պա-
հա նջ նե րի բա վա րա րու մը (մո րա տո րի ում): Այդ պա հից սա ռեց վում են պար տա տե րե րի 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րո նք ուղղ ված են պար տա պա նի նկատ մա մբ պա հա նջ նե րի 
բա վա րար մա նը (տե ՛ս, օ րի նակ, ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան գու յ քի կա ռա-
վար ման վար չու  թյու նն ընդ դեմ «Ս պի տա կի վե րե լա կա շի նա կան գոր ծա րան» ՓԲԸ-ի թիվ 
3-1717(ՏԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 12.12.2007 թվա կա նի ո րո-
շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ սնան կու թյան վա րույ թի ա ռա-
նձ նա հատ կու թյուն նե րով, սնան կու թյան նպա տակ նե րով պայ մա նա վոր վա ծ՝ պար տա-
պա նի նկատ մա մբ կի րառ վում են մի  շա րք սահ մա նա փա կումն  ե ր՝ սկ սած պար տա պա նին 
սնա նկ ճա նա չե լու մա սին դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու պա հից: Մաս նա վո րա պե ս՝ ար գել-
վում է ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ ման պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա-
տի րո ջը դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լը («Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» և 2-րդ մա սի 2-րդ կե տեր), պար տա պա նի գույ քը տնօ րի նե լը 
(«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կետ), պար տա տի րո-
ջն ար գել վում է մի  նչև պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին դի մում ներ կայաց նե լը 
պար տա պա նի նկատ մա մբ ստա նձ նած ցան կա ցած պար տա վո րու թյան հաշ վան ցը պար-
տա պա նի նկատ մա մբ ու նե ցած իր պա հան ջի հետ («Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կետ) և այլն: Նշ ված սահ մա նա փա կումն  ե րն ինք նան պա տակ 
չեն, այլ ուղղ ված են սնան կու թյան գոր ծըն թա ցում պար տա պա նի գույ քի ամ բող ջա կա-
նու թյան ա պա հով մա նը՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու պար տա տե րե րի պա հա նջ նե-
րի՝ օ րեն քով սահ ման ված հեր թա կա նու թյա մբ հա մա չափ բա վա րա րու մը: Պար տա տե րե րի 
պա հա նջ նե րի բա վա րար ման սա ռե ցու մը մի  ա ժա մա նակ ուղղ ված է նաև պար տա պա նի 
շա հե րի բա վա րար մա նը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րա-
րումն  ի րա կա նաց վում է դա տա րա նի հս կո ղու թյա մբ, մաս նա վո րա պե ս՝ մի  ջան կյ ալ բա շխ-
ման ծրագ րին կամ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րին հա մա պա տաս խան: Այս պես, 
օ րի նակ, ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րով սահ ման վում է պար տա տե րե րի պար-
տա վո րու թյուն նե րի մար ման ժա մա նա կա ցույ ցը, նրա նց պա հա նջ նե րի դի մաց վճա րում-



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 331

ներ կա տա րե լու կար գը, ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կա րող է 
ի րա կա նաց վել պար տա պա նի ամ բո ղջ գույ քի կամ դրա մի  մա սի վա ճա ռք կամ պար տա-
պա նի գույ քը պար տա տե րե րին հաշ վան ցով փո խան ցում և այլն: Այ սի նքն՝ ֆի նան սա կան 
ա ռող ջաց ման ծրագ րի շր ջա նակ նե րում պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րա րումն  
ի րա կա նաց վում է այն պես, որ հնա րա վոր լի նի ֆի նան սա պես ա ռող ջաց նել սնա նկ ճա-
նաչ ված պար տա պա նին: Հետ ևա բար պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րար ման սա-
ռեց ման նպա տա կը մի  կող մի ց բո լոր պար տա տե րե րի շա հե րի ա պա հո վումն  է, որ պես զի 
որ ևէ պար տա տեր օ րեն քով սահ ման ված ա ռաջ նա հեր թու թյան խա խտ մա մբ բա վա րա րում 
չս տա նա, մյուս կող մի ց պար տա պա նի շա հե րի ա պա հո վումն  է՝ նկա տի ու նե նա լով, որ 
պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րա րումն  ի րա կա նաց վում է օ րեն քով սահ ման ված 
ըն թա ցա կար գի հս տակ պահ պան մա մբ՝ նպա տակ ու նե նա լով հնա րա վո րի նս ա պա հո վե-
լու նաև պար տա պա նի գոր ծու նե ու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու պա-
հից պար տա պա նի պայ մա նագ րային կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տի րո ջը 
դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լու ար գել քը վե րա բե րում է ոչ մի  այն ուղ ղա կի ո րեն 
սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի կող մի ց, այլ նաև վեր ջի նիս պար տա պան հան դի սա-
ցող ան ձա նց կող մի ց, ի կա տա րումն  սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի հան դեպ ու նե ցած 
պար տա վո րու թյան, սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տի րո ջը դրա մա կան կամ 
այլ բա վա րա րում տա լուն՝ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի մաս նակ-
ցու թյա մբ պար տա վո րու թյուն նե րը կե նտ րո նա նում են սնան կու թյան վա րույ թում: Այդ իսկ 
նկա տա ռու մով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում 17.06.2016 թվա կա նին կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման վել է, որ սնան կու-
թյան գոր ծով պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ ված գույ քի և ի րա վունք նե րի առն-
չու թյա մբ ծա գած բո լոր քա ղա քա ցի աի րա վա կան վե ճե րը, որ տեղ պար տա պա նը հան դես 
է գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ պա տաս խա նո ղի կող մում հան դես ե կող եր րո րդ 
ան ձ, քնն վում են նույն սնան կու թյան գոր ծի շր ջա նա կում: Նույն տրա մա նա բա նու թյա մբ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով կա-
րճ վում կամ ա վա րտ վում են պար տա պա նից գու մա րի բռ նա գա նձ ման կամ գույք հա նձ-
նե լու պա հան ջով քա ղա քա ցի ա կան, վար չա կան կամ ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վա-
րույ թում գտն վող գոր ծե րը, և պար տա պա նի դեմ պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րը կա րող 
են ներ կայաց վել սնան կու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում: Բա ցի այդ, նույն օ րեն քի 12-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա նի կող մի ց սնան կու թյու նը ճա նա չե լու դի-
մու մի ն կից ներ կայաց վում է նաև վեր ջի նիս պար տա տե րե րի և պար տա պան նե րի ցու-
ցա կը:  Սնան կու թյան վա րույ թում սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի մաս նակ ցու թյա մբ 
պար տա վո րու թյուն նե րի կե նտ րո նաց մա մբ հնա րա վո րու թյուն է ստե ղծ վում ա պա հո վե լու 
վեր ջի նիս ակ տիվն  ե րի հա վա քագ րու մը և դրա նց հի ման վրա բո լոր պար տա տե րե րի շա-
հե րի ա պա հո վու մը՝ օ րեն քով սահ ման ված ա ռաջ նա հեր թու թյա մբ վեր ջին նե րիս պա հա նջ-
նե րի բա վա րար մա մբ: Հետ ևա բար, ե թե սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նն ու նի իր օգ տին 
կա տար ման են թա կա պար տա վո րու թյուն ներ, այ սի նքն՝ տվյ ալ պար տա վո րու թյուն նե րով 
պար տա տեր է, ա պա պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը հնա րա վոր է մի  այն սնան կու-
թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում, այլ կե րպ ա սա ծ՝ պար տա վո րու թյան կա տար ման ար-
դյուն քը պե տք է կե նտ րո նա նա սնան կու թյան վա րույ թում, որ պես զի հե տա գայում բա շխ-
վի պար տա տե րե րի մի  ջև: Նույն տրա մա բա նու թյա մբ սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
պար տա պան նե րն ի րե նց պար տա վո րու թյուն նե րը չեն կա րող կա տա րել հօ գուտ սնա նկ 
ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տե րե րի՝ շր ջան ցե լով սնան կու թյան վա րույ թը: Այլ կե-
րպ ա սա ծ՝ չի թույ լա տր վում սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա տի րո ջն ան մի  ջա-
կա նո րեն բա վա րա րում տա լը սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի հետ պար տա վո րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մե ջ գտն վող պար տա պա նի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ  դա տա րա նը նաև  փաս տում է, որ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի  
86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին հա մա պա տաս խան «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ 
հոդ վա ծի տա ռա ցի մե կ նա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված 
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ար գել քը վե րա բե րում է պար տա պա նի կող մի ց պար տա տի րո ջը բա վա րա րում տա լուն: 
Այ դու հան դե րձ, հաշ վի առ նե լով նաև «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի այն պա հան ջը, որ ի րա վա կան ակ տի մե կ նա բա նու թյու նը չպե տք է 
փո խի դրա ի մաս տը, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է, որ սնան կու թյան գոր-
ծըն թա ցի ո րո շա կի ու թյունն ու կան խա տե սե լի ու թյունն ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 82-րդ և 84-րդ հոդ ված նե րով սահ ման վա ծ՝ պար տա տե րե րի 
պա հա նջ նե րի բա վա րար ման հեր թա կա նու թյունն ու կար գը պահ պա նե լու նպա տա կով 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «ա» կե տով և գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 2-րդ 
կե տով ամ րա գր ված ի րա վա նոր մը են թա կա է ա վե լի լայն մե կ նա բան մա ն՝ այն հա մադ րե-
լով նշ ված օ րեն քի այլ պա հա նջ նե րի հետ, այ լա պես նշ ված նոր մի  ոչ հա մա կար գային մե կ-
նա բա նու մը տվյ ալ դեպ քում կխախ տի ի րա վա կան ակ տի ի մաս տը: Ուս տի Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը եզ րա հան գում է, որ պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րար ման սա ռեց ման 
(մո րա տո րի ու մի ) ըն թաց քում պար տա պա նի կող մի ց իր ցան կա ցած պայ մա նագ րային կամ 
այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լու 
ար գել քը վե րա բե րում է նաև պար տա պա նի հետ պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
մե ջ գտն վող այլ ան ձա նց՝ սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի պար տա պան հան դի սա ցող 
ան ձա նց կող մի ց սնան կու թյան վա րույ թը շր ջան ցե լով սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
պար տա տի րո ջը դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լուն:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝  « Հայ Ռուս գա զա րդ» ՓԲԸ-ի և Ըն կե րու թյան 
մի  ջև 07.04.2010 թվա կա նին կնք վել է խո ղո վակ նե րի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, և 
30.11.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ նշ ված պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րում Ըն կե րու թյան պա-
րտ քը « Հայ Ռուս գա զա րդ» ՓԲԸ-ին կազ մե լ է 23.702.000 ՀՀ դրամ: Ըն կե րու թյան և « Ռոյալ 
Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ի մի  ջև 10.06.2012 թվա կա նին կնք ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 
հա մա ձայն՝ « Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ն պար տա վոր վել է պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լու 
պա հից 90 օր վա ըն թաց քում Ըն կե րու թյա նը վճա րել ապ րան քի ար ժե քը՝ 14.515.612  ՀՀ 
դրամ: « Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ի հիմն  ա դի րն է Գա գիկ Գուր գե նի Սա րգ սյա նը: 04.02.2013 
թվա կա նի թիվ 248265 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյա նը 
(« Հայ Ռուս գա զա րդ» ՓԲԸ-ին) փո խա նց վել է 3.000.000 ՀՀ դրամ, որ պես վճա րող նշ վել է 
«« Դոն Ալ ֆոմ» ՍՊԸ/ Գուր գեն Սա րգ սյան», իսկ որ պես վճար ման նպա տա կ՝ « Խո ղո վա կի 
ար ժեք»: 13.02.2013 թվա կա նի թիվ 222875 վճար ման հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն՝ Կազ-
մա կեր պու թյա նը (« Հայ Ռուս գա զա րդ» ՓԲԸ-ին) փո խա նց վել է 2.000.000 ՀՀ դրամ, որ պես 
վճա րող նշ վել է «« Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ», իսկ որ պես վճար ման նպա տա կ՝ «Ըն կե րու-
թյան կող մի ց ձե ռք բեր ված խո ղո վա կա շա րի դի մաց»:

 Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Կազ մա կեր պու թյան ոչ 
ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րը հան գեց րել են պար տա պան Ըն կե րու թյան գույ քի նվա-
զեց ման, խո չըն դո տել նրա պար տա տե րե րի ի րա վա չափ պա հա նջ նե րի բա վա րար մա նը, 
որ պի սի հան գա մա նքն էլ հի մք է հայ ցը բա վա րա րե լու հա մար: Դա տա րա նը, ան դրա դառ-
նա լով այն փաս տար կին, որ փո խան ցումն  ե րը կա տար վել են ոչ թե պար տա պա նի կող մի ց, 
այլ փո խա նց վել են այլ ան ձա նց կող մի ց, ար ձա նագ րել է, որ ներ կայաց ված վճար ման 
հա նձ նա րա րագ րե րում վճա րող նե րի և վճար ման նպա տակ նե րի տվյ ալ նե րով հիմն  ա վոր-
վում է, որ դրա նք կա տար վել են հե նց Ըն կե րու թյան կող մի ց, մաս նա վո րա պե ս՝ հաշ վի 
առ նե լով, որ « Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ն վճա րային պար տա վո րու թյուն ներ ու նի Ըն կե րու-
թյան, իսկ վեր ջի նս էլ Կազ մա կեր պու թյան նկատ մա մբ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը և այն փո փո խե լո վ՝ հայ ցը 
մե ր ժե լով, եզ րա հան գել է, որ հայց վո րի կող մի ց չի ա պա ցուց վել, որ փո խան ցումն  ե րը 
կա տար վել են հե նց պար տա պա նի, այլ ոչ թե՝ եր րո րդ ան ձա նց կող մի ց: Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ վճար ման հա նձ նա րա րագ րե րում վճա րող նե րի և վճար ման 
նպա տակ նե րի տվյ ալ նե րից հետ ևում է, որ վճա րումն  ե րը կա տար վել են « Ռոյալ Պա րա-
դիզ» ՍՊԸ-ի կող մի ց` ի կա տա րումն  Ըն կե րու թյան հան դեպ ու նե ցած պար տա վո րու թյան, 
այ դու հան դե րձ գտել է, որ ան կախ այն հան գա ման քից, թե « Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ի 
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կող մի ց գու մար նե րն ինչ նպա տա կով են փո խա նց վել Կազ մա կեր պու թյա նը, ան վի ճե լի 
է այն փաս տը, որ նշ ված գու մար նե րը չեն փո խա նց վել սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պան 
Ըն կե րու թյան կող մի ց:

  
Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի նշ ված 

եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ-
տիվ հե տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու հա մար պար տա վոր է 
հե տա զո տել և գնա հա տել գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո-
լոր փաu տե րը և մի  այն նշ ված պա հա նջ նե րի պահ պան ման ար դյուն քում ո րո շել հայ ցը 
լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե լու հար ցը (տե´ս, «Եր ևան Ջու ր» ՓԲԸ-ն 
ընդ դեմ Իս կու  հի Ա վա գյա նի և մյու ս նե րի թիվ Ե Ա ԴԴ/0417/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Ըն կե րու թյա նը սնա նկ ճա նա չե լու մա սին վճի-
ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո, այ սի նքն՝ մո րա տո րի ու մի  ըն թաց քում, « Ռոյալ 
Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ն ա ռու ծա խի պայ մա նագ րից բխող իր դրա մա կան պար տա վո րու թյունն 
Ըն կե րու թյան հան դեպ կա տա րե լու փո խա րեն վճար ման են թա կա գու մա րը մի  ան գա մի ց 
փո խան ցել է Կազ մա կեր պու թյան բան կային հաշ վե հա մա րի ն՝ դրա նով մի  ա ժա մա նակ 
կա տա րե լով և՛ իր դրա մա կան պար տա վո րու թյունն Ըն կե րու թյան հան դեպ, և՛ վեր ջի նիս 
դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը Կազ մա կեր պու թյան հան դեպ: Սույն ո րոշ մա մբ ար-
տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է, որ նշ ված փո խան ցումն  ե րը, կա տար ված լի նե լով Ըն կե րու թյան պար տա պան 
հան դի սա ցող « Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ի կող մի ց հօ գուտ Ըն կե րու թյան պար տա տեր 
Կազ մա կեր պու թյան, հա կա սում են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված սահ մա նա փակ մա նը: Դրա ար դյուն քում խա խտ վել է սնան կու թյան գոր-
ծըն թա ցի ո րո շա կի ու թյունն ու կան խա տե սե լի ու թյու նը, մե կ պար տա տի րոջ ի րա վունք նե-
րն ու շա հե րը գե րա կայել են մն ա ցած պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի հան դեպ: 
Մաս նա վո րա պե ս՝ ստե ղծ ված ի րա վի ճա կում պար տա տե րե րից մե  կը ստա ցել է բա վա րա-
րում սահ ման ված հեր թից դուրս և պա հա նջ նե րի բա վա րար ման կար գի խա խտ մա մբ, իսկ 
մյուս պար տա տե րե րը զրկ վել են վճար ված գու մար նե րի մա սով սահ ման ված կար գով 
բա վա րա րում ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից:  

Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նը, գու մա րի փո խան ցու մը հա մա րե լով կա տար ված ոչ թե Ըն կե րու թյան, այլ եր րո-
րդ ան ձի կող մի ց, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կան նոր-
մը մե կ նա բա նել է ոչ հա մա կար գային, նեղ ծա վա լո վ՝ մի  այն այդ նոր մի  սահ ման նե րում՝ 
ա ռա նց հաշ վի առ նե լու «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված սնան կու թյան 
վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: Մի նչ դեռ Դա տա րա նը հիմն  ա վոր եզ րա հա նգ ման 
է ե կել այն մա սին, որ « Ռոյալ Պա րա դիզ» ՍՊԸ-ի կող մի ց Կազ մա կեր պու թյան բան կային 
հաշ վե հա մա րին գու մար նե րի փո խան ցու մը կա տար վել է ի կա տա րումն  Կազ մա կեր պու-
թյան առջև Ըն կե րու թյան ու նե ցած դրա մա կան պար տա վո րու թյան: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը մի  ան գա մայն հիմն  ա վոր ված եզ րա հան գում է կա տա-
րել այն մա սին, որ տե ղի ու նե ցա ծի ար դյուն քում 5.000.000 ՀՀ դրա մի  չա փով նվա զել է 
պար տա պա նի գույքն այն դեպ քում, երբ վեր ջի նս ար դեն իսկ ճա նաչ ված էր սնա նկ, և 
օ րեն քով ար գել վում էր պար տա պա նի կող մի ց պայ մա նագ րային կամ այլ պար տա վո րու-
թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լը՝ ա ռա նց դա տա-
րա նի ո րոշ ման: 
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տա րկ նե րը հե րք վու մ են վե րոն շյալ 
պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ. 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գո րծն ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը 
հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու-
թյան ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու-
նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է 
ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան 
դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու-
նը բա ցա կայում է։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան   դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի  70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-ին և  7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե-
րի, դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար-
ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ի ա.1» կե տի հա-
մա ձայն՝  դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են սնան կու թյան 
կա ռա վա րիչ նե րը` «Ս նան կու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ-
ման ված ի րե նց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում դա տա րան ներ ներ կայաց վող հայ-
ցա դի մումն  ե րի, դի մումն  ե րի, վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի «ա» կե տի հա մա-
ձայն՝ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար, գույ-
քային պա հան ջի գոր ծե րով, պե տա կան տուր քը գա նձ վում է հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, 
բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային տուր քի հա զա-
րա պա տի կից:
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 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, ո րի 
ար դյուն քում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կան վում է և օ րի նա կան ուժ է տր վում 
Դա տա րա նի վճ ռին, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով, որ հայց վո րը « Պե տա կան տուր քի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ի ա.1» կե տի ու ժով ա զատ ված է պե տա կան 
տուր քի վճա րու մի ց, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Կազ մա կեր պու թյու նից ՀՀ պե-
տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 150.000 ՀՀ դրամ (5.000.000*3%)՝ որ պես վճ ռա-
բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 27.10.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա-
քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 21.06.2016 
թվա կա նի վճ ռի ն։ 

2. « Գա զպ րոմ Ար մե  նի ա» ՓԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 150.000 ՀՀ դրա-
մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կա ն Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/0062/04/16 
դա տա րա նի ո րո շում            2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/0062/04/16    
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Սմ բա տյան 
Դա տա վոր ներ`  Կ. Հա կո բյա ն
 Ա. Հու նա նյան 

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կա ն
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  նա խա գա հու  թյա մբ Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ա մե  րի ա բա նկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բա նկ) վճ-

ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 19.01.2017 թվա կա նի ո րոշ-
ման դեմ` ըստ Բան կի դի մու մի  ընդ դեմ « Գամ մա Կրե դիտ» ՍՊԸ-ի (այ սու հե տ՝ Ըն կե րու-
թյուն)՝ սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է Ըն կե րու թյա նը ճա նա չել սնա նկ: 
Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ա. Սու քոյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 20.09.2016 թվա կա նի 
վճ ռով Բան կի դի մու մը բա վա րար վել է: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
19.01.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա-
տա րա նի 20.09.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և Բան կի կող մի ց ներ կայաց ված դի-
մու մը՝ մե  րժ վել: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Բան կը։ 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել: 

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

նա վո րումն  ե րով.
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 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա-
ծը, ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծը ։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն օ րեն քով սահ ման ված կար գով լրիվ, օբյեկ տիվ և բազ մա-

կող մա նի կեր պով չի հե տա զո տել գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը և ներ կայաց ված 
ա պա ցույց նե րը, ճի շտ չի գնա հա տել դրա նք և գոր ծով կայաց րել է ան հի մն  և չպատ ճա-
ռա բան ված ո րո շում: Մաս նա վո րա պես` հղում կա տա րե լով թիվ ԵԿԴ/0074/04/09 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի ո րոշ մա նը՝ գտել է, որ 
բո լոր այն դեպ քե րում, երբ վի ճա րկ վում է պար տա վո րու թյան հի մք հան դի սա ցող գոր-
ծար քը, ա պա վճա րային պար տա վո րու թյու նը վի ճե լի է, հետ ևա բար բա ցա կայում է սնա նկ 
ճա նա չե լու հիմ քե րից մե  կը` վճա րային պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը:

 Մի նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի հա մադ րել նշ ված ո րոշ ման և սույն գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րը, հաշ վի չի ա ռել սույն գոր ծի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն-
նե րը՝ ան տե սե լով, որ Դա տա րա նն ի րա վա ցի ո րեն ե կել է այն հետ ևու թյան, որ ան կախ 
թիվ ԵԿԴ/2093/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի ել քի ց՝ Ըն կե րու թյան վճա րային պար տա-
վո րու թյու նը Բան կի նկատ մա մբ չի դա դա րի՝ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևան քով 
պար տա պա նը պար տա վոր կլի նի վե րա դա րձ նել գոր ծար քով ամ բո ղջ ստա ցա ծը՝ վար կի 
470.000 ԱՄՆ դո լա րը, ին չը, ան կախ տո կոս նե րի կամ տույ ժե րի վե րա հաշ վար կի հան-
գա ման քից, են թադ րում է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող 
վճա րային պար տա վո րու թյան առ կայու թյուն: Պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պար-
տա պա նի պա հան ջի մե  րժ ման դեպ քում, ա ռա վել ևս, այդ հան գա ման քը չի կա րող որ ևէ 
ազ դե ցու թյուն ու նե նալ սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քի վրա:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 19.01.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 20.09.2016 
թվա կա նի վճ ռի ն։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը ՝
1)  Բան կի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 27.12.2013 թվա կա նին կնք վել է թիվ VP 023568 

վար կային պայ մա նա գի րը, ո րի հա մա ձայն՝ Բա նկն Ըն կե րու թյա նը տրա մադ րել է 470.000 
ԱՄՆ դո լա րի չա փով վա րկ՝ տա րե կան 13 տո կոս տո կո սադ րույ քո վ՝ մի  նչև 08.01.2019 թվա-
կա նը վար կը և տո կոս նե րը պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մաս կազ մող մար ման ժա մա նա-
կա ցույ ցին հա մա պա տաս խան մա րե լու պայ մա նով (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 7-13):

2) Հա մա ձայն Բան կի կող մի ց 24.02.2016 թվա կա նին տր ված քաղ ված քի՝ վար կի մն ա-
ցոր դը 24.02.2016 թվա կա նի դրու թյա մբ կազ մե լ է 457.120 ԱՄՆ դո լար, ո րից ժամկ  ե տա նց՝ 
14.642,22 ԱՄՆ դո լար, հաշ վա րկ ված տո կո սը՝ 18.398,9 ԱՄՆ դո լար, ո րից ժամկ  ե տա նց՝ 
14.774,27 ԱՄՆ դո լար, վար ձավ ճա րը՝ 572.460 ՀՀ դրամ, ժամկ  ե տա նց գու մա րի տույ ժը՝ 
1.877 ԱՄՆ դո լար, ժամկ  ե տա նց տո կո սի տույժ՝ 2.339,91 ԱՄՆ դո լար: Վար կի գու մա րի 
վեր ջին մա րու մը կա տար վել է 02.11.2015 թվա կա նին, իսկ տո կո սի գու մա րի վեր ջին մա-
րու մը՝ 01.12.2015 թվա կա նին (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 15-16):

3) Ըն կե րու թյու նը 01.06.2016 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կայաց րել ա ռար կու թյուն՝ 
հայտ նե լով, որ 24.05.2016 թվա կա նին հայց է ներ կայաց րել Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-
Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ Բան կի և Ըն կե-
րու թյան մի  ջև 27.12.2013 թվա կա նին կնք ված թիվ VP 023568 վար կային պայ մա նա գի րն 
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, և խնդ րել է մե ր ժել Բան կի դի մու մը (գոր ծի հա-
վել ված, գ.թ. 32-35):

4) Ըն կե րու թյու նը 24.05.2016 թվա կա նին Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա-
կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան է ներ կայաց րել հայ ցա դի մում 
ընդ դեմ Բան կի՝ խնդ րե լով ան վա վեր ճա նա չել Բան կի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 27.12.2013 
թվա կա նին կնք ված թիվ VP 023568 վար կային պայ մա նա գի րը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ 
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այն հա կա սում է «Ար ժու թային կար գա վոր ման և ար ժու թային վե րա հս կո ղու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, քա նի որ տրա մա դր ված վար կի (մայր գու մա րի) 
գնան շու մը և տրա մա դր ված վար կից վճար վող տո կոս նե րը (պայ մա նա գիր գի նը) սահ-
ման ված են ԱՄՆ դո լա րով: Նշ ված հայ ցա դի մումն  ըն դուն վել է վա րույթ 27.05.2016 թվա-
կա նի ո րոշ մա մբ (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 37-40):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է՝ 

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  ե րը՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վե րա բե րյալ, 
կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի 
դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, 

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա-
ծի, ինչ պես նաև ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ-
կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը 
հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք այլ քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով ցան կա ցած հիմ քով նյու  թաի րա վա կան վե ճի առ կայու  թյու  նը բա ցա ռու մ է սնան կու -
թյան գոր ծով պար տա վո րու  թյան ան վի ճե լի ու  թյու  նը և ըստ այդմ` պար տա պա նին սնա նկ 
ճա նա չե լու  հնա րա վո րու  թյու  նը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա-
պա նը կա րող է սնա նկ ճա նաչ վել դա տա րա նի վճ ռով` սե փա կան նա խա ձեռ նու թյա մբ (կա-
մա վոր սնան կու թյան դի մում) կամ պար տա տի րոջ պա հան ջով (հար կա դր ված սնան կու-
թյան դի մում), ե թե պար տա պա նն ան վճա րու նակ է:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա պա նը դա տա րա նի վճ-
ռով կա րող է սնա նկ ճա նաչ վել հար կա դր ված սնան կու թյան դի մու մի  հի ման վրա, ե թե 
թույլ է տվել օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե-
րա զան ցող ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի 60-օ րյա կամ ա վե լի ժամկ  ե-
տով կե տա նց, և վճ ռի կայաց ման պա հին նշ ված կե տան ցը շա րու նակ վում է (փաս տա ցի 
ան վճա րու նա կու թյուն)։ Վճա րային պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի է, ե թե պար տա պա նը 
չի ա ռար կում դրա դեմ, կամ ե թե ա ռար կում է հի շյալ պար տա վո րու թյան դեմ, սա կայն` 

ա) վճա րային պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ ված է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռով 
կամ դա տա վճ ռով, և բա ցա կայում է հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը,

բ) պա հան ջը հի մն  ված է գրա վոր գոր ծար քի վրա, և պար տա պա նը չի ա պա-
ցու ցում, որ տվյ ալ պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար հիմ քեր ու նի (նե րա ռյալ` 
պա հան ջի հաշ վան ցը),

գ) պա հան ջը բխում է օ րեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ 
վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նից, և պար տա պա նը չի ա պա ցու-
ցում, որ տվյ ալ պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար հիմ քեր ու նի (նե րա ռյալ` պա հան ջի 
հաշ վան ցը),

դ) պա հան ջի չվի ճա րկ վող մա սը գե րա զան ցում է օ րեն քով սահ ման ված նվա-
զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 25.02.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-735 ո րոշ մա մբ 
ար ձա նագ րել է, որ ե թե առ կա է վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ վեճ, 
ա պա պար տա պա նը պե տք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա այդ վե ճը լի ար ժեք դա տա կան 
քն նու թյան ա ռար կա դա րձ նել, ո րից հե տո մի  այն կա րող է հա րց դր վել նրա ան վի ճե-
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լի վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման մա սին: ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը նաև նշել է, որ « պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար հիմ քեր» ձևա կեր պու մը 
են թադ րում է, որ խոս քը վե րա բեր վում է ոչ թե պար տա պա նի պար տա վո րու թյան կամ 
կե տան ցի բա ցա կայու թյան փա ստն ա պա ցու ցող հիմ քե րին, այլ նյու թաի րա վա կան վե ճի 
առ կայու թյա նը, այն է՝ պար տա վո րու թյան վի ճե լի ու թյու նը հա վաս տող հիմ քե րին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը « Լեռ նա մե  տա լու ր գի այի ինս տի տու տ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ « Սի-
փան 1» ՍՊԸ-ի գոր ծով ար տա հայ տել է ի րա վա կան դիր քո րո շում այն մա սին, որ «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վեր լու ծու թյու նը վկայում է, որ 
վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րո նց կե տա նց է թույլ տվել պար տա պա նը, հի մք 
են դա տա րա նի վճ ռով պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու հա մար, ե թե դրա նք ան վի ճե լի 
են, իսկ նշ ված դրույ թը չի բա ցա ռում վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի հիմ քում դր ված 
գոր ծա րք նե րի վե րա բե րյալ վե ճի քն նու թյունն այլ վա րույ թի շր ջա նակ նե րում։ Նման եզ-
րա հա նգ ման հա մար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նել նաև այն հան գա ման քը, 
որ նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սից հետ ևում է, որ սնա նկ ճա նա չե լու հի մք է 
ոչ թե վճա րային պար տա վո րու թյան, այլ ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյան առ-
կայու թյու նը։ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի «բ» 
են թա կե տի հիմ քով վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի ան վի ճե լի լի նե լը կաս կա ծի տակ 
առ նե լու հա մար բա վա րար է ոչ մի  այն պար տա պա նի պար տա վո րու թյան կամ կե տան-
ցի բա ցա կայու թյան փա ստն ա պա ցու ցող հիմ քե րի առ կայու թյու նը, այլ նյու թաի րա վա կան 
վե ճի առ կայու թյու նը, որն ինք նին պար տա վո րու թյան վի ճե լի ու թյու նը հա վաս տող հի մք է: 
Հետ ևա բար, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար 
հիմ քեր» ձևա կեր պու մը նե րա ռում է նաև պար տա վո րու թյան հիմ քե րի հետ կապ ված նյու-
թաի րա վա կան վե ճի առ կայու թյու նը (տե ՛ս, թիվ ԵԿԴ/0074/04/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մե կ այլ ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը կար գա վո րում է նաև այն դեպ քե րը, երբ պար-
տա պա նը վի ճար կում է պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի լի նե լու փաս տը, այլ կե րպ ա սած` 
ա ռար կում է ի րեն սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջի դեմ, և այդ ա ռար կու թյուն նե րը վե րա-
բե րում է վճա րային պար տա վո րու թյա նը (այլ ոչ թե կե տան ցին կամ կե տան ցի շա րու-
նակ վե լուն): Նման պայ ման նե րում վե րը հի շա տակ ված հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի 
«ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյուն» եզ րույ թի բո վան դա կու թյու նը բա ցա-
հայ տե լու հա մար ան հրա ժե շտ է այն դի տար կել նույն կե տի «դ» են թա կե տի հա-
մա տե քս տում: Մաս նա վո րա պես` այն պար տա վո րու թյու նը, ո րը վի ճա րկ վում է պար տա-
պա նի կող մի ց կամ ո րի դեմ պար տա պա նը ներ կայաց րել է ա ռար կու թյուն, ան վի ճե լի է, 
ե թե այդ պի սի ա ռար կու թյունն ուղղ ված է պա հան ջի մի  մա սի դեմ, իսկ մն ա ցած մա սը չի 
վի ճա րկ վում: Այլ կե րպ` չվի ճա րկ վող մա սը, ե թե այն գե րա զան ցում է օ րեն քով սահ ման-
ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը, ան վի ճե լի է դա րձ նում պար տա-
վո րու թյունն առն վա զն այդ մա սով (տե ՛ս, «Յու  նի բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ Գևո րգ Հա րոյա նի 
թիվ ԵՇԴ/0009/04/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):  

Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ-
վա ծով սահ ման ված «ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյունն» առ կա է, մաս նա վո րա-
պես, այն դեպ քում, երբ պար տա պա նն ա ռար կում է հի շյալ պար տա վո րու թյան դեմ, սա-
կայն պա հան ջը հի մն  ված է գրա վոր գոր ծար քի վրա, և պար տա պա նը չի ա պա ցու ցում, 
որ տվյ ալ պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա րար հիմ քեր ու նի (նե րա ռյալ` պա հան-
ջի հաշ վան ցը): Հետ ևա բար, օ րե նս դի րը կար ևո րել է, որ վճա րային պար տա վո րու թյան 
ան վի ճե լի ու թյու նը կաս կա ծի տակ դնե լու հա մար պար տա պա նը պե տք է ներ կայաց նի 
բա վա րար ա պա ցույց ներ իր ա ռար կու թյան հիմն  ա վոր ման հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի գնա հատ մա մբ նման ա պա ցույ ցը պե տք է լի նի այն պի սին, որ ա ռեր ևույթ կաս կա ծի 
տակ դնի պար տա տի րոջ պա հան ջի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը, ան վի ճե լի ու թյու նը (օ րի նակ, 
վկայի պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց ընդ հան րա պես հրա ժար վե լու հնա րա վո րու թյան 
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մա սին, ինչ պես որ առ կա է ե ղել վե րոն շյալ թիվ ԵԿԴ/0074/04/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի 
պայ ման նե րում): Ընդ ո րում, ե թե ան գամ ա ռար կու թյու նը հիմն  ա վոր լի նե լու պայ ման նե-
րում այ դու հան դե րձ առ կա է լի նում նաև չվի ճա րկ վող պա հա նջ, ո րի չա փը գե րա զան ցում 
է օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը, ա պա պար տա-
պա նին սնա նկ ճա նա չե լը չի բա ցառ վում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ պա հան ջի դեմ ա ռար կու թյուն 
ներ կայաց նե լը կա րող է վե րա բե րել պար տա վո րու թյան հիմ քե րին, պա հա նջն ար դեն 
կա տար ված լի նե լուն, պա հան ջի չա փին և այլն: Այ դու հան դե րձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րում է, որ նյու թաի րա վա կան վե ճի առ կայու թյու նը, ո րը խո չըն դոտ չի հան դի-
սա նա լու սնան կու թյան վա րույ թում ներ կայաց ված և օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող պա հան ջի բա վա րար մա նը, այլ կե րպ 
ա սա ծ՝ ա մե ն դեպ քում առ կա է լի նե լու նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը 
գե րա զան ցող պա հա նջ՝ ան կախ նյու թաի րա վա կան վե ճի ել քից, չի կա րող ար գե լք հան-
դի սա նալ պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի դի տե լու հա մար: Նման հետ ևու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է նրա նով, որ օ րե նսդ րի կող մի ց պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյունն ինք-
նան պա տակ չի սահ ման վել, և ցան կա ցած նյու թաի րա վա կան վե ճի առ կայու թյան դեպ-
քում սնա նկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյու նը բա ցա ռե լը կար ժե զր կի նման նոր մի  նպա տա-
կը, այն է՝ բա ցա ռել ան ձին սնա նկ ճա նա չե լը, մաս նա վո րա պես, այն պի սի պար տա վո րու-
թյուն նե րի վրա հի մն  ված պա հան ջով, ո րը հե տա գայում կա րող է վե րա նալ մե կ այլ գոր ծի 
շր ջա նակ նե րում կայաց ված ակ տի հի ման վրա: Այ սի նքն՝ նյու թաի րա վա կան վե ճը պե տք 
է լի նի այն պի սին, որ հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծի պար տա պա նի կող մի ց ընդ հան րա պես 
չկա տա րել պար տա տի րոջ պա հան ջը՝ ան կախ նյու թաի րա վա կան վե ճի հիմ քից: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 27.12.2013 թվա կա-
նին կնք վել է թիվ VP 023568 վար կային պայ մա նա գի րը, ո րի հա մա ձայն՝ Բան կը Ըն կե րու-
թյա նը տրա մադ րել է 470.000 ԱՄՆ դո լա րի չա փով վա րկ: Վար կի մն ա ցոր դը 24.02.2016 
թվա կա նի դրու թյա մբ կազ մե լ է 457.120 ԱՄՆ դո լար, ո րից ժամկ  ե տա նց՝ 14.642,22 ԱՄՆ 
դո լար: Ըն կե րու թյու նը 24.05.2016 թվա կա նին Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա-
կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան է ներ կայաց րել հայ ցա դի մում 
ընդ դեմ Բան կի՝ խնդ րե լով ան վա վեր ճա նա չել Բան կի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 27.12.2013 
թվա կա նին կնք ված թիվ VP 023568 վար կային պայ մա նա գի րը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ 
այն հա կա սում է «Ար ժու թային կար գա վոր ման և ար ժու թային վե րա հս կո ղու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին, քա նի որ տրա մա դր ված վար կի (մայր գու մա րի) 
գնան շու մը և տրա մա դր ված վար կից վճար վող տո կոս նե րը (պայ մա նա գիր գի նը) սահ-
ման ված են ԱՄՆ դո լա րով: Նշ ված հայ ցա դի մումն  ըն դուն վել է վա րույթ 27.05.2016 թվա-
կա նի ո րոշ մա մբ:

 Դա տա րա նը, Բան կի դի մու մի  բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ 
ան գամ Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րար վե լու և գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ-
քում պե տք է կի րառ վեն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 304-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք նե րը, այ սի նքն՝ Ըն կե րու թյու նը Բան կին պե տք 
է վե րա դա րձ նի այն դրա մա կան մի  ջոց նե րը, ո րո նք վար կի ձևով ստա ցել է վար կային 
պայ մա նագ րի հի ման վրա: Հայ ցը մե  րժ վե լու դեպ քում ա ռա վել ևս դա տա կան ակ տը որ ևէ 
ազ դե ցու թյուն չի կա րող ու նե նալ սնան կու թյան վա րույ թի վրա: Ուս տի Դա տա րա նը գտել 
է, որ առ կա են Ըն կե րու թյա նը սնա նկ ճա նա չե լու օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման նե-
րը: Նկա տի ու նե նա լով, որ Ըն կե րու թյու նը վար կային պայ մա նա գի րը վի ճար կե լու հայց 
ներ կայաց րել է սնան կու թյան դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լուց հե տո, Դա տա րա նը գտել է, 
որ նման հայց ներ կայաց նե լը նպա տակ է հե տա պն դում ար հես տա կա նո րեն խո չըն դո տել 
սնան կու թյան վա րույ թը: Դա տա րա նը նաև կար ևո րել է, որ թեև Ըն կե րու թյան կող մի ց 
հայց է ներ կայաց վել պայ մա նա գի րը` «Ար ժու թային կար գա վոր ման և ար ժու թային վե-
րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին հա կա սե լու հիմ քով ան-
վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով, այ դու հան դե րձ, վեր ջի նիս կող մի ց նշ ված պայ մա նագ րով 
ստա նձ նած պար տա վո րու թյու նը շուրջ մե կ տա րուց ա վե լի պատ շա ճո րեն կա տար վել է:
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 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ բո-
լոր այն դեպ քե րում, երբ վի ճա րկ վում է պար տա վո րու թյան հի մք հան դի սա ցող գոր ծար-
քը, ա պա վճա րային պար տա վո րու թյու նը վի ճե լի է, հետ ևա բար բա ցա կայում է սնա նկ 
ճա նա չե լու հիմ քե րից մե  կը՝ վճա րային պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը: Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը հա կա սում է ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րին, քա-
նի որ, ե թե առ կա է վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ վեճ, ա պա պար-
տա պա նը պե տք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա այդ վե ճը լի ար ժեք դա տա կան քն նու թյան 
ա ռար կա դա րձ նել, ո րից հե տո մի  այն կա րող է հա րց դր վել նրա ան վի ճե լի վճա րային 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման մա սին: Ուս տի Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, 
որ Դա տա րա նը, չկի րա ռե լով նույ նան ման փաս տա կան հան գա մա նք ներ ու նե ցո ղ՝ թիվ 
ԵԿԴ/0074/04/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի 
ո րո շու մը, թույլ է տվել ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի խախ տում:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վճա րային պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյան 
հատ կա նի շի վե րա բե րյալ վե րը նշ ված մե կ նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ-
նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյա նը, ար ձա նագ րում է, որ «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի «բ» են թա կե տում ամ-
րա գր ված հատ կա նիշ նե րը պե տք է դի տար կել որ պես մե կ ամ բող ջու թյուն՝ պայ մա նով, 
որ սնան կու թյան պա հան ջի դեմ պար տա պա նի ա ռար կու թյուն նե րը պե տք է բա վա րար 
չա փով հիմն  ա վո րեն պա հան ջի ան հի մն  լի նե լը: Ընդ ո րում, նման ա ռար կու թյուն նե րը 
հիմն  ա վոր լի նե լու պա րա գայում վճա րային պար տա վո րու թյա ն՝ պա րտ քի չա փը պե տք է 
նվա զի օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կից, որ պես-
զի բա ցառ վի պար տա պա նի սնան կու թյու նը: 

Տ վյ ալ դեպ քում Ըն կե րու թյու նը ներ կայաց րել է հայ ցա դի մում՝ վար կային պայ մա նա-
գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին, այն հիմ քով, որ այն հա կա սում է «Ար ժու թային կար-
գա վոր ման և ար ժու թային վե րա հս կո ղու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված հայ ցա դի մու մը և այն վա-
րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը բա վա րար ա պա ցույց ներ չեն պար տա վո րու թյան վի-
ճե լի ու թյու նը հիմն  ա վո րե լու հա մա ր՝ նկա տի ու նե նա լով, որ ներ կայաց ված ա պա ցույց նե-
րով չի հիմն  ա վոր վում, որ Ըն կե րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կա րող է ստա նալ պա րտ քի 
գու մա րը, մաս նա վո րա պե ս՝ վար կի մայր գու մա րը, ո րի չա փը գե րա զան ցում է օ րեն քով 
սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը, ընդ հան րա պես չվ ճա րել 
Բան կին: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ պար տա պա նը չի հիմն  ա վո րում, որ պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու 
բա վա րար հիմ քեր ու նի՝ նաև նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյու նը չի 
ա ռար կել վար կի գու մա րը ստա ցած լի նե լու վե րա բե րյալ, ա վե լին, շուրջ մե կ տա րի Բան կի 
հան դեպ կա տա րել է վար կային պայ մա նագ րից բխող իր պար տա վո րու թյուն նե րը: Նշ ված 
հան գա մա նք նե րը հաշ վի առ նե լո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Եր ևա-
նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նում քնն վող քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը՝ նյու թաի րա վա կան վե ճը, սույն սնան կու թյան 
գոր ծով չի բա ցա ռում պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյան հատ կա նի շը՝ սույն ո րոշ մա մբ 
ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տե քս տում: 

Վե րը նշ վա ծի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հի մն  է հա մա րում Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նը: 

Ա նդ րա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյա նն այն մա սին, որ Դա տա րա նը 
խախ տել է ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծը՝ չկի րա ռե լով թիվ ԵԿԴ/0074/04/09 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի ո րո շու մը, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ո րո շա կի փաս տա-
կան հան գա մա նք ներ ու նե ցող գոր ծով վճ ռա բեկ դա տա րա նի կամ Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տի հիմն  ա վո րումն  ե րը (այդ թվում` օ րեն քի մե կ-
նա բա նու թյուն նե րը) պար տա դիր են դա տա րա նի հա մար նույ նան ման փաս տա կան հան-
գա մա նք նե րով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քի, երբ վեր ջի նս 
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ծան րակ շիռ փաս տա րկ նե րի մատ նա նշ մա մբ հիմն  ա վո րում է, որ դրա նք կի րա ռե լի չեն 
տվյ ալ փաս տա կան հան գա մա նք նե րի նկատ մա մբ:

ՀՀ վճ ռա բեկ  դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ յու-
րա քան չյուր գո րծ իր փաս տա կան հան գա մա նք նե րով ե զա կի է, և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի և Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տով տր ված 
ի րա վա կան մե կ նա բա նու թյա ն՝ հա մա պա տաս խան գոր ծով կի րա ռե լի ու թյան  հար ցը լու-
ծե լիս, դա տա րան նե րը պե տք է հա մադ րեն նա խա դե պային գոր ծի և քն նու թյան ա ռար-
կա գոր ծի է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը: Այ սի նքն՝ դա տա րա նը նա խա դե-
պային ո րոշ մա մբ տր ված օ րեն քի մե կ նա բա նու թյա ն՝ քնն վող գոր ծով կի րա ռե լի ու թյան 
հար ցը լու ծե լիս պե տք է նախ ա ռա նձ նաց նի այն փաս տա կան հան գա մա նք նե րը, 
ո րո նք է ա կան նշա նա կու թյուն են ու նե ցել նա խա դե պային ո րոշ ման կայաց ման 
հա մար և այ նու հե տև դրա նք հա մադ րի քնն վող քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մա նք նե րի հե տ՝ ո րո շե լով դրա նց նույ նա կան լի նել կամ չլի նե լու հար ցը (տե ՛ս, 
«Ա րաբ կիր Ալ կո Լիկյ որ-Օ ղու  գոր ծա րան»  ՍՊ ըն կե րու  թյու ն ընդ դեմ Սոս  Բաղ դա սա-
րյա նի թիվ 3-480(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.07.2008 
թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Թիվ ԵԿԴ/0074/04/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ « Սի փան 1» 
ՍՊԸ-ի կող մի ց այլ գոր ծով ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջը վե րա բե րել է « Լեռ նա մե  տա-
լուր գի այի ինս տի տուտ» ՓԲԸ-ի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյունն ընդ հան րա-
պես չկա տա րե լուն, այ սի նքն՝ մե կ այլ վա րույ թում քնն վող հայ ցի բա վա րար ման պա րա-
գայում « Սի փան 1» ՍՊԸ-ն կա րող էր ամ բող ջու թյա մբ ա զատ վել « Լեռ նա մե  տա լուր գի այի 
ինս տի տուտ» ՓԲԸ-ի նկատ մա մբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մի  ց՝ գու մա րի 
վճա րու մի ց, որ պի սի պա րա գայում էլ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պար տա պա նը 
բա վա րար հիմ քեր ու նի սնա նկ ճա նա չե լու պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու հա մար: Մի նչ դեռ 
սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի պա րա գայում ան գամ Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րար վե լու 
դեպ քում Ըն կե րու թյու նը չի կա րող ա զատ վել Բան կին նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա-
զա րա պա տի կը գե րա զան ցող գու մա րը վե րա դա րձ նե լու պար տա կա նու թյու նից, ինչն էլ 
հան դի սա նում է քն նա րկ վող քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի փաս տա կան հան գա մա նք նե րի 
է ա կան տար բե րու թյու նը: Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի հետ ևու թյունն այն մա սին, որ Դա տա րա նը թույլ է տվել ՀՀ դա տա կան օ րե-
նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի խախ տում, ան հի մն  է: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մա ր։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ. 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի այի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց 
հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան-
դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա-
րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա-
տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
բա ցա կայում է։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և  7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է՝ հայ ցա դի մումն  ե րի, 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որ-
պի սի պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ 
հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Բան կի են թա կա 
է բռ նա գա նձ ման 20.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 19.01.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա-
րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 20.09.2016 թվա կա-
նի վճ ռի ն։

2. « Գամ մա Կրե դիտ» ՍՊԸ-ից հօ գուտ «Ա մե  րի ա բա նկ» ՓԲԸ-ի բռ նա գան ձել 20.000 
ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա-
տուց ման գու մա ր։

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան       Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ  Ե Ա ԴԴ/0473/02/13                                 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ԴԴ/0473/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ս. Մի քայե լյ ա ն
 Դա տա վոր ներ` Գ. Խան դա նյա ն
 Հ.  Ե նո քյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կա ն
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ                                                                   
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) ներ կայա-

ցու ցիչ Է լի զա Կոս տա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 11.10.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ ցի Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) 
ընդ դեմ Մա րալ Քե շիշoղ լյ ա նի` ա մուս նա լու ծու թյան պա հան ջի մա սին և ըստ հա կը նդ դեմ 
հայ ցի Մա րալ Քե շի շօղ լյ ա նի ընդ դեմ Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ)` ա լի մե ն տի բռ նա-
գա նձ ման պա հան ջի մա սին, 

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ղա զար Գե որ գե սը (Ղա զար Ջո րջ) պա հան ջել է լու ծել կող մե  րի 

ա մուս նու թյու նը՝ ա ռա նց հաշ տու թյան հա մար ժամկ  ետ տրա մադ րե լու:
 Հա կը նդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րա ն՝ Մա րալ Քե շի շօղ լյ ա նը պա հան ջել է Ղա զար 

Գե որ գե սից (Ղա զար Ջո րջ) հօ գուտ ի րե նց ան չա փա հաս ե րե խայի՝ Հա կոբ Ջոր ջի, որ պես 
ապ րուս տի մի  ջոց` բռ նա գան ձել ա լի մե  նտ Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) վաս տա կի 
(կամ) այլ ե կամ տի 1/4 չա փով: 

Եր ևա նի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Փի լո սյան)  (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 17.05.2016 թվա կա նի 
վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է՝ լուծ վել է Մա րալ Քե շի շօղ լյ ա նի ու Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա-
զար Ջո րջ) ա մուս նու թյու նը: Հա կը նդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րե ն՝ վճռ վել 
է Ղա զար Գե որ գե սից (Ղա զար Ջո րջ) հօ գուտ Մա րալ Քե շի շօղ լյ ա նի խնամ քին գտն վող, 
04.06.2001 թվա կա նին ծն ված ան չա փա հաս ե րե խայի՝ Հա կոբ Ջոր ջի բռ նա գան ձել ա լի մե -
նտ կայուն դրա մա կան գու մա րո վ՝ ամ սա կան 350.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, մի  նչև ե րե խայի 
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չա փա հաս դառ նա լը՝ սկ սած 01.07.2013 թվա կա նից:  
ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 

11.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Մա րալ Քե շի շօղ լյ ա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել 
է. Դա տա րա նի 17.05.2016 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կի ո րե ն՝ հա կը նդ դեմ հայ ցի` ա լի մե  նտ 
բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով բե կան վել  և փո փոխ վել է՝ Մա րալ Քե շի շօղ լյ ա նի հա-
կը նդ դեմ հայցն ընդ դեմ Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ)` ա լի մե ն տի բռ նա գա նձ ման 
պա հան ջի մա սին, բա վա րար վել է: Ո րոշ վել է Ղա զար Գե որ գե սից (Ղա զար Ջո րջ) հօ գուտ 
Մա րալ Քե շի շօղ լյ ա նի խնամ քին գտն վող, 04.06.2001 թվա կա նին ծն ված Հա կոբ Ջոր ջի բռ-
նա գան ձել ա լի մե  նտ` Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) ամ սա կան վաս տա կի և (կամ) այլ 
ե կամ տի 1/4 չա փով, բայց ոչ պա կաս ամ սա կան 10.000 ՀՀ դրա մի ց` 01.07.2013 թվա կա նից 
սկ սած մի  նչև ե րե խայի չա փա հաս դառ նա լը:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) ներ-
կայա ցու ցի չը ։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու -

թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ ըն-
տա նե կան օ րե նսգր քի 71-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր-
քի 6-րդ, 48-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 130-րդ և 132-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ տվյ ալ դեպ քում Դա տա րան է ներ կայաց-

վել Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) գույ քային և ըն տա նե կան դրու թյա նը վե րա բե րող 
ա պա ցույց ներ, հա մա ձայն ո րի՝ Ղա զար Գե որ գե սին (Ղա զար Ջո րջ) հա սա նե լիք գու մա րը 
թեև կազ մում է 1.690 քու վեյ թյան դի նար, սա կայն հաշ վի առ նե լով նշ ված գու մա րից կա-
տար վող պա հումն  ե րը և վճա րումն  ե րը՝ վեր ջի նս իր ան ձնա կան տնօ րին ման հա մար ու նի 
մո տա վո րա պես 476 քու վեյ թյան դի նար: Հետ ևա բար, ե թե ա լի մե ն տը սահ ման վի թվա ցյալ 
ե կամ տի 1/4-ի չա փով, այ սի նքն՝ ամ սա կան վճար վե լիք ա լի մե ն տի չա փը հա վա սար լի նի 
422 դի նա րի, ա պա Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) գույ քային դրու թյունն ա նար դա րա-
ցի ո րեն կվատ թա րա նա: 

Բա ցի այդ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ե թե ա լի մե  նտ 
վճա րո ղն իր կայուն դրա մա կան վաս տա կը (աշ խա տա վար ձը) ստա նում է  ար տար ժույ-
թով, ա պա դա հի մք է դա տա րա նի հա մար բռ նա գա նձ վող ա լի մե ն տի ա մե  նամ սյա չա փը 
սահ մա նե լու կայուն դրա մա կան գու մա րով, քա նի որ բա ժին նե րով սահ ման ված լի նե լու 
հան գա ման քը կա րող է դժ վա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տար ման գոր ծըն թա ցը՝ կապ-
ված յու րա քան չուր ան գամ ար տար ժույ թի տա տան ման դեպ քում ոչ ճի շտ հաշ վա րկ ման 
ար դյուն քում խն դիր նե րի ա ռա ջաց ման հետ, ո րը հե տա գայում կա րող է հան գեց նել կող-
մե  րի մի  ջև մե կ այլ վե ճի, հետ ևա բար Դա տա րա նի 17.05.2016 թվա կա նին կայաց ված վճի-
ռն օ րի նա կան է և բխում է ար դա րա դա տու թյան շա հե րից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 11.10.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 17.05.2016 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն  ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը ՝
1.  Սի րի այի Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյան Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան քա-

ղա քա ցի ա կան հար ցե րով  գլ խա վոր վար չու թյան կող մի ց 07.06.2001 թվա կա նին տր ված 
«Ըն տա նե կան քա ղա քա ցի ա կան կար գա վի ճա կի գրա ռու մի ց քաղ վա ծք» փաս տա թղ թի և 
թիվ 728592 ըն տա նե կան գր քույ կի հա մա ձայն՝ Ղա զար Գե որ գե սը (Ղա զար Ջո րջ) և Մա-
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րալ Քե շիշoղ լյ ա նը ա մու սին ներ են, Հա կոբ Ջոր ջը նրա նց ե րե խան է, ծն վել է 04.06.2001 
թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 97, հա տոր 3-րդ, գ.թ. 23). 

2. Ը ստ ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հյու պա տո սա կան վար չու թյան 
25.08.2014 թվա կա նի թիվ 1108-1/17318 գրու թյա ն՝ Քու վեյ թում ՀՀ դես պա նու թյու նից ստաց-
վա ծ՝ Քու վեյ թի ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Ղա զար 
Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) ամ սա կան աշ խա տա վար ձը կազ մում է 1.670 քու վեյ թյան դի նար 
(5.900 ԱՄՆ դո լար)  (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 35). 

3. Քու վեյ թի և Ա րա բա կան ծո ցի երկր նե րի թե մի  Հայոց ա ռաջ նոր դա րա նի կող մի ց 
04.11.2014 թվա կա նին տր ված թիվ 122-9 գրու թյան հա մա ձայն՝ Ա րաք սի Բեդ րո սի ա նը 2011 
թվա կա նից ի վեր բնակ վում է որ դու՝ Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) մոտ և որ ևէ նպա-
ստ կամ թո շակ չի ստա նում: Նրա կա րիք նե րը հո գում է որ դին (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 36).

 4. Քու վեյ թի ազ գային բան կի կող մի ց 10.12.2014 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քի հա-
մա ձայն՝ Ղա զար Գե որ գե սը (Ղա զար Ջո րջ) Քու վեյ թի ազ գային բան կի Սալ մի յա մաս նա-
ճյու ղում ու նի ըն թա ցիկ հա շիվ: Նրա վար կային պար տա վո րու թյու նը՝ հա ճա խոր դի մի  ջին 
դե բե տային մն ա ցոր դը՝ ժամկ  ե տային վար կը, կազ մում է 13.434,881 քու վեյ թյան դի նար, 
ո րը հաշ վա րկ ված է ֆի քս ված տա րե կան տո կոս նե րով և վճար վում է ամ սավ ճա րո վ՝ ամ-
սա կան 449,563 քու վեյ թյան դի նա րի չա փով մի  նչև վե րջ նա կան վճար ման կա տա րու մը 
(հա տոր 3-րդ, գ.թ. 27):

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի մի  ա-
տե սակ կի րա ռու թյան հա մար.

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի և ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով 
առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը 
հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցին. արդյո ՞ք ա լի մե  նտ վճա րո ղի կող մի ց ար-
տար ժու յ թով կա նո նա վոր ե կա մու տ ստա նա լու  պա րա գայու մ դա տա րա նը կա րող է սահ-
մա նել կայու ն դրա մա կան գու  մա րով ա լի մե ն տի ա մե  նամ սյա չափ: 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ե րե խա նե րի հա-
մար ա լի մե  նտ վճա րե լու վե րա բե րյալ նրա ծնող նե րի մի  ջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու-
թյան դեպ քում ծնող նե րից ա լի մե ն տի բռ նա գան ձու մը կա տար վում է դա տա կան կար գո վ՝ 
հետ ևյալ չա փե րով ա մե  նամ սյա վճա րումն  եր կա տա րե լու մի  ջո ցո վ՝ 

ա) մե կ ե րե խայի հա մար ծնող նե րի վաս տա կի և (կամ) այլ ե կամ տի մե կ քա ռոր դը.
բ) եր կու ե րե խա նե րի հա մա ր՝ մե կ եր րոր դը.
գ) ե րեք և ա վե լի ե րե խա նե րի հա մա ր՝ կե սը ։
ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ծնող նե րի մի  ջև 

ե րե խա նե րի հա մար ա լի մե  նտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կայու թյան 
դեպ քում դա տա րա նն ի րա վունք ու նի բռ նա գա նձ վող ա լի մե ն տի ա մե  նամ սյա չա փը սահ-
մա նե լու կայուն դրա մա կան գու մա րով կամ մի  ա ժա մա նակ և՛ դրա մա կան կայուն գու մա-
րով, և՛ բա ժին նե րով:

 Նույն մա սի ա ռա ջին պար բե րու թյան նոր մե  րը կի րառ վում են, ե թե այդ ծնող նե րի 
վաս տա կից և (կամ) այլ ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյա մբ ա լի մե ն տի բռ նա-
գան ձումն  ան հնար կամ դժ վար է կամ էլ է ա կա նո րեն վն ա սում է ստա ցող նե րից որ ևէ 
մե  կի շա հե րին, ինչ պես նաև այն դեպ քե րում, երբ ե րե խա նե րի հա մար ա լի մե  նտ վճա րե լու 
պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը՝ 
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ա) ստա նում է ոչ կա նո նա վոր կամ փո փոխ վող վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ.
բ) վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ է ստա նում բնամ թեր քի տես քով կամ ար-

տար ժույ թով.
գ) վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ չի ստա նում կամ չու նի:
 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կայուն դրա մա կան գու մա րի չա փը ո րո շում է 

դա տա րա նը` ել նե լով ե րե խայի նախ կին կեն սաա պա հով ման մա կար դա կի ա ռա վե լա գույն 
պահ պան ման հնա րա վո րու թյու նից` հաշ վի առ նե լով կող մե  րի գույ քային ու ըն տա նե կան 
դրու թյու նը և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը ։

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը ե րե խայի ծնո-
ղից ա լի մե  նտ բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նե լիս բռ նա գա նձ ման են թա կա ա լի-
մե ն տի չա փը ո րո շե լու հա մար նախ ևա ռաջ պե տք է պար զի և գնա հատ ման ա ռար կա դա-
րձ նի ծնող նե րի վաս տա կի և (կամ) այլ ե կամ տի առ կայու թյու նը և դրա չա փը: Այ սի նքն՝ 
ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա լի մե ն տի չա-
փի ո րոշ ման կա նո նը կի րառ վում է այն բո լոր դեպ քե րում, երբ դա տա րա նի կող մի ց հաս-
տատ վում է ծնո ղի վաս տա կի և (կամ) այլ ե կամ տի կամ դրան ցից որ ևէ մե  կի առ կայու-
թյու նը, իսկ կայուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մե ն տի բռ նա գա նձ ման հնա րա վո րու թյու նը 
նա խա տես վում է բա ցա ռիկ դեպ քե րում, այն է՝ ե թե այդ ծնող նե րի վաս տա կից և (կամ) 
այլ ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյա մբ ա լի մե ն տի բռ նա գան ձումն  ան հնար կամ 
դժ վար է կամ էլ է ա կա նո րեն վն ա սում է ստա ցող նե րից որ ևէ մե  կի շա հե րին, ինչ պես նաև, 
երբ ե րե խա նե րի հա մար ա լի մե  նտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող  ծնո ղը ՝

-ս տա նում է ոչ կա նո նա վոր կամ փո փոխ վող վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ,
-վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ ստա նում է բնամ թեր քի տես քով կամ ար տար ժույ-

թով,
-վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ չի ստա նում կամ չու նի (տե ՛ս, Գո հար Կի րա կո սյա-

նն  ընդ դեմ Լևոն Զա զյ ա նի թիվ Ե Ա ՆԴ/2775/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ ծնող նե րի վաս տա կից և (կամ) 
այլ ե կամ տից բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյա մբ ա լի մե ն տի չա փը ո րո շե լը հան դի սա նում 
է ե րե խայի ապ րուս տի մի  ջո ցի սահ ման ման հիմն  ա կան և ա ռա վել տա րած ված ե ղա նա-
կն այն դեպ քե րում, երբ ծնող նե րն ու նեն կայուն վաս տակ (ե կա մուտ): Ի տար բե րու թյուն 
բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյա մբ ա լի մե ն տի չա փը սահ մա նե լուն՝ կայուն դրա մա կան 
գու մա րի չա փը դա տա րա նը ո րո շում է՝ ել նե լով ե րե խայի նախ կին կեն սաա պա հով ման 
մա կար դա կի ա ռա վե լա գույն պահ պան ման հնա րա վո րու թյու նի ց։ Կայուն դրա մա կան գու-
մա րով ա լի մե ն տի բռ նա գա նձ ման չա փը սահ մա նե լիս դա տա րան նե րի կող մի ց պե տք է 
հաշ վի առն վի ա լի մե  նտ վճա րող ծնո ղի ի րա կան գույ քային հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
ինչ պես նաև ու շադ րու թյան ար ժա նի այլ հան գա մա նք ներ կամ շա հեր (օ րի նա կ՝ ըն տա-
նի քի ան դա մի  ա նաշ խա տու նա կու թյու նը, ո րին ա լի մե  նտ վճա րող կող մը պար տա վոր է 
տրա մադ րել ապ րուս տի մի  ջոց, հաշ ման դա մու թյան ձե ռք բե րու մը կամ ե րե խայի կող մի ց 
աշ խա տան քի ան ցնե լը կամ ձեռ նար կա տի րու թյա մբ զբաղ վե լը), ո րո նք նաև ան հրա ժե շտ 
են ա լի մե  նտ վճա րող ծնո ղի և նրա ըն տա նի քի մյուս ան դամն  ե րի գոյու թյան նվա զա գույն 
պայ ման նե րն ա պա հո վե լու հա մար: Ընդ ո րում, նման գոր ծե րով կող մե  րի գույ քային դրու-
թյու նը պար զե լու հա մար դա տա րան նե րը պե տք է մի  ա ժա մա նակ հաշ վի առ նեն բո լոր 
աղ բյուր նե րը, ո րոն ցից գոյա նում է ան ձի ընդ հա նուր ե կա մու տը:  

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ե թե բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյա մբ 
ա լի մե  նտ սահ մա նե լիս դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում մի  այն օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման-
ված բաժ նային չա փը, ա պա կայուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մե  նտ սահ մա նե լիս հաշ վի 
են առն վում մի  շա րք գոր ծոն ներ, ընդ ո րում, ինչ պես ե րե խայի լա վա գույն շա հը, այն պես 
էլ ա լի մե  նտ վճա րող ան ձի բա վա րար կեն սա մա կար դա կն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը: Հաշ վի առ նե լով կայուն դրա մա կան գու մա րով ա լի մե  նտ սահ մա նե լիս գու մա րի 
չա փը ո րո շե լու նշ ված ա ռա նձ նա հատ կու թյու նը՝ օ րե նս դի րը ո րոշ դեպ քե րում հնա րա վո-
րու թյուն է տվել կա նո նա վոր վաս տակ և (կամ) այլ ե կա մուտ ստա նա լու պայ ման նե րում 
նույն պես սահ մա նե լու կայուն դրա մա կան գու մա րի չա փով ա լի մե  նտ: Մաս նա վո րա պես` 
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այդ դեպ քե րից է, երբ ա լի մե  նտ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղը ստա նում է 
ա լի մե  նտ ար տար ժույ թով, կամ ե թե բաժ նային հա րա բե րակ ցու թյա մբ ա լի մե ն տի բռ նա-
գան ձումն  ան հնար կամ դժ վար է կամ էլ է ա կա նո րեն վն ա սում է ստա ցող նե րից որ ևէ 
մե  կի շա հե րին: Նման կար գա վոր ման նպա տա կն ան ձա նց բա վա րար կեն սա մա կար դա կի 
ա պա հո վումն  է, ե րե խայի լա վա գույն շա հի և ա լի մե  նտ վճա րող ծնո ղի ու շադ րու թյան ար-
ժա նի շա հե րի հա վա սա րա կշ ռու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ա լի մե  նտ վճա-
րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող ծնո ղի կող մի ց կայուն վաս տա կի և (կամ) այլ ե կամ-
տի առ կայու թյան պայ ման նե րում օ րե նս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բռ նա գան ձե լու 
ա լի մե  նտ նաև կայուն դրա մա կան գու մա րով, ո րի դեպ քում դա տա րա նը պե տք է հաշ վի 
առ նի կող մե  րի գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը։ 
Ընդ ո րում, նման հան գա մա նք նե րը կա րող են բա ցա հայտ վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա պա ցույց նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած 
փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի հա մար որ ևէ ա պա ցույց 
նա խա պես հաս տատ վա ծի ուժ չու նի, բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րի ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ փաս տել է, որ այս կամ 
այն հան գա ման քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու-
թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ-
ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը 
(տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ղա զար Գե որ գե սը (Ղա զար Ջո րջ) և Մա րալ Քե-
շիշoղ լյ ա նը ա մու սի ներ են, Հա կոբ Ջոր ջը նրա նց ե րե խան է, ծն վել է 04.06.2001 թվա-
կա նին: Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) ամ սա կան աշ խա տա վար ձը կազ մում է 1.670 
քու վեյ թյան դի նար (ո րը հա մար ժեք է 5.900 ԱՄՆ դո լար` ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա-
րա րու թյան հյու պա տո սա կան վար չու թյան 25.08.2014 թվա կա նի թիվ 1108-1/17318 գրու-
թյան տր ման օր վա դրու թյա մբ): 

Քու վեյ թի և Ա րա բա կան ծո ցի երկր նե րի թե մի  Հայոց ա ռաջ նոր դա րա նի կող մի ց 
04.11.2014 թվա կա նին տր ված թիվ 122-9 գրու թյան հա մա ձայն՝ Ա րաք սի Բեդ րո սի ա նը 2011 
թվա կա նից ի վեր բնակ վում է որ դու՝ Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) մոտ, և նրա կա-
րիք նե րը հո գում է որ դին: Քու վեյ թի ազ գային բան կի կող մի ց 10.12.2014 թվա կա նին տր-
ված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ)՝ Քու վեյ թի ազ գային բան-
կի նկատ մա մբ վար կային պար տա վո րու թյու նը կազ մում է 13.434,881 քու վեյ թյան դի նար, 
ո րը հաշ վա րկ ված է ֆի քս ված տա րե կան տո կոս նե րով և վճար վում է ամ սավ ճա րո վ՝ ամ-
սա կան 449,563 քու վեյ թյան դի նա րի չա փով մի  նչև վե րջ նա կան վճար ման կա տա րու մը:

 Դա տա րա նը, հա կը նդ դեմ հայ ցը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, 
որ գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հիմն  ա վոր վում է Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ)՝ 
ար տար ժույ թով վաս տակ ստա նա լու փաս տը, ուս տի գտել է, որ ա լի մե  նտ պե տք է բռ-
նա գա նձ վի կայուն դրա մա կան գու մա րով: Ա լի մե ն տի ա մե  նամ սյա վճա րումն  ե րի չա փը 
սահ մա նե լիս Դա տա րա նը, Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) գույ քային, ըն տա նե կան 
դրու թյան և ու շադ րու թյան ար ժա նի այլ շա հե րը գնա հա տե լով, հաշ վի է ա ռել, որ պա-
տաս խա նո ղն ու նի կայուն վաս տակ, ու նի վար կային պար տա վո րու թյուն ներ, և ամ սա կան 
1.690 քու վեյ թյան դի նար ե կամ տից 449,563 քու վեյ թյան դի նա րն ուղղ վում է վար կային 
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պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մա նը, նրա խնամ քին է գտն վում մայ րը: Ել նե լով ե րե-
խայի կեն սա կան պա հա նջ նե րի կա տա րու մը հնա րա վո րի նս ա պա հո վե լու և ա ռա վե լա պես 
այն կեն սա մա կար դա կը պահ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից, ո րը ե րե խան կու նե նար 
իր ծնող նե րի հետ հա մա տեղ ապ րե լու դեպ քում, Դա տա րա նը բռ նա գա նձ վող ա լի մե ն-
տի ա մե  նամ սյա չա փը սահ մա նել է կայուն դրա մա կան գու մա րո վ՝ ամ սա կան 350.000 ՀՀ 
դրա մի  չա փով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով վե րա քն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
հա կը նդ դեմ հայ ցով պա տաս խա նո ղն աշ խա տում է և ստա նում կա նո նա վոր ե կա մուտ, 
ուս տի Ղա զար Գե որ գե սից (Ղա զար Ջո րջ) հօ գուտ Մա րալ Քե շի շօղ լյ ա նի, որ պես ի րե նց 
ե րե խա Հա կոբ Ջոր ջի պա հե լու հա մար ապ րուս տի մի  ջոց, պե տք է բռ նա գան ձել ա լի մե  նտ` 
Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ)  ամ սա կան վաս տա կի և (կամ) այլ ե կամ տի 1/4 չա փով, 
բայց ոչ պա կաս ամ սա կան 10.000 ՀՀ դրա մի ց` մի  նչև ե րե խայի չա փա հաս դառ նա լը:

 Մի նչ դեռ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ա ռաջ նա հե րթ ու շադ րու թյուն դա րձ նե լով ե րե խայի շա հե րի 
ա ռա վել ա պա հով մա նը, կար ևո րե լով նրա բա րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժե շտ հո գա-
տա րու թյու նը, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) ու շադ րու-
թյան ար ժա նի շա հե րը, ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը, որ պես 04.06.2001 թվա կա նին 
ծն ված Հա կոբ Ջոր ջի ապ րուս տի մի  ջոց ամ սա կան 350.000 ՀՀ դրամ ա լի մե  նտ բռ նա գան-
ձե լով, հաշ վի է ա ռել ինչ պես պա տաս խա նո ղի գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և 
ու շադ րու թյան ար ժա նի շա հե րը, այն պես էլ ե րե խայի նախ կին կեն սաա պա հով ման մա-
կար դա կն ա ռա վե լա գույնս պահ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով նաև պա-
տաս խա նո ղի կող մի ց ար տար ժույ թով վաս տակ ստա նա լու փաս տը:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ել նե լով ե րե խայի կեն սա կան պա-
հա նջ նե րի բա վա րա րումն  ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև ա ռա վե լա պես այն կեն սա մա կար-
դա կը հնա րա վո րի նս պահ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից, ո րը ե րե խան կու նե նար իր 
ծնող նե րի հետ հա մա տեղ ապ րե լու դեպ քում, ղե կա վար վե լով ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 
71-րդ հոդ վա ծով, Դա տա րա նը կայաց րել է գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան 
ակտ, որ պի սի հան գա մա նքն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ընդ գծում է, որ Դա տա րա նի վճի ռը վե րա քն նու թյան կար գով, ըստ այդմ՝ Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վճ ռա բե կու թյան կար գով բո ղո քա րկ վել են մի  այն հա կը-
նդ դեմ հայ ցի՝ ա լի մե ն տի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սով:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ. 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը 
հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու-
թյան ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու-
նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ350

ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան 
դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու-
նը բա ցա կայում է։   

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը։ 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «բ» կե տի հա մա ձայն՝  դա-
տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են հայց վոր նե րը` ա լի մե ն տի 
գա նձ ման վե րա բե րյալ հայ ցե րով:

 Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տի 15.02.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե-
տաձ գե լու վե րա բե րյալ Ղա զար Գե որ գե սի (Ղա զար Ջո րջ) ներ կայա ցուց չի մի ջ նոր դու թյու-
նը բա վա րար վել է, իսկ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման և հաշ վի առ նե լով, որ 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հա կը նդ դեմ հայ ցով 
հայց վո րն ա զատ ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դա տա կան 
ծախ սե րի հար ցը հա մա րում է լուծ ված: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 11.10.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Ա ջափ նյակ և Դավ թա-
շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 17.05.2016 թվա կա նի 
վճ ռին:

2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ-
վա ծի «բ» կե տի հիմ քով հա մա րել լուծ ված:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԼԴ/2540/02/14
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԼԴ/2540/02/14
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝ Կ. Հա կո բյան  
Դա տա վոր նե ր՝ Ա. Խա ռա տյա ն
 Ա. Սմ բա տյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  
նա խա գա հու  թյա մբ                                          
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ                       
                                      
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                             

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Տա րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի րյա-

նի ներ կայա ցու ցիչ Կի մա Հա կո բյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 16.10.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Տա րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա-
հիտ Բա ղի րյա նի ընդ դեմ Էմ մա Մին բա շի րո վայի, Թու մա նյա նի նո տա րա կան տա րած քի 
նո տար Ա. Մա ղա քյա նի, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղար թի գյու ղա պե տա րա նի (այ սու հետ` Գյու-
ղա պե տա րան), ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան 
կո մի  տե ի Լո ռու մար զային ստո րա բա ժան ման (այ սու հետ` Կա դա ստր)` սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու, ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն-
քի վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու, գույ քի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա-
նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու, ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի ճա նա չե լու, Տա րի ել Հա կո բյա նին, Էմ մա 
Մին բա շի րո վային, Ա նա հիտ Բա ղի րյա նին` յու րա քան չյու րին 1/3 մա սով, Վա ղի նակ (Վա-
ղիկ) Հա կո բյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Տա րի ել Հա կո բյա նը և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նը պա հան ջել են ան-

վա վեր ճա նա չել 30.11.2001 թվա կա նի ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի թիվ 06-078-4-2 մա-
տյա նի 067 հա մա րի տակ կա տար ված բնա կե լի տան և տնա մե  րձ հո ղա մա սի, թիվ         06-
078-4-2 մա տյա նի 126 հա մա րի տակ կա տար ված 0,169 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, թիվ 
06-078-4-2 մա տյա նի 147 հա մա րի տակ կա տար ված 0,098 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 
թիվ 06-078-4-1 մա տյա նի 175 հա մա րի տակ կա տար ված 0,064 հա մա կե րե սով վա րե լա-
հո ղի, թիվ 06-078-4-1 մա տյա նի 285 հա մա րի տակ կա տար ված 0,249 հա մա կե րե սով վա-
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րե լա հո ղի, թիվ 06-078-4-2 մա տյա նի 023 հա մա րի տակ կա տար ված 0,439 հա մա կե րե սով 
վա րե լա հո ղի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ե րը, 07.08.2013 թվա-
կա նին Թու մա նյա նի նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ա. Մա ղա քյա նի կող մի ց տր ված ըստ 
օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի 7-րդ 
փո ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան և տնա մե  րձ հո ղա մա սի նկատ մա մբ թիվ 13032014-
06-0053, նույն հա մայն քի 0,169 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ թիվ 13032014-
06-0013, 0,098 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ թիվ 13032014-06-0010, 0,064 հա 
մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ թիվ 13032014-06-0009, 0,249 հա մա կե րե սով վա-
րե լա հո ղի նկատ մա մբ թիվ 13032014-06-0028, 0,439 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ-
մա մբ թիվ 13032014-06-0026 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկայա կան նե րով կա տար ված 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ե րը, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի թիվ 7 փո ղո ցի 
1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան և տնա մե  րձ հո ղա մա սի, 0,169 հա, 0,098 հա, 0,064 հա, 0,249-
հա, 0,439 հա մա կե րես նե րով վա րե լա հո ղե րի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա-
նին ճա նա չել մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր, Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն 
ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հա մա րել հար գե լի, ինչ-
պես նաև Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ գույ քի, այն է` Լո ռու մար զի Մղա րթ 
հա մայն քի թիվ 7 փո ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան և տնա մե  րձ հո ղա մա սի, 0,169 հա, 
0,098 հա, 0,064 հա, 0,249 հա, 0,439 հա մա կե րես նե րով վա րե լա հո ղե րի նկատ մա մբ Տա րի ել 
Հա կո բյա նին, Էմ մա Մին բա շի րո վային, Ա նա հիտ Բա ղի րյա նին ճա նա չել ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նած ժա ռա նգ` յու րա քան չյու րին 1/3 մա սով:

ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Ե րի ցյան) 
(այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 17.07.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
16.10.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, իսկ 
Տա րի ել Հա կո բյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մաս նա կի ո րեն բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 
17.07.2015 թվա կա նի վճի ռը՝ Տա րի ել Հա կո բյա նի հայ ցա պա հա նջ նե րը մե ր ժե լու մա սով, 
բե կան վել է և փո փոխ վել. գոր ծի վա րույ թը՝ Տա րի ել Հա կո բյա նի մա սով, կա րճ վել է, իսկ 
Դա տա րա նի վճի ռը՝ մն ա ցած մա սով, թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է բե րել Տա րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի 
ներ կայա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1228-րդ հոդ վա-

ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 53-րդ 
հոդ վա ծը, 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 10-րդ 
հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով Տա րի ել Հա կո բյա նի կող մի ց 

ներ կայաց ված հայ ցա պա հա նջ նե րն ամ բող ջու թյա մբ բխում են ժա ռան գա կան վե ճից և 
պե տք է լու ծում ստա նան ժա ռան գա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում: 
Այ սի նքն՝ սույն գոր ծը՝ Տա րի ել Հա կո բյա նի կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցա պա հա նջ նե րի 
մա սով, ծա գել է քա ղա քա ցի աի րա վա կան բնույթ կրող վե ճից և ընդ դա տյա է ոչ թե վար-
չա կան, այլ ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին: Հետ ևա բար սույն գոր ծի վա րույ թը՝ 
Տա րի ել Հա կո բյա նի կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցա պա հա նջ նե րի մա սով, են թա կա չէր կա-
րճ ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հիմ քով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց-
նե րի, մաս նա վո րա պե ս՝ 05.05.2015 թվա կա նին տր ված բժշ կա կան տե ղե կան քի ու ժով 
Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի պա հան ջը՝ ժա ռն գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման-
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ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի ճա նա չե լու մա սին, են թա կա էր բա վա րար ման: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 16.10.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել, կամ գո րծն 
ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար է ա կան նշա նա կու  թյու ն ու  նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա-

նց ման 30.11.2001 թվա կա նի թիվ 843633 վկայա կա նի` ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 
138,8քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան և 0,267 հա մա կե րե սով տնա մե  րձ հո ղա մա սի նկատ-
մա մբ Կա դա ստ րի գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման մի  աս նա-
կան թիվ   06-078-4-2 մա տյա նի թիվ 067 հա մա րի տակ գրա նց վել է Վա ղի նակ Հա կո-
բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 32-33):

2.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա նց-
ման 30.11.2001 թվա կա նի թիվ 831375 վկայա կա նի` ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 0,169-
հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ Կա դա ստ րի գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի 
պե տա կան գրա նց ման մի  աս նա կան թիվ 06-078-4-2 մա տյա նի 126 հա մա րի տակ գրա նց-
վել է Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 37-38):

3.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա նց-
ման 30.11.2001 թվա կա նի թիվ 831592 վկայա կա նի` ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 0,098-
հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ Կա դա ստ րի գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի 
պե տա կան գրա նց ման մի  աս նա կան թիվ 06-078-4-2 մա տյա նի 147 հա մա րի տակ գրա նց-
վել է Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 40-41):

4.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա նց-
ման 30.11.2001 թվա կա նի թիվ 831392 վկայա կա նի` ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 0,064-
հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ Կա դա ստ րի գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի 
պե տա կան գրա նց ման մի  աս նա կան թիվ 06-078-4-1 մա տյա նի 175 հա մա րի տակ գրա նց-
վել է Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 43-44):

5.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա նց-
ման 30.11.2001 թվա կա նի թիվ 831534 վկայա կա նի` ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 0,249-
հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ Կա դա ստ րի գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի 
պե տա կան գրա նց ման մի  աս նա կան թիվ 06-078-4-1 մա տյա նի 285 հա մա րի տակ գրա նց-
վել է Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 46-47):

6.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա նց-
ման 30.11.2001 թվա կա նի թիվ 831573 վկայա կա նի` ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 0,439-
հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ Կա դա ստ րի գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի 
պե տա կան գրա նց ման մի  աս նա կան թիվ 06-078-4-2 մա տյա նի թիվ 023 հա մա րի տակ 
գրա նց վել է Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 49-50):

7. ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին 
տր ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայագ րի հա մա ձայն՝ Էմ մա 
Մին բա շի րո վան հան դի սա նում է 30.11.2012 թվա կա նին մա հա ցած Վա ղի նակ Հա կո բյա նի 
ժա ռան գը, իսկ ժա ռան գա կան գույ քը, ո րի հա մար տր ված է վկայա գի րը, բաղ կա ցած է 
Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 138,8քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան, օ ժան դակ շի նու թյուն նե-
րի, թիվ 0,267 հա մա կե րե սով հո ղա մա սի և 0,169 հա, 0,098 հա, 0,064 հա, 0,249 հա, 0,439 հա 
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մա կե րես նե րով վա րե լա հո ղե րի՝ Վա ղի նակ Հա կո բյա նին պատ կա նող բաժ նի 1/2 մա սից, 
ո րը կազ մում է ամ բո ղջ գույ քի 1/4 մա սը, իսկ « հան գու ցյա լին պատ կա նող 1/2 բաժ նի՝ ամ-
բո ղջ գույ քի 1/4 մա սի նկատ մա մբ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր դե ռևս տր ված 
չէ» (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 80-81):

 8. Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման 
թիվ 13032014-06-0053 վկայա կա նի` 13.03.2014 թվա կա նին Մղա րթ հա մայն քի 7-րդ փո-
ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 բնա կե լի տան, օ ժան դակ շի նու թյուն նե րի և հո ղա մա սի 3/4 
մա սի նկատ մա մբ ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 07.08.2013 թվա կա նի թիվ 
1719 վկայագ րի և Մղա րթ հա մայն քի ղե կա վա րի 14.08.2013 թվա կա նի թիվ 10Ա ո րոշ ման 
հի ման վրա գրա նց վել է Էմ մա Մին բա շի րո վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 35):

9.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման 
թիվ 13032014-06-0013 վկայա կա նի` 13.03.2014 թվա կա նին Մղա րթ հա մայն քի 0,169 հա մա-
կե րե սով վա րե լա հո ղի 3/4 մա սի նկատ մա մբ ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
07.08.2013 թվա կա նի թիվ 1719 վկայագ րի և ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո-
րծ ման) ի րա վուն քի թիվ 831375 վկայա կա նի հի ման վրա գրա նց վել է Էմ մա Մին բա շի րո-
վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 39):

10.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման 
թիվ 13032014-06-0010 վկայա կա նի` 13.03.2014 թվա կա նին Մղա րթ հա մայն քի 0,098 հա մա-
կե րե սով վա րե լա հո ղի 3/4 մա սի նկատ մա մբ ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
07.08.2013 թվա կա նի թիվ 1719 վկայագ րի և ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո-
րծ ման) ի րա վուն քի թիվ 831592 վկայա կա նի հի ման վրա գրա նց վել է Էմ մա Մին բա շի րո-
վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 42):

11.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման 
թիվ 13032014-06-0009 վկայա կա նի` 13.03.2014 թվա կա նին Մղա րթ հա մայն քի 0,064 հա 
մա կե րե սով վա րե լա հո ղի 3/4 մա սի նկատ մա մբ ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
07.08.2013 թվա կա նի թիվ 1719 վկայագ րի և ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո-
րծ ման) ի րա վուն քի թիվ 831392 վկայա կա նի հի ման վրա գրա նց վել է Էմ մա Մին բա շի րո-
վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 45):

12.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման 
թիվ 13032014-06-0028 վկայա կա նի` 13.03.2014 թվա կա նին Մղա րթ հա մայն քի 0,249 հա 
մա կե րե սով վա րե լա հո ղի 3/4 մա սի նկատ մա մբ ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
07.08.2013 թվա կա նի թիվ 1719 վկայագ րի և ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո-
րծ ման) ի րա վուն քի թիվ 831534 վկայա կա նի հի ման վրա գրա նց վել է Էմ մա Մին բա շի րո-
վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 48):

13.  Հա մա ձայն ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման 
թիվ 13032014-06-0026 վկայա կա նի` 13.03.2014 թվա կա նին Մղա րթ հա մայն քի 0,439 հա 
մա կե րե սով վա րե լա հո ղի 3/4 մա սի նկատ մա մբ ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
07.08.2013 թվա կա նի թիվ 1719 վկայագ րի և ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո-
րծ ման) ի րա վուն քի թիվ 831573 վկայա կա նի հի ման վրա գրա նց վել է Էմ մա Մին բա շի րո-
վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 51):

14.  Հայց վոր նե րը ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի բնա կե լի տան, տնա մե  րձ հո ղա-
մա սի և նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո ղե րի նկատ մա մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ-
մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի պե-
տա կան գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հա նջ նե րի հիմ քում 
դրել են այն հան գա ման քը, որ Մղա րթ հա մայն քի տն տե սա կան գր քից տր ված քաղ ված քի 
հի ման վրա Էմ մա Մին բա շի րո վան սխալ մա մբ դար ձել է վի ճե լի ան շա րժ գույ քե րի սե-
փա կա նա տեր: Հայց վոր նե րը ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 
07.08.2013 թվա կա նին տր ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայա-
գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջի հիմ քում դրել են այն հան գա-
ման քը, որ նո տա րը սխալ մա մբ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր է տրա մադ րել 
մի  այն Էմ մա Մին բա շի րո վային, մի  նչ դեռ Տա րի ել Հա կո բյա նը ևս դի մում է ներ կայաց րել 
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նույն նո տա րի ն՝ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու մա սին (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 5-20):

15.  Մահ վան ակ տի գրա նց ման վե րա բե րյալ տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Վա ղիկ Հա կո-
բյա նը մա հա ցել է 30.11.2012 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 54):

16. 05.05.2015 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նը հի-
վա նդ է մի  շա րք սի մպ տոմն  ե րով 2012 թվա կա նի դեկ տեմ բեր ամ սից և 05.05.2013 թվա-
կա նին դի մե լ է Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան Մառ նե ու լի շր ջա նի Շա հու մյան ա վա նի 
ամ բու լա տո րի ա (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 112-114):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը  
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի    1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` ստո րա դաս 
դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 
խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր-
ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե սե փա կա նու  թյան ի րա վու ն քի պե տա կան գրան ցու  մը և 
ժա ռան գու  թյան ի րա վու ն քի վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու  վե րա բե րյալ հիմն  ա կան 
հայ ցա պա հա նջ նե րը կա րող են արդյո ՞ք ընդ դա տյա է լի նել ընդ հա նու ր ի րա վա սու  թյան 
դա տա րա նին:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա-
կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար-
դյու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու, 
ինչ պես նաև ի րեն ներ կայաց ված մե  ղադ րան քի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար 
հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, 
ան կախ և ան կո ղմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա-
րա կային քն նու թյան ի րա վունք:

 Հա ման ման ի րա վադ րույթ ներ են նա խա տես ված նաև 2015 թվա կա նի փո փո խու-
թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում և 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սում:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան-
չյուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը 
կամ նրան ներ կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա մբ, ու նի օ րեն քի 
հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 
ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նին են են թա կա բո լոր գոր ծե րը, բա ցա ռու թյա մբ  վար չա կան դա տա-
րա նի են թա կայու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րի:

ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա-
րա նն ըստ է ու թյան քն նում է Վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված 
վար չա կան գոր ծե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` քա ղա քա ցի ա կան բո լոր գոր ծե րն ընդ դա տյա են ա ռա ջին ա տյա նի ընդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի « Տա րած քային ընդ դա տու թյու-
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նը» վեր տա ռու թյա մբ 12-րդ գլ խի 86-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը գոր ծը հա նձ նում է այլ դա տա րա նի քն նու թյա ն՝ ե թե գոր ծը տվյ ալ դա տա-
րա նում քն նե լիս պա րզ վել է, որ այն վա րույթ է ըն դուն վել ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի 
խա խտ մա մբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե վե ճը են թա կա չէ դա տա րա նում 
քն նու թյան:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
վար չա կան դա տա րա նին ընդ դա տյա են հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող 
բո լոր գոր ծե րը (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
մի մյա նց հետ փոխ կա պա կց ված մի  քա նի պա հա նջ նե րով գոր ծը, ե թե այդ պա հա նջ նե րից 
մե  կն ընդ դա տյա է վար չա կան դա տա րա նին, իսկ մյու սը` ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նին, քն նում է այն դա տա րա նը, ո րին ընդ դա տյա է հիմն  ա կան պա հան ջը ։

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հիմն  ա կան է այն պա հան ջը, ո րի լուծ ման 
ար դյուն քում կայաց ված դա տա կան ակ տը կան խո րո շում է դրա նից ա ծա նց վող պա հա նջ-
նե րի լուծ ման ել քը ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ընդ դա տու թյու նը` որ պես դա տա վա րա-
կան ինս տի տուտ, դա տա վա րա կան նոր մե  րի այն պի սի հա մակ ցու թյուն է, ո րո նք կար գա-
վո րում են դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա կա բո լոր գոր ծե րի բաշ խու մը ՀՀ դա տա կան 
իշ խա նու թյան ա ռա ջին ա տյա նի կո նկ րետ դա տա րան նե րի մի  ջև:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 03.02.2009 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-787 ո րոշ մա մբ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տա րրն է ան ձի` այն դա տա րա նում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վուն քը, 
ո րի ընդ դա տու թյա նն օ րեն քով հա նձն ված է տվյ ալ գոր ծը:

ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 22-րդ հոդ վա ծում և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված ի րա վադ րույթ նե րով օ րե նս դի րը կան-
խո րո շել է ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի ընդ դա տու թյան շր ջա նա կը, որն 
ընդ գր կում է բո լոր գոր ծե րը` բա ցա ռու թյա մբ վար չա կան դա տա րա նի քն նու թյա նը վե րա-
պահ ված գոր ծե րի, իսկ ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծում և ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված ի րա վադ րույթ նե րով օ րե նս դի-
րը սահ մա նել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ընդ դա տու թյան շր ջա նա կը, ո րը կա զմ ված է 
հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճե րից ծա գող գոր ծե րից: Փաս տո րեն, 
դա տա կան գոր ծե րի տա րան ջա տու մը քա ղա քա ցի ա կա նի և վար չա կա նի պայ մա նա վոր-
ված է այդ գոր ծե րով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից. կո նկ րետ գոր ծի` ա ռար-
կայա կան ընդ դա տու թյան հար ցը բա ցա հայ տե լու հա մար ան հրա ժե շտ է պար զել այդ 
գոր ծով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, այ սի նքն` այն հար ցը, թե արդյոք տվյ ալ 
գոր ծը ծա գում է հան րային, թե մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճից:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով մի  քա նի փոխ կա պա կց ված հայ ցա պա-
հա նջ նե րի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րի ա ռար կայա կան ընդ դա տու թյան ո րոշ ման 
խնդ րին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 
ներ կայաց վում են եր կու և ա վե լի հայ ցա պա հա նջ, ո րո նք ու նեն տար բեր ա ռար կայա կան 
ընդ դա տու թյուն, ա պա գոր ծը պե տք է քնն վի այն դա տա րա նում, ո րին ընդ դա տյա է ներ-
կայաց ված հիմն  ա կան պա հան ջը (տե´ս, Ռու  բեն Մի րա քյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա-
քա պե տի և մյու ս նե րի թիվ ՎԴ/0476/05/08 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
25.06.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը)։ Մեկ այլ ո րոշ մա մբ բա ցա հայ տե լով հիմն  ա կան պա հան ջի 
հաս կա ցու թյու նը` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ մի  մյա նց հետ փոխ կա պա-
կց ված մի  քա նի հայ ցա պա հա նջ նե րից հիմն  ա կան է այն պա հան ջը, ո րի լուծ ման ար դյուն-
քում կայաց ված դա տա կան ակ տը կան խո րո շում է մյուս պա հա նջ նե րի լու ծու մը (տե´ս, 
Ար ևիկ Ա րու  չյա նն ընդ դեմ « ՀԷԳ-90» ՍՊԸ-ի և Դա նի ել Գրի գո րյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/0433/02/11 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան 
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հայ ցի կամ դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րի ա ռար կայա կան ընդ դա տու թյան 
հար ցը ո րոշ վում է` ել նե լով այն հան գա ման քից, թե ինչ պի սի (հան րային կամ մաս նա վոր) 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից է բխում այդ գոր ծե րի հա րուց ման հա մար 
հի մք հան դի սա ցած պա հան ջը (իսկ մի  քա նի փոխ կա պա կց ված հայ ցա պա հա նջ նե րի առ-
կայու թյան դեպ քում` դրան ցից հիմն  ա կա նը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան րային և մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 
բխող վե ճե րից ծա գող գոր ծե րի ընդ դա տու թյան տա րան ջատ ման և դրա հի ման վրա դա-
տա կան այս կամ այն գոր ծի ընդ դա տու թյան ո րոշ ման ի րա վա կան խնդ րին ան դրա դար ձել 
է թիվ ՎԴ/0830/05/14 վար չա կան գոր ծով 22.04.2016 թվա կա նի ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում: 
Այդ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 
որ ինչ պես ցան կա ցած հա րա բե րու թյուն, այն պես էլ ի րա վա կան նոր մե  րի մի  ջո ցով կար-
գա վոր վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյու նը` ի րա վա հա րա բե րու թյու նը, ո րո շա կի փոխ-
կա պա կց ված տար րե րի (սուբյե կտ, օբյե կտ և բո վան դա կու թյուն) ամ բող ջու թյուն (հա մա-
կա րգ) է, ո րո նց բո վան դա կային-ո րա կա կան տար բե րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը տա րան ջա տե լու մի  մյան ցից: Մաս նա վո րա պես` հան րային 
ի րա վա հա րա բե րու թյու նը մաս նա վոր հա րա բե րու թյու նից տա րան ջատ վում է թե՛ սուբյեկ-
տային կազ մով, թե՛ բո վան դա կու թյա մբ և թե՛ օբյեկ տով: Այդ տար րե րն ա ռան ձին-ա ռան-
ձին ան հրա ժե շտ են, իսկ ի րե նց հա մակ ցու թյան մե ջ բա վա րար են, որ պես զի փա ստ վի 
ի րա վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու հան գա ման քը:

Վ կայա կոչ ված ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ հան րային է 
այն ի րա վա հա րա բե րու թյու նը, ո րում կող մե  րից մե  կի դե րում ան պայ մա նո րեն հան դես է 
գա լիս հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյեկ տը, որն այդ հա րա-
բե րու թյան ըն թաց քում հան րային շա հի ի րաց ման կա պակ ցու թյա մբ ի րաց նում է օ րեն քով 
սահ ման ված իր հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րը: Ըստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու և դրա նից բխող վե ճը վար չա կան դա-
տա րա նին ընդ դա տյա լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա տա կով պե տք է գնա հատ-
ման ա ռար կա դա րձ վեն հետ ևյալ հան գա մա նք նե րը. 

1. ա րդյո ՞ք ի րա վա հա րա բե րու թյան կող մե  րից մե  կը հան րային իշ խա նա կան լի ա զո-
րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյե կտ է, թե` ոչ, 

2. ա րդյո ՞ք այդ ի րա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան րային 
իշ խա նա կան լի ա զո րու թյա մբ օժտ ված սուբյեկ տի կող մի ց իր հան րային իշ խա նա կան լի-
ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, թե` ոչ, 

3. ա րդյո ՞ք այդ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րային շա հի ի րաց ման կա-
պակ ցու թյա մբ (ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է ե ղել հան րային շա հի` սո ցի ալ-ի րա-
վա կան պրակ տի կայում ի րաց մա նը և ա ռար կայաց մա նը), թե` ոչ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ մի  այն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա-
նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում է հնա րա վոր փաս տել ի րա վա հա րա բե րու թյան հան րային 
լի նե լու հան գա ման քը, ինչ պես նաև այդ հա րա բե րու թյու նից բխող վե ճե րի ընդ դա տու-
թյան հար ցը` հաշ վի առ նե լով նաև այն կար ևոր հան գա ման քը, որ հան րային հա րա բե րու-
թյուն նե րից բխող բո լոր վե ճե րը չեն, որ վե րա պահ ված են վար չա կան դա տա րա նի քն նու-
թյա նը, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նին ընդ դա տյա չեն Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի (...) են թա կայու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րը, ընդ հա-
նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի են թա կայու թյա նը վե րա պահ ված քրե ա կան գոր ծե րը, 
ինչ պես նաև պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված գոր ծե րը (տե ՛ս, « Վե ստ» ՍՊԸ-ն ընդ-
դեմ ՀՀ է կո նո մի  կայի նա խա րա րու  թյան մտա վոր սե փա կա նու  թյան գոր ծա կա լու  թյան թիվ 
ՎԴ/0830/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո-
շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում ընդ-
դա տու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման ի րա վա կան հետ ևա նք նե րին` ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նս գիր քը տար բե րակ ված մո տե ցում է ցու ցա բե րել ա ռար կայա կան 
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ընդ դա տու թյան և տա րած քային ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման կա պակ ցու թյա-
մբ: Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի « Տա րած քային ընդ դա-
տու թյու նը» վեր տա ռու թյա մբ 12-րդ գլ խի 86-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 1-ին են թա կե տով 
և նույն օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա վա նոր մե  րի հա մա-
կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծի՝ ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի խա խտ-
մա մբ վա րույթ ըն դուն ված լի նե լը տվյ ալ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում պա րզ վե լու դեպ-
քում դա տա րա նը կա րող է գոր ծը հա նձ նել այլ դա տա րա նի քն նու թյան, ե թե այն վա րույթ 
է ըն դուն վել տա րած քային ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի խա խտ մա մբ: Ընդ ո րում, ըստ ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի, «այլ դա տա րան» եզ րույ թի ներ քո օ րե նս դի րը նկա տի է ու նե ցել 
մի  այն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով գոր ծեր 
քն նող ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան նե րին: Մի նչ դեռ գոր ծող քա ղա քա ցի ա դա-
տա վա րա կան օ րե նսդ րու թյունն ա ռար կայա կան ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի խա խտ մա-
մբ վա րույթ ըն դուն ված գո րծն այլ դա տա րա նի քն նու թյա նը հա նձ նե լու վե րա բե րյալ որ ևէ 
ի րա վա կար գա վո րում չի նա խա տե սում:

Ն ման պայ ման նե րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 86-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 1-ին են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ 
գո րծն այլ դա տա րա նի քն նու թյա նը հա նձ նե լու մա սին կա նո նը վե րա բե րում է մի  այն այն 
դեպ քին, երբ գոր ծը վա րույթ է ըն դուն վել տա րած քային ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի խա-
խտ մա մբ: Հետ ևա բար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ գոր ծի՝ ա ռար կայա կան ընդ-
դա տու թյան կա նոն նե րի խա խտ մա մբ վա րույթ ըն դուն ված լի նե լը տվյ ալ գոր ծի քն նու թյան 
ըն թաց քում պա րզ վե լու դեպ քում դա տա րա նն ի րա վա սու չէ այն հա նձ նել այլ դա տա րա նի 
քն նու թյա նը: Տվյ ալ պա րա գայում դա տա րա նը պար տա վոր է կար ճել գոր ծի վա րույ թը ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քով: Այ սի նքն՝ 
այն դեպ քում, երբ որ ևէ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում պա րզ վում է, որ այն վա րույթ է ըն-
դուն վել ա ռար կայա կան ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի խա խտ մա մբ, դա տա րա նը պար տա վոր 
է վճիռ կայաց նել գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին այն հիմ քով, որ տվյ ալ գոր ծը են թա կա 
չէ ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նում քն նու թյան (տե ՛ս, Գո ռիշ խան Ի շի կյ ա նն ընդ դեմ 
««ԱՐ ՄԵ ՆԻ Ա» ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ Օ ԴԱ ՆԱ ՎԱ ԿԱՅԱՆ ՆԵՐ» ՓԲԸ-ի և ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն-
թեր քա ղա քա ցի ա կան ա վի ա ցի այի գլ խա վոր վար չու  թյան թիվ ԵՄԴ/1029/02/14 քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

I. Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Տա-
րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց վել են մի  մյա նց հետ փոխ կա-
պա կց ված հետ ևյալ հայ ցա պա հա նջ նե րը. 

1) ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 138,8քմ մա կե րե սով բնա կե լի 
տան և 0,267 հա մա կե րե սով տնա մե  րձ հո ղա մա սի, ինչ պես նաև նույն գյու ղում գտն վող 
0,169 հա, 0,098 հա, 0,064 հա, 0,249 հա, 0,439 հա մա կե րես նե րով վա րե լա հո ղե րի նկատ մա-
մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րը, 

2) ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի 7-րդ փո ղո ցի 1-ին նր բա-
նց քի թիվ 2 տան, օ ժան դակ շի նու թյուն նե րի և հո ղա մա սի 3/4 մա սի, ինչ պես նաև նույն 
հա մայն քի 0,169 հա, 0,098 հա, 0,064 հա, 0,249 հա, 0,439 հա մա կե րես նե րով վա րե լա հո ղե-
րի 3/4 մա սի նկատ մա մբ Էմ մա Մին բա շի րո վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 13.03.2014 
թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րը, 

3) ան վա վեր ճա նա չել 07.08.2013 թվա կա նին Թու մա նյա նի նո տա րա կան տա րած քի 
նո տար Ա. Մա ղա քյա նի կող մի ց տր ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա-
գի րը, 

4) Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ-
ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հա մա րել հար գե լի,
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5) ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի թիվ 7 փո ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան և 
տնա մե  րձ հո ղա մա սի, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 0,169 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 
0,098 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,064 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,249 հա մա կե-
րե սով վա րե լա հո ղի, 0,439 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) 
Հա կո բյա նին ճա նա չել մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր,

6)  Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ գույ քի, այն է` ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ 
հա մայն քի թիվ 7 փո ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան և տնա մե  րձ հո ղա մա սի, 0,169 հա, 
0,098 հա, 0,064 հա, 0,249 հա, 0,439 հա մա կե րես նե րով վա րե լա հո ղե րի նկատ մա մբ Տա րի ել 
Հա կո բյա նին ճա նա չել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ` 1/3 մա սով, Էմ մա Մին բա շի-
րո վային ժա նա չել ժա ռան գու թյուն ըն դու նած ժա ռա նգ` 1/3 մա սով, Ա նա հիտ Բա ղի րյա նին 
ճա նա չել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ` 1/3 մա սով:

II. Սույն գոր ծով Դա տա րա նն ամ բող ջու թյա մբ մե ր ժել է Տա րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա-
հիտ Բա ղի րյա նի հայ ցը՝ ան հի մն  լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյա մբ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը, իսկ Տա-
րի ել Հա կո բյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա րել է մաս նա կի ո րեն և Տա րի ել Հա կո բյա նի 
հայ ցը մե ր ժե լու մա սով բե կա նել է ու փո փո խել Դա տա րա նի վճի ռը՝ ո րո շե լով Տա րի ել Հա-
կո բյա նի մա սով սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճել, իսկ մն ա ցած մա սով Դա տա րա նի վճի ռը 
թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ: Իր այդ ո րոշ ման հիմ քում Վե րա քն նիչ դա տա րա նը դրել է 
այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա-
կան գրա նց մա ն՝ որ պես վար չա կան ակ տի, վե րաց ման մա սին Տա րի ել Հա կո բյա նի կող մի ց 
ներ կայաց ված պա հա նջն իր բնույ թով վար չաի րա վա կան է, և Տա րի ել Հա կո բյա նի մա սով 
սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կա րճ ման: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
գտել է, որ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա-
մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու մա սին պա հան ջը 
հիմն  ա կան է, ո րը կան խո րո շում է մյուս պա հա նջ նե րի մե  րժ ման կամ բա վա րար ման հնա-
րա վո րու թյու նը: Հետ ևա բար, ըստ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի, Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց 
ներ կայաց ված այդ հայ ցա պա հան ջը և դրա նից ա ծա նց վող մյուս պա հա նջ նե րն ընդ դա-
տյա են ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի քն նու թյա նը, և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի մա-
սով սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա չէ կա րճ ման:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րից, 
ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

III. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 
սույն գոր ծով Տա րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված մի  մյա նց 
փոխ կա պա կց ված հայ ցա պա հա նջ նե րի՝ հիմն  ա կան և ա ծան ցյալ պա հա նջ նե րի տա րան-
ջատ ման հար ցին: Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ (1) ՀՀ Լո ռու մար զի 
Մղա րթ գյու ղի բնա կե լի տան, տնա մե  րձ հո ղա մա սի և նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո-
ղե րի նկատ մա մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու 
վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև (3) ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 
07.08.2013 թվա կա նին տր ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայա-
գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հա նջ նե րը հիմն  ա կան են, և դրա նց լու-
ծու մը կան խո րո շում է (2) նույն ան շա րժ գույ քե րի 3/4 մա սի նկատ մա մբ Էմ մա Մին բա-
շի րո վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 13.03.2014 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րն 
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի լուծ ման ել քը:

Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում այն փաս-
տա կան հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ վո ղ՝ ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի 
7-րդ փո ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան, օ ժան դակ շի նու թյուն նե րի և հո ղա մա սի 3/4 
մա սի, ինչ պես նաև նույն հա մայն քի 0,169 հա, 0,098 հա, 0,064 հա, 0,249 հա, 0,439 հա մա կե-
րես նե րով վա րե լա հո ղե րի 3/4 մա սի նկատ մա մբ Էմ մա Մին բա շի րո վայի սե փա կա նու թյան 
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ի րա վուն քի 13.03.2014 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րի հա մար հի մք են հան դի սա ցել 
ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին տր ված 
ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայա գի րը և ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա-
րթ գյու ղի բնա կե լի տան, տնա մե  րձ հո ղա մա սի և նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո ղե րի 
նկատ մա մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րը: Այ սի նքն՝ Լո ռու մար զի Մղա-
րթ գյու ղի բնա կե լի տան, տնա մե  րձ հո ղա մա սի և նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո ղե րի 
նկատ մա մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րը և ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա-
կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին տր ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու-
թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայա գի րը դա տա կան ակ տով ան վա վեր ճա նաչ վե լու հան-
գա մա նքն ինք նին կա րող է հան գեց նել ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի 7-րդ փո ղո ցի 
1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան, օ ժան դակ շի նու թյուն նե րի և հո ղա մա սի 3/4 մա սի, ինչ պես 
նաև նույն հա մայն քի 0,169 հա, 0,098 հա, 0,064 հա, 0,249 հա, 0,439 հա մա կե րես նե րով վա-
րե լա հո ղե րի 3/4 մա սի նկատ մա մբ Էմ մա Մին բա շի րո վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
13.03.2014 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րի ան վա վեր ճա նաչ ման վե րա բե րյալ դա-
տա կան ակ տի կայաց ման:

IV. Անդ րա դառ նա լով սույն գոր ծով Տա րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող-
մի ց ներ կայաց ված (1) ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի բնա կե լի տան, տնա մե  րձ հո ղա մա-
սի, ինչ պես նաև նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո ղե րի նկատ մա մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա-
նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի 
պե տա կան գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու և (2) նույն ան շա րժ գույ քե րի 3/4 մա սի 
նկատ մա մբ Էմ մա Մին բա շի րո վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 13.03.2014 թվա կա նի 
պե տա կան գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հա նջ նե րի բնույ թի ն՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

1) ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  
ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վե ճի կող մե  րից մե  կը հան րային իշ խա նա կան լի ա զո-
րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյե կտ է՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա-
դա ստ րի պե տա կան կո մի  տեն, 

2) ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  
ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վե ճը ծա գում է այն պի սի ի րա վա հա րա բե րու թյու նից, 
ո րի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյա մբ օժտ ված 
սուբյեկ տի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո-
մի  տե ի կող մի ց իր հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման պար տա-
կա նու թյա նը, 

3) ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի հիմ քում ըն կած վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ-
ված է հան րային շա հի` սո ցի ալ-ի րա վա կան պրակ տի կայում ի րաց մա նը և ա ռար կայաց-
մա նը. այն ծա գել է պե տու թյան կող մի ց ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ գրա նց ված ի րա-
վունք նե րի և սահ մա նա փա կումն  ե րի ճա նաչ ման, ե րաշ խա վոր ման և պա շտ պա նու թյան 
ա պա հով ման հան րային շա հի ի րաց ման կա պակ ցու թյա մբ: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի և 
սահ մա նա փա կումն  ե րի պե տա կան գրա նց ման վա րույ թի ի րա վա կան հիմ քե րը սահ մա-
նող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի և ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կայի ու սումն  ա-
սի րու թյու նը վկայում է այն մա սին, որ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի պե տա կան 
գրան ցու մը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում հան դի սա նում է 
վար չա կան ակտ: Հատ կան շա կան է, որ նմա նա տիպ ի րա վա կան դիր քո րո շում ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հայտ նել է Սի սի ա նի քա ղա քա պե տա րա նն ընդ դեմ Շա հեն Սա րգ սյա նի 
թիվ 3-1920(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով դե ռևս 26.10.2006 թվա կա նին կայաց ված ո րոշ-
մա մբ` նշե լով, որ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի վե րա բե րյալ ան շա րժ գույ քի 
գրան ցա մա տյա նում կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու մը) վար չա կան ակտ է: Հետ ևա բար, 
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ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը վե րաց նե լու (ան վա վեր 
ճա նա չե լու) պա հան ջը հան դի սա նում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված վի ճա րկ ման հայ ցի ա ռար կա և որ պես հիմն  ա-
կան հայ ցա պա հա նջ՝ են թա կա է քն նու թյան վար չա դա տա վա րա կան կար գով: 

Այս պի սով, վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ (1) ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի բնա-
կե լի տան, տնա մե  րձ հո ղա մա սի, ինչ պես նաև նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո ղե րի 
նկատ մա մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու և (2) 
նույն ան շա րժ գույ քե րի 3/4 մա սի նկատ մա մբ Էմ մա Մին բա շի րո վայի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի 13.03.2014 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա-
պա հա նջ նե րը բխում են ոչ թե մաս նա վոր, այլ հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 
ծա գող վե ճից: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ (1) ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի բնա-
կե լի տան, տնա մե  րձ հո ղա մա սի, ինչ պես նաև նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո ղե րի 
նկատ մա մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա-
պա հա նջ նե րը սույն գոր ծով հիմն  ա կան են (ա ծան ցյալ չեն), քա նի որ դրա նց հիմ քում դր-
ված են սույն գոր ծով ներ կայաց ված մյուս հայ ցա պա հա նջ նե րի լուծ ման ել քից ան կախ 
փաս տա րկ ներ, մաս նա վո րա պե ս՝ այն հան գա ման քը, որ Մղա րթ հա մայն քի տն տե սա կան 
գր քից տր ված քաղ ված քի հի ման վրա Էմ մա Մին բա շի րո վան սխալ մա մբ դար ձել է վի ճե լի 
ան շա րժ գույ քե րի սե փա կա նա տեր: Այ սի նքն՝ նշ ված հայ ցա պա հան ջի բա վա րար ման կամ 
մե  րժ ման հար ցը պայ մա նա վոր ված չէ սույն գոր ծով ներ կայաց ված որ ևէ այլ պա հան ջի 
լուծ ման ել քով:

V. Սույն գոր ծով Տա րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված 
(3) ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին տր-
ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե-
լու հայ ցա պա հան ջի կա պակ ցու թյա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում 
ան դրա դա րձ կա տա րել ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը դա տա կան կար գով վի-
ճար կե լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի բո վան դա կու թյա նը: 

Այս պես, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ի րա վա կան 
դիր քո րո շում է հայտ նել ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը վար չա կան դա տա րա-
նում վի ճար կե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյա լ՝ նշե լով, որ նո տա րի կող մի ց 
տրա մա դր ված ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 
վար չա կան ակտ չէ: Հետ ևա բար ան ձն ի րա վունք չու նի պա հան ջել վի ճա րկ ման հայ ցով 
վե րաց նել իր են թադ րյալ ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը խախ տող ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկայա գի րը, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի հա մա պա-
տաս խան կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն` վի ճա րկ ման հայցն օ րե նսդ րի կող մի ց նա խա-
տես ված հայ ցի տե սակ է, որն ուղղ ված է դա տա կան ակ տով մի  ջամ տող վար չա կան ակտն 
ամ բող ջու թյա մբ կամ մա սա մբ վե րաց նե լուն: Նույն ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
նշել է նաև, որ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը 
չի կա րող դի տա րկ վել նաև որ պես նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը վի ճար կե լու պա հա նջ, 
ե թե ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի հիմ քում դր-
ված չէ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճար կու մը (տե ՛ս, Սեր ժիկ Պո ղո սյա նն ընդ դեմ 
ՀՀ Կե նտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բոյա նի թիվ ՎԴ/4901/05/11 վար-
չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած մե կ այլ ո րոշ մա մբ ան դրա դար-
ձել է նաև ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րն ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նում վի ճար կե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյա նը՝ գտ նե լով, որ ե թե ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի հիմ քում դր ված չէ նո տա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճար կու մը, ա պա այդ գոր ծը չի ծա գում հան րային ի րա վա հա րա-
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բե րու թյուն նե րից. այն ծա գում է մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից, հետ ևա բար 
ընդ դա տյա է ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին (տե ՛ս, Հու  սիկ Թադ ևո սյա նն ընդ-
դեմ Ար մե ն Ա րիս տա կե սյա նի և ՀՀ Ար մա վի րի նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ան ժե լա 
Ցա կա նյա նի թիվ ԱՐԴ1/0019/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
28.12.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ո րո շումն  ե րում ար-
տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, գտ նում է, որ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
վկայագ րի վի ճա րկ ման հայ ցա պա հան ջի ընդ դա տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան-
գա ման քով, թե այդ պա հան ջի հիմ քում ըն կած է արդյոք նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի վի ճա րկ ման փաս տար կը, թե՝ ոչ: Այլ կե րպ ա սած, այն դեպ քում, երբ ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վի ճա րկ ման հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած է նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի վի ճար կու մը, ա պա այդ հայ ցա պա հան ջը ծա գում է հան րային ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րից բխող վե ճից և ընդ դա տյա է վար չա կան դա տա րա նին, իսկ այն դեպ քում, երբ 
ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վի ճա րկ ման հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած չէ նո տա րա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճար կու մը, ա պա այդ հայ ցա պա հան ջը ծա գում է մաս նա վոր 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճից և ընդ դա տյա է ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նին:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով սույն 
գոր ծով Տա րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված (3) ՀՀ 
« Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին տր ված 
ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ-
ցա պա հան ջի ընդ դա տու թյան ո րոշ ման հար ցի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ-
ված հայ ցա պա հան ջի հիմ քում դր ված է նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճար կու մը: 
Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով հայց վոր նե րը վի ճար կում են 
ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին տր ված 
ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայա գի րը՝ ի րե նց պա հան ջի հիմ քում 
դնե լով այն հան գա ման քը, որ նո տա րը սխալ մա մբ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր 
է տրա մադ րել մի  այն Էմ մա Մին բա շի րո վային, մի  նչ դեռ Տա րի ել Հա կո բյա նը ևս դի մում է 
ներ կայաց րել նույն նո տա րի ն՝ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու մա-
սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Նո տա րի ա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը յու րա քան չյուր 
ժա ռան գի հա մար կա զմ վում է ա ռան ձին, իսկ նույն օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը ժա ռա նգ նե րին տր վում է ժա ռան գու-
թյան բաց ման վայ րի նո տա րին ներ կայաց ված գրա վոր դի մու մի  հի ման վրա (...):

 Փաս տո րեն, սույն գոր ծով Տա րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ-
կայաց ված (3) ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 07.08.2013 
թվա կա նին տր ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայա գի րն ան վա-
վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի հիմ քում դր ված է այդ նո տա րի կող մի ց ա ռեր ևույթ թույլ 
տր ված « Նո տա րի ա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և 62-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի են թադ րյալ խա խտ ման հիմ քով վեր ջի նիս նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի վի ճար կու մը: Նշ ված հայ ցա պա հան ջի հիմ քը ոչ թե ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կա-
պակ ցու թյա մբ Տա րի ել Հա կո բյա նի, Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի մի  ջև 
ծա գած և ժա ռա նգ ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ան մի  ջա կա նո րեն բխող վե ճն է, 
այլ ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի՝ մի  այն Էմ մա Մին բա շի րո վային 
ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր տրա մադ րե լու գոր ծո ղու թյան և Տա րի ել Հա կո-
բյա նին ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր չտ րա մադ րե լու ան գոր ծու թյան վի ճա րկ-
ման կա պակ ցու թյա մբ տվյ ալ նո տա րի և սույն գոր ծով հայց վոր նե րի մի  ջև ծա գած վե ճը: 
Ի րա վա կան այդ վե ճի բո վան դա կու թյու նը հան գում է նո տա րի կող մի ց ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկայա գիր տրա մադ րե լու՝ որ պես հան րային գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման 
ի րա վա չա փու թյան կամ ոչ ի րա վա չա փու թյան հար ցին. տվյ ալ դեպ քում դա տա կան քն նու-
թյան ա ռար կա է հան դի սա նում նո տա րի կող մի ց իր հան րային գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց-
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ման ի րա վա չա փու թյան ստու գու մը: Ընդ ո րում, ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի 
նո տա րի հան րային գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ի րա վա չա փու թյու նը են թա կա է ստուգ-
ման նո տա րի կող մի ց ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ 
« Նո տա րի ա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը խա խտ ված 
լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը պար զե լու մի  ջո ցով: Այս պի սով, ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ սույն գոր ծով ներ կայաց ված հայ ցա պա-
հան ջի հիմ քում ըն կած ի րա վա կան վե ճն ան մի  ջա կա նո րեն չի բխում ժա ռա նգ ման ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րից. այն չի կա րող հա մար վել ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու, ժա-
ռան գու թյան բաց ման վայ րի, ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի կամ ժա ռա նգ ման ինս տի տու տի 
այլ տար րե րի կա պակ ցու թյա մբ ժա ռա նգ նե րի մի  ջև ծա գած վեճ: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ քն նա-
րկ վող հայ ցա պա հան ջը բխում է ոչ թե քա ղա քա ցի աի րա վա կան (ժա ռա նգ ման) հա րա բե-
րու թյուն նե րում ժա ռա նգ նե րի մի  ջև ծա գած վե ճից, այլ նո տա րի կող մի ց « Նո տա րի ա տի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված պար տա կա նու թյան են թադ րա բար ոչ պատ շաճ կա-
տար ման ար դյուն քում, մի  կող մի ց, այդ նո տա րի և, մյուս կող մի ց, Տա րի ել Հա կո բյա նի ու 
Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի մի  ջև ծա գած հան րային-ի րա վա կան վե ճից: 

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ սույն գոր ծով Տա րի ել Հա կո բյա նի 
և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված (3) ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա-
րած քի նո տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին տր ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա-
վուն քի թիվ 1719 վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջը ծա գում է ոչ թե մաս-
նա վոր, այլ հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճից:

VI. Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով Տա րի ել Հա կո բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի-
րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված (1) ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի բնա կե լի տան, տնա մե  րձ 
հո ղա մա սի, ինչ պես նաև նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո ղե րի նկատ մա մբ Վա ղի նակ 
Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 30.11.2001 
թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու, (3) ՀՀ « Թու մա նյան» նո-
տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին տր ված ըստ օ րեն քի ժա-
ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հա նջ նե-
րը, ինչ պես նաև դրան ցից ա ծա նց վող (2) նույն ան շա րժ գույ քե րի 3/4 մա սի նկատ մա մբ 
Էմ մա Մին բա շի րո վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 13.03.2014 թվա կա նի պե տա կան 
գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հա նջ նե րը ծա գում են հան րային ի րա վա-
հա րա բե րու թյու նից բխող վե ճից և ընդ դա տյա են ոչ թե ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան, այլ 
վար չա կան դա տա րա նի քն նու թյա նը:

VII. Ինչ վե րա բե րում է սույն գոր ծով ներ կայաց ված (4) Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց 
ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար-
գե լի հա մա րե լու, (5) վի ճե լի ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նին 
մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու, (6) Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ ան-
շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Տա րի ել Հա կո բյա նին, Էմ մա Մին բա շի րո վային և Ա նա հիտ Բա-
ղի րյա նի ն՝ յու րա քան չյու րին 1/3 մա սով, ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու 
մա սին հայ ցա պա հա նջ նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ակն հայտ է, որ 
նշ ված հայ ցա պա հա նջ նե րը ծա գում են մաս նա վոր (քա ղա քա ցի աի րա վա կան) ի րա վա հա-
րա բե րու թյու նից, ո րը հան գում է Վա ղի նակ Հա կո բյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու և 
ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի մե ջ մտ նող գույ քի նկատ մա մբ յու րա քան չյուր ժա ռան գի փո-
խա դա րձ հա վակ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ժա ռա նգ նե րի մի  ջև ծա գած ի րա վա կան վե-
ճին: Հետ ևա բար, (4) Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար 
օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու, (5) վի ճե լի ան շա րժ 
գույ քի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե-
լու, (6) Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Տա րի ել Հա-
կո բյա նին, Էմ մա Մին բա շի րո վային և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի ն՝ յու րա քան չյու րին 1/3 մա սով, 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու մա սին հայ ցա պա հա նջ նե րն ընդ դա տյա 
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են ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի քն նու թյա նը:

VIII. Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը՝ Տա րի ել Հա կո-
բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված (1) ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 
բնա կե լի տան, տնա մե  րձ հո ղա մա սի, ինչ պես նաև նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո ղե րի 
նկատ մա մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րը, (2) նույն ան շա րժ գույ քե րի 
3/4 մա սի նկատ մա մբ Էմ մա Մին բա շի րո վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 13.03.2014 
թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րը և (3) ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո-
տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին տր ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
թիվ 1719 վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ պա հա նջ նե րի մա սով, են թա կա է 
կա րճ ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հիմ քով, քա նի որ այդ հայ ցա պա հա նջ նե րի մա սով գոր ծը վա րույթ է ըն դուն վել ա ռար-
կայա կան ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի խա խտ մա մբ:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի վա րույ թը՝ (4) 
Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված 
ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու, (5) վի ճե լի ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Վա-
ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու, (6) Վա ղի նակ (Վա-
ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Տա րի ել Հա կո բյա նին, Էմ մա Մին-
բա շի րո վային և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի ն՝ յու րա քան չյու րին 1/3 մա սով, ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու մա սին հայ ցա պա հա նջ նե րի մա սով, են թա կա չէ կա րճ ման, 
քա նի որ այդ պա հա նջ նե րի մա սով ա ռար կայա կան ընդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախ-
տում առ կա չէ: Նշ ված հայ ցա պա հա նջ նե րը են թա կա են ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի քն նու թյա նը՝ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով, ինչն ան տես վել է 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը կար ճել է սույն 
գոր ծի վա րույ թը մի  այն հայց վոր նե րից մե  կի՝ Տա րի ել Հա կո բյա նի, մա սով, իսկ մյուս 
հայց վոր Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի մա սով քն նել է վե րա քն նիչ բո ղո քը: Այս պես, Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նը, հա մա րե լով, որ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված հիմն  ա կան 
հայ ցա պա հան ջը ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի 
բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու պա հա նջն է, ըստ է ու թյան ան հի մն  է գնա հա տել այդ 
պա հան ջը և Դա տա րա նի վճի ռը՝ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի հայ ցը մե ր ժե լու մա սով, թո ղել է 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կա-
րճ ման մի  այն (1) ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի բնա կե լի տան, տնա մե  րձ հո ղա մա սի, 
ինչ պես նաև նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո ղե րի նկատ մա մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և 
Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի պե-
տա կան գրան ցումն  ե րը, (2) նույն ան շա րժ գույ քե րի 3/4 մա սի նկատ մա մբ Էմ մա Մին բա-
շի րո վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 13.03.2014 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րը 
և (3) ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին 
տր ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 1719 վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա-
չե լու վե րա բե րյալ պա հա նջ նե րի մա սով: Ընդ ո րում, այդ պա հա նջ նե րի ա ռու մով սույն 
գոր ծը են թա կա է կա րճ ման ոչ թե ա ռան ձին հայց վո րի, այլ բո լոր հայց վոր նե րի մա սով. 
այդ հայ ցա պա հա նջ նե րի մա սով գոր ծը կար ճե լու դեպ քում պե տք է հաշ վի առն վի այն 
հան գա ման քը, որ դրա նք ներ կայաց վել են մի  ա ժա մա նակ եր կու հայց վո րի՝ Տա րի ել Հա-
կո բյա նի և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց, ո րո նք հա մա տեղ դի մե լ են դա տա րա ն՝ ի րե նց 
ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով: 

IX. Անդ րա դառ նա լով սույն գոր ծով ներ կայաց ված (4) Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց 
ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար-
գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջի վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
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եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ-
ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-
գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-
գու թյունն ըն դու նե լու ժամկ  ե տը բաց թո ղած ժա ռան գի դի մու մի  հի ման վրա դա տա րա-
նը կա րող է նրան ճա նա չել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած` հար գե լի հա մա րե լով ժամկ  ե տը 
բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը, ե թե պա րզ վի, որ ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճառ է դար-
ձել այն հան գա ման քը, որ ժա ռան գը չգի տեր և պար տա վոր չէր ի մա նալ ժա ռան գու թյան 
բաց ման մա սին ու պայ մա նով, որ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամկ  ե տը բաց թո ղած 
ժա ռա նգն այդ ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը վե րաց վե լուց հե տո` վեց ամս վա 
ըն թաց քում, դի մե լ է դա տա րան:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա դր ված վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե-
նս դի րը ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար սահ մա նել է վե ցամ սյա ժամկ  ետ, ո րը հաշ-
վա րկ վում է ժա ռան գու թյան բաց ման պա հից: Այդ ժամկ  ե տը բաց թող նե լու դեպ քում 
օ րե նս դի րը նա խա տե սել է դրա վե րա կա նգ ման հնա րա վո րու թյուն՝ դա տա կան կար գով 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու 
մի  ջո ցով: Ըստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, դա տա րա-
նը ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի է հա-
մա րում հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

1)  ժա ռան գը չգի տեր ժա ռան գու թյան բաց ման մա սին,
2)  ժա ռան գը պար տա վոր չէր ի մա նալ ժա ռան գու թյան բաց ման մա սին,
3) նշ ված հան գա մա նք նե րը հան դի սա ցել են ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճառ,
4)  ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամկ  ե տը բաց թո ղած ժա ռան գը ժամկ  ե տը բաց 

թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա-
նա չե լու վե րա բե րյալ պա հան ջով դա տա րան է դի մե լ այդ ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ-
ճառ նե րը վե րաց վե լուց հե տո վե ցամ սյա ժամկ  ե տի ըն թաց քում:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը մե ր ժել է Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն 
ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու 
վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջը՝ այն հա մա րե լով ան հի մն :

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով քն նա րկ վող հայ ցա պա հան ջին, գտել է, 
որ այն են թա կա է մե  րժ ման, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում առ կա չեն ժա ռան գու թյուն ըն դու-
նե լու բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու ի րա վա կան հիմ քեր:

 Հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Ա նա հիտ Բա ղի րյա նը չի ա պա ցու ցել ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամկ  ե-
տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված ի րա վա կան նա խադ րյալ նե րի առ կայու թյու-
նը, մաս նա վո րա պես այն հան գա ման քը, որ ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռն այն է, 
որ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նը չգի տեր և պար տա վոր չէր ի մա նալ իր հո ր՝ Վա ղի նակ (Վա-
ղիկ) Հա կո բյա նի մահ վան (ժա ռան գու թյան բաց ման) մա սին: Մի նչ դեռ օ րե նս դի րը հս-
տակ սահ մա նել է, որ դա տա րա նը ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամկ  ե տը բաց թող նե լու 
պատ ճառ նե րը հար գե լի է հա մա րում մի  այն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա 
առ կայու թյան դեպ քում, ո րո նք սույն գոր ծում բա ցա կայում են: Ինչ վե րա բե րում է հայց վո-
րի կող մի ց ներ կայաց ված` Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան Մառ նե ու լի շր ջա նի Շա հու մյան 
ա վա նի ամ բու լա տո րի այի կող մի ց 05.05.2015 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քին, ըստ ո րի՝ 
Ա նա հիտ Բա ղի րյա նը մի  շա րք սի մպ տոմն  ե րով 2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րից հի վա նդ է 
ե ղել, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վե րո հի շյալ ա պա ցույ ցով չի հիմ-
նա վոր վում այն փաս տը, որ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում և 
օ րեն քով սահ ման ված պատ ճա ռով ի վի ճա կի չէր ըն դու նե լու իր հոր ժա ռան գու թյու նը:

 Հետ ևա բար, ստո րա դաս դա տա րան նե րը, ի րա կա նաց նե լով գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տում, ի րա վա չա փո րեն են 
հան գել այն հետ ևու թյան, որ (4) Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն ըն դու նե-
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լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե-
րյալ հայ ցա պա հան ջը են թա կա է մե  րժ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով (4) Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող-
մի ց ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը 
հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջով հայց վոր է հան դի սա նում Ա նա հիտ 
Բա ղի րյա նը, քա նի որ այդ հայ ցա պա հա նջն ուղղ ված է մի  այն վեր ջի նիս ի րա վունք նե-
րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյա նը: Ընդ ո րում, նշ ված պա հան ջից ա ծան ցյալ է (6) Վա-
ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Տա րի ել Հա կո բյա նին, 
Էմ մա Մին բա շի րո վային և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի ն՝ յու րա քան չյու րին 1/3 մա սով, ժա ռան-
գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու մա սին հայ ցա պա հան ջը՝ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի 
կող մի ց ներ կայաց ված մա սով, քա նի որ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նին ժա ռան գու թյուն ըն դու-
նած ժա ռա նգ ճա նա չե լը պայ մա նա վոր ված է ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն-
քով սահ ման ված ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մար վե լու կամ չհա-
մար վե լու հան գա ման քով: Ել նե լով վե րոգ րյա լի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ (4) 
Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված 
ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջի հետ մի  ա սին 
մե  րժ ման են թա կա է նաև (6) Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ ան շա րժ գույ քի 
նկատ մա մբ Տա րի ել Հա կո բյա նին, Էմ մա Մին բա շի րո վային և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի ն՝ յու-
րա քան չյու րին 1/3 մա սով, ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու մա սին հայ-
ցա պա հան ջը՝ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված մա սով:

X. Անդ րա դառ նա լով (5) վի ճե լի ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա-
կո բյա նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի՝ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի 
կող մի ց ներ կայաց ված մա սի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ հայց վո րի մա սով 
տվյ ալ պա հան ջը են թա կա է մե  րժ ման հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա-
հա գր գիռ ան ձն ի րա վունք ու նի նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով դի մե լ դա տա-
րան` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա մբ, օ րե նք նե րով և այլ ի րա-
վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե րի, 
ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյան հա մար (...):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյա նը, ար-
ձա նագ րել է, որ շա հա գրգռ վա ծու թյու նը դա տա րան ներ կայաց ված որ ևէ պա հան ջի քն-
նու թյան նա խա պայ ման է, ուս տի դա տա րա նը պե տք է պար զի բո լոր քնն վող գոր ծե րով 
հայց վո րի շա հա գրգռ վա ծու թյան հար ցը: Դա տա րան դի մե  լով` հայց վո րը պե տք է հիմն  ա-
վո րի, իսկ դա տա րա նը` պար զի, թե հայց վո րի որ ի րա վունք նե րն են ի րա կա նում խա խտ-
վել և ինչ ան բա րեն պա ստ հետ ևա նք նե րի են հան գեց րել այդ խախ տումն  ե րը, ներ կայաց-
ված հայ ցի նպա տա կն արդյոք ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյունն 
ու վե րա կա նգ նումն  է, և հնա րա վոր է արդյոք ընտր ված մի  ջո ցով պա շտ պա նել կամ վե-
րա կա նգ նել հայց վո րի ի րա վունք նե րը (կամ, հա մա պա տաս խան դեպ քե րում, նրան պատ-
ճառ ված վն ա սը փոխ հա տու ցել): Հայց վո րն ի րա վունք ու նի դա տա րան դի մե  լու իր ի րա-
վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյան և վե րա կա նգ ման հա մար (տե´ս, 
« ՍԻ ՄՈ ՆԱ ԱԿ ՎԱ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Ա րա րա տի մար զի Դաշ տա քար հա մայն քի ղե կա վա րի և 
այ լոց թիվ ԱՎԴ/0487/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 
թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կի րա ռե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան-
գա մա նք նե րի նկատ մա մբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ (5) վի ճե լի ան շա րժ 
գույ քի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե-
լու հայ ցա պա հան ջով Ա նա հիտ Բա ղի րյա նը չի հան դի սա նում շա հա գր գիռ ան ձ: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ (4) Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու 
հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու և (6) Վա ղի-
նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի ն՝ 
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1/3 մա սով, ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի՝ մե  րժ ման են-
թա կա լի նե լու պայ ման նե րում Ա նա հիտ Բա ղի րյա նը չի կա րող ու նե նալ որ ևէ ի րա վա կան 
շա հա գրգռ վա ծու թյուն իր հո րը՝ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նին, վի ճե լի ան շա րժ գույ քի 
նկատ մա մբ մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու հար ցում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա-
հատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նին վի ճե լի ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ մի  ա նձ-
նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու՝ սույն գոր ծով հայց վոր նե րի հա մար ցան կա լի հետ ևան քը 
նրա նց կող մի ց ժա ռա նգ ման են թա կա գույ քի (ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի) ա վե լա ցումն  է: 
Մի նչ դեռ (4) Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու և (6) Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա-
կո բյա նի ամ բո ղջ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի ն՝ 1/3 մա սով, ժա ռան-
գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի՝ մե  րժ ման են թա կա լի նե լու պայ-
ման նե րում Ա նա հիտ Բա ղի րյա նն այլևս չի կա րող հա վակ նել իր հո ր՝ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) 
Հա կո բյա նի գույ քից ժա ռան գու թյուն ստա նա լուն: Հետ ևա բար, Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո-
բյա նից ժա ռա նգ ման են թա կա գույ քի՝ ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի փո փո խու մը չի կա րող 
որ ևէ ի րա վա բա նա կան հետ ևա նք ու նե նալ ան ձա մբ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի հա մար:

 Փաս տո րեն, (5) վի ճե լի ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա-
նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջը չի կա րող ա պա հո վել Ա նա-
հիտ Բա ղի րյա նի ի րա վունք նե րի կամ շա հե րի պա շտ պա նու թյունն ու վե րա կա նգ նու մը, 
իսկ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նը ի րա վա կան շա հա գրգռ վա ծու թյուն չի կա րող ու նե նալ նշ ված 
հայ ցա պա հան ջի բա վա րար ման հար ցում: Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա ձայն՝ հայց վո րի ի րա վա կան շա հա գրգռ վա ծու թյու նը 
դա տա րան ներ կայաց ված որ ևէ պա հան ջի քն նու թյան նա խա պայ ման է. այդ նա խա պայ-
մա նը տվյ ալ դեպ քում բա ցա կայում է:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ (5) վի ճե լի ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Վա ղի նակ 
(Վա ղիկ) Հա կո բյա նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջը՝ Ա նա հիտ 
Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված մա սով, ևս են թա կա է մե  րժ ման:

XI. Սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն  ե րի հի ման վրա ան դրա դառ նա-
լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է հետ ևյա լը.

-  Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան հի մն  կեր պով սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճել է մի  այն 
Տա րի ել Հա կո բյա նի մա սով,

-  Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան հի մն  կեր պով սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճել է Տա րի ել 
Հա կո բյա նի կող մի ց ներ կայաց ված բո լոր, այդ թվում նա և՝ հան րային ի րա վա հա րա բե րու-
թյու նից չբ խող վե ճից ծա գող հայ ցա պա հա նջ նե րի մա սով,

-  Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա չա փո րեն է եզ րա հան գել, որ (4) Ա նա հիտ Բա-
ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի 
բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու պա հան ջը, ինչ պես նաև (5) վի ճե լի ան շա րժ գույ քի 
նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու, (6) 
Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Տա րի ել Հա կո բյա-
նին, Էմ մա Մին բա շի րո վային և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի ն՝ յու րա քան չյու րին 1/3 մա սով, ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու մա սին հայ ցա պա հա նջ նե րը՝  Ա նա հիտ Բա-
ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված մա սով, են թա կա են մե  րժ ման. այդ մա սով Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նը կայաց րել է գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակտ:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծը՝ կա րճ ման ոչ 
են թա կա և մե  րժ ման ոչ են թա կա հայ ցա պա հա նջ նե րի մա սով, պե տք է ու ղա րկ վի նոր 
քն նու թյան ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա ն՝ այդ մա սով Տա րի ել Հա կո բյա նի 
վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րը և հիմն  ա վո րումն  ե րն ըստ է ու թյան քն նե լու և այդ սահ ման-
նե րում Տա րի ել Հա կո բյա նի՝ վե րա քն նու թյան կար գով Դա տա րա նի վճ ռի բո ղո քա րկ ման 
ի րա վուն քի պատ շաճ ի րա ցումն  ա պա հո վե լու հա մար:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու-
ծու թյուն նե րը, հան գում է հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան.

-  սույն գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կա րճ ման (1) ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 
բնա կե լի տան, տնա մե  րձ հո ղա մա սի, ինչ պես նաև նույն գյու ղում գտն վող վա րե լա հո ղե րի 
նկատ մա մբ Վա ղի նակ Հա կո բյա նի և Էմ մա Մին բա շի րո վայի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի 30.11.2001 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րը, (2) նույն ան շա րժ գույ քե րի 
3/4 մա սի նկատ մա մբ Էմ մա Մին բա շի րո վայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 13.03.2014 
թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն  ե րը և (3) ՀՀ « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո-
տա րի կող մի ց 07.08.2013 թվա կա նին տր ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
թիվ 1719 վկայա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ պա հա նջ նե րի մա սով, ընդ ո րում, 
այդ պա հա նջ նե րի մա սով սույն գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կա րճ ման ոչ մի  այն Տա րի ել 
Հա կո բյա նի, այլ նաև Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի մա սով,

-  սույն գոր ծով Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց վա ծ՝ (4) ժա ռան գու թյուն 
ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու 
մա սին պա հան ջը, ինչ պես նաև եր կու հայց վոր նե րի կող մի ց ներ կայաց վա ծ՝ (5) վի ճե լի 
ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր 
ճա նա չե լու, (6) Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Տա-
րի ել Հա կո բյա նին, Էմ մա Մին բա շի րո վային և Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի ն՝ յու րա քան չյու րին 
1/3 մա սով, ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու մա սին հայ ցա պա հա նջ նե րը՝ 
Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված մա սով, են թա կա են մե  րժ ման,

-  սույն գոր ծը՝ (5) վի ճե լի ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա-
նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու, (6) Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո-
ղջ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ Տա րի ել Հա կո բյա նին, Էմ մա Մին բա շի րո վային և Ա նա հիտ 
Բա ղի րյա նի ն՝ յու րա քան չյու րին 1/3 մա սով, ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա-
չե լու մա սին հայ ցա պա հա նջ նե րի՝ Տա րի ել Հա կո բյա նի կող մի ց ներ կայաց ված մա սով, 
պե տք է ու ղա րկ վի նոր քն նու թյան ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա ն՝ Տա րի ել 
Հա կո բյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քն այդ պա հա նջ նե րի մա սով ըստ է ու թյան քն նե լու հա մար:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 
ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րն բե կա նե լու հա մար: Մի ա ժա մա-
նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տով 
սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծի վա րույ թը մաս նա կի ո րեն կար ճե լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը են թա կա է վե րա դա րձ ման` « Պե տա կան տուր-
քի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
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հա մա ձայն` վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան: 

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «գ» կե տի հա մա-
ձայն՝ պե տա կան տուր քը են թա կա է վե րա դա րձ ման մաս նա կի կամ լրիվ տվյ ալ գոր ծով 
վա րույ թը կար ճե լու կամ հայցն ա ռա նց քն նու թյան թող նե լու դեպ քում, ե թե գոր ծը են թա-
կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան (...):

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման մաս նա կի ո րեն, 
իսկ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է մաս նա կի ո րեն կա րճ ման ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քով, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով կա րճ ման են թա կա հայ ցա պա հա նջ նե րի մա-
սով հայ ցա դի մում ներ կայաց նե լու, վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար վճար ման 
են թա կա պե տա կան տուր քի հար ցը պե տք է հա մա րել լուծ ված, քա նի որ թե՛ հայ ցա դի մու-
մի , թե՛ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուրք վճար ված չի ե ղել, և 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տա ձգ վել է մի  նչև գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ակ տի կայա ցու մը:

 Հաշ վի առ նե լով, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մա ն՝ սույն գոր ծով Ա նա հիտ Բա-
ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված թվով 3 ոչ գույ քային պա հա նջ նե րը մե ր ժե լու մա սով Դա-
տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու մա սը թո ղն վում է օ րի նա կան ու ժի մե ջ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա 
է բռ նա գա նձ ման 12.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես հայ ցա դի մու մի  հա մար վճար ման են թա կա և 
ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 18.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մա-
մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար, 30.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի 
հա մար վճար ման են թա կա և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի  18.09.2015 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար, և 60.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես 
վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի-
ա կան և վար չա կան պա լա տի 29.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան 
տուր քի գու մար:

 Միև նույն ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով, որ սույն գոր ծը՝ թվով 2 ոչ գույ քային պա հա-
նջ նե րի մա սով, ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված 
պա հա նջ նե րի մա սով դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ-
նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու լում, և այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն-
նու թյան ըն թաց քում:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Մաս նա կի ո րեն բե կա նել ՀՀ վե-
րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 16.10.2015 թվա կա նի ո րո շու մը.

-  սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը՝ ըստ հայ ցի Տա րի ել Հա կո բյա նի և 
Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի ընդ դեմ Էմ մա Մին բա շի րո վայի, Թու մա նյա նի նո տա րա կան տա-
րած քի նո տար Ա. Մա ղա քյա նի, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղար թի գյու ղա պե տա րա նի, ՀՀ կա ռա-
վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի Լո ռու մար զային 
ստո րա բա ժան ման` 30.11.2001 թվա կա նի ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 06-078-4-2 մա-
տյա նի 067 հա մա րի տակ կա տար ված բնա կե լի տան և տնա մե  րձ հո ղա մա սի, թիվ  06-
078-4-2 մա տյա նի 126 հա մա րի տակ կա տար ված 0,169 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, թիվ 
06-078-4-2 մա տյա նի 147 հա մա րի տակ կա տար ված 0,098 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 
թիվ 06-078-4-1 մա տյա նի 175 հա մա րի տակ կա տար ված 0,064 հա մա կե րե սով վա րե-
լա հո ղի, թիվ 06-078-4-1 մա տյա նի 285 հա մա րի տակ կա տար ված 0,249 հա մա կե րե սով 
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վա րե լա հո ղի, թիվ 06-078-4-2 մա տյա նի 023 հա մա րի տակ կա տար ված 0,439 հա մա կե-
րե սով վա րե լա հո ղի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ե րը, 07.08.2013 
թվա կա նին Թու մա նյա նի նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ա. Մա ղա քյա նի կող մի ց տր-
ված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա-
մայն քի 7-րդ փո ղո ցի  1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան և տնա մե  րձ հո ղա մա սի նկատ մա մբ 
թիվ 13032014-06-0053, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի 0,169 հա մա կե րե սով վա րե-
լա հո ղի նկատ մա մբ թիվ 13032014-06-0013, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի 0,098-
հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի թիվ 13032014-06-0010, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի 
0,064 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ թիվ 13032014-06-0009, ՀՀ Լո ռու մար-
զի Մղա րթ հա մայն քի 0,249 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ թիվ 13032014-06-
0028, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի 0,439 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ 
թիվ 13032014-06-0026 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկայա կան նե րով կա տար ված ի րա-
վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ե րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի մա սին, կար ճել,

-  սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը՝ ըստ հայ ցի Տա րի ել Հա կո բյա նի ընդ դեմ Էմ մա Մին-
բա շի րո վայի, Թու մա նյա նի նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ա. Մա ղա քյա նի, ՀՀ Լո ռու մար-
զի Մղար թի գյու ղա պե տա րա նի, ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա-
ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի Լո ռու մար զային ստո րա բա ժան ման` ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ 
հա մայն քի թիվ 7 փո ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան և տնա մե  րձ հո ղա մա սի, ՀՀ Լո ռու 
մար զի Մղա րթ գյու ղի 0,169 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,098 հա մա կե րե սով վա րե լա հո-
ղի, 0,064 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,249 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,439 հա մա կե-
րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նին մի  ա նձ նյա սե փա կա նա-
տեր ճա նա չե լու, Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ գույ քի, այն է` ՀՀ Լո ռու մար զի 
Մղա րթ հա մայն քի թիվ 7 փո ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան և տնա մե  րձ հո ղա մա սի, 
0,169 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,098 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,064 հա մա կե րե-
սով վա րե լա հո ղի, 0,249 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,439 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի 
նկատ մա մբ Տա րի ել Հա կո բյա նին, Էմ մա Մին բա շի րո վային, Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի ն՝ յու րա-
քան չյու րին 1/3 մա սով, ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի մա-
սին, ու ղար կել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյան,

- ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 16.10.2015 թվա կա նի ո րոշ մա ն՝ Ա նա-
հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ պա հան ջը, ինչ պես նաև ՀՀ Լո ռու 
մար զի Մղա րթ հա մայն քի թիվ 7 փո ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան և տնա մե  րձ հո ղա մա-
սի, ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ գյու ղի 0,169 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,098 հա մա կե րե-
սով վա րե լա հո ղի, 0,064 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,249 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 
0,439 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նին մի  ա նձ-
նյա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու, Վա ղի նակ (Վա ղիկ) Հա կո բյա նի ամ բո ղջ գույ քի, այն է` 
ՀՀ Լո ռու մար զի Մղա րթ հա մայն քի թիվ 7 փո ղո ցի 1-ին նր բա նց քի թիվ 2 տան և տնա մե  րձ 
հո ղա մա սի, 0,169 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,098 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,064-
հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,249 հա մա կե րե սով վա րե լա հո ղի, 0,439 հա մա կե րե սով 
վա րե լա հո ղի նկատ մա մբ Տա րի ել Հա կո բյա նին, Էմ մա Մին բա շի րո վային, Ա նա հիտ Բա-
ղի րյա նի ն՝ յու րա քան չյու րին 1/3 մա սով, ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ ճա նա չե լու 
վե րա բե րյալ պա հա նջ նե րը՝ Ա նա հիտ Բա ղի րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված մա սով, մե ր ժե-
լու մա սով, ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի 
վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու մա սը թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

2.  Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 16.10.2015 թվա կա նի ո րոշ-
մա ն՝ ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի վճ ռով դա տա կան ծախ-
սե րի լուծ ման մա սն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի կող մի ց դա տա կան ծախ սե րը լու ծե լու մա սը և այն փո փո խել. 

- Ա նա հիտ Բա ղի րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 12.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես 
հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման ված և ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ-
հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 18.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա-
կան տուր քի գու մար, 
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- Ա նա հիտ Բա ղի րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 30.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես 
վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
18.09.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար, 

- Ա նա հիտ Բա ղի րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 60.000 ՀՀ դրա մ՝ որ-
պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի 29.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
գու մար,

-  սույն գոր ծի՝ կա րճ ման են թա կա մա սով դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել 
լուծ ված,

-  սույն գոր ծի՝ նոր քն նու թյան ու ղա րկ վող մա սով դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում 
նա և՝ ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 18.09.2014 թվա կա նի 
ո րոշ մա մբ, ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի  18.09.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ 
և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 29.04.2016 թվա կա-
նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի, բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի 
նոր քն նու թյան ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան      Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ  Ե ԷԴ/1871/02/11                             
դա տա րա նի ո րո շում          2017թ.                                                                                                                  
Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ  Ե ԷԴ/1871/02/11 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Մ. Հար թե նյա ն
 Դա տա վոր ներ` Կ. Չի լին գա րյա ն
 Հ. Ե նո քյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյա մբ                                          
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ                       
                                      
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
 
 
 

Ե. ԽՈԻ ՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գոռ Նի կո ղո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 11.08.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի 
Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան նե րի և Է լի դա Սա րգ սյա նի ընդ դեմ Գոռ Նի կո ղո սյա նի՝ 
բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, և 
ըստ հա կը նդ դեմ հայ ցի Գոռ Նի կո ղո սյա նի ընդ դեմ Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան նե րի և 
Է լի դա Սա րգ սյա նի՝ բնա կա րա նից վտա րե լու պա հան ջի մա սին,   

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան նե րը և Է լի դա Սա րգ սյա նը պա-

հան ջել են ան վա վեր ճա նա չել է ա կան մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ 12.08.2008 թվա-
կա նին և 29.08.2008 թվա կա նին կնք ված Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2, 3 
բնա կա րա նի շին ծու ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րը և կի րա ռել գոր ծար քի ան վա վե րու-
թյան հետ ևա նք ներ:

 Հա կը նդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րա ն՝ Գոռ Նի կո ղո սյա նը պա հան ջել է Խա չիկ, 
Համ բար ձում Ա շու ղյ ան նե րին և Է լի դա Սա րգ սյա նին վտա րել սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քով ի րեն պատ կա նո ղ՝ Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2, 3 բնա կա րա նից և 
այն հա նձ նել իր տի րա պետ մա նը: 

Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Լ. Գրի գո րյան) 17.06.2014 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա-
վա րար վել է մաս նա կի ո րեն. վճռ վել է՝ կի րա ռել ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետ ևա նք նե ր՝ ան վա վեր ճա նա չել 12.08.2008 թվա կա նի և 29.08.2008 թվա կա նի ա ռու-
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վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի հի ման վրա Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2, 
3 բնա կա րա նի նկատ մա մբ Գոռ Նի կո ղո սյա նի ան վա մբ կա տար ված սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, վե րա կա նգ նել Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան նե րի և 
Է լի դա Սա րգ սյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի 
թիվ 2, 3 բնա կա րա նի նկատ մա մբ, պար տա վո րեց նել Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նին Գոռ Նի-
կո ղո սյա նին վե րա դա րձ նել 18.916.000 ՀՀ դրամ և կող մե  րի մի  ջև 12.08.2008 թվա կա նին և 
29.08.2008 թվա կա նին կնք ված ա ռու վա ճառ քի գոր ծար քը դի տել որ պես գրա վի պայ մա-
նա գիր, իսկ Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2, 3 բնա կա րա նը՝ որ պես պայ-
մա նագ րի ա պա հով ման մի  ջո ց՝ գրա վի ա ռար կա: Հա կը նդ դեմ հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (դա տա վոր նե ր՝ Կ. Հա կո բյան, Ն. Տա-
վա րա ցյան, Տ. Նա զա րյան) 03.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան-
նե րի և Է լի դա Սա րգ սյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րե ն՝ Եր ևա նի 
Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
17.06.2014 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կի ո րե ն՝  18.916.000 ՀՀ դրա մը Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի 
կող մի ց Գոռ Նի կո ղո սյա նին վե րա դա րձ նե լուն պար տա վո րեց նե լու մա սով, բե կան վել է, և 
գո րծն այդ մա սով ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան: Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար-
չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 17.06.2014 թվա կա նի վճի ռը՝ 
մն ա ցած մա սե րով, թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ: 

Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նը (դա տա վո ր՝ Տ. Ստե փա նյան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 10.06.2015 թվա-
կա նին վճ ռել է պար տա վո րեց նել Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նին Գոռ Նի կո ղո սյա նին վե րա դա-
րձ նել 12.266.800 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
11.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Գոռ Նի կո ղո սյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, իսկ 
Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան նե րի և Է լի դա Սա րգ սյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար-
վել է՝ Դա տա րա նի 10.06.2015 վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վե լ՝ ո րոշ վել է որ պես ա ռո չի նչ 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք՝ Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի կող մի ց Գոռ Նի կո ղո սյա-
նին փո խա ռու թյան գու մար վճա րե լու պար տա վո րու թյու նը հա մա րել դա դա րած:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Գոռ Նի կո ղո սյա նը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան նե րի 

և Է լի դա Սա րգ սյա նի ներ կայա ցու ցի չը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 424-րդ,  

877-րդ, 878-րդ հոդ ված նե րը,  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 52-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րը, 53-րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով, որ Խա չիկ Ա շու ղյ ա նի և Գոռ Նի կո ղո սյա նի մի -

ջև 21.07.2009 թվա կա նին կնք ված « Մի ցու բի շի» մակ նի շի «17 ՏՕ 025» պետ հա մա րա նի շի 
ավ տո մե  քե նայի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը չի վի ճա րկ վել, այն դի տար կել է որ պես 
կող մե  րի մի  ջև կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի կա տար ման առն չու թյա մբ  կնք ված  
գոր ծա րք և մի  այն Խա չիկ Ա շու ղյ ա նի պն դումն  ե րի հի ման վրա, ան տե սե լով, որ գոր ծում 
առ կա չէ 7.174 եվ րոյի մա սով Գոռ Նի կո ղո սյա նի հան դեպ պար տա վո րու թյու նը կա տա րե-
լու փաս տը հիմն  ա վո րող ա պա ցույց, գտել է, որ Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի կող մի ց կա տար-
վել է Գոռ Նի կո ղո սյա նի նկատ մա մբ ու նե ցած 7.174 եվ րոյի չա փով պար տա վո րու թյու նը: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նա խա դա տե լի է հա մա րել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 03.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մա նք նե-
րը՝  որ պես նա խա դա տե լի ու թյան ի րա վա կան հի մք վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, ո րը, սա կայն, տվյ ալ դեպ քում 
կի րա ռե լի չէր:
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 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 11.08.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 10.06.2015 
թվա կա նի վճ ռին կամ գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա ցի ո րեն շին ծու է ո րա կել ավ տո մե  քե նայի ա ռու վա-

ճառ քի պայ մա նա գի րը՝ այն դի տե լով որ պես պար տա վո րու թյան մա րում՝ գու մա րի փո խա-
րեն գույք հա նձ նե լով: Նման ե ղա նա կով պա րտ քի մար ման դեմ Գոռ Նի կո ղո սյա նը երբ ևէ 
չի ա ռար կել, ա վե լին, նույն տրա մա բա նու թյա մբ Գոռ Նի կո ղո սյա նը դրա մա կան պար տա-
վո րու թյան դի մաց չպե տք է ըն դու ներ 1.200 ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ հե ռուս տա ցույ ցը: 
Նշ ված պայ մա նագ րում ավ տո մե  քե նայի ար ժե քը սահ ման վել է 3.500.000 ՀՀ դրամ, մի  նչ-
դեռ ի րա կա նում Գոռ Նի կո ղո սյա նն ավ տո մե  քե նայի դի մաց գու մար չի վճա րել:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 03.10.2014 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մա նք նե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հիմ քով ի րա վա ցի ո րեն դի տել 
է որ պես նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տեր:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը ՝
1) 12.08.2008 թվա կա նի բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Խա-

չիկ Ա շու ղյ ա նը վա ճա ռել է, իսկ Գոռ Նի կո ղո սյա նը գնել է Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 
19-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նը, իսկ 29.08.2008 թվա կա նի բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի 
պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան նե րը, Է լի դա Սա րգ սյա նը վա-
ճա ռել են, իսկ Գոռ Նի կո ղո սյա նը գնել է Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2 
բնա կա րա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-13):

2) ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան Եր ևա նի 
թիվ 2 հաշ վառ ման քն նա կան բա ժան մուն քի 06.05.2011 թվա կա նի թիվ 17/22-A1501 տե-
ղե կան քի հա մա ձայն՝ Խա չիկ Ա շու ղյ ա նի ան վա մբ 25.10.2008 թվա կա նին հաշ վառ ված 
« Մի ցու բի շի» մակ նի շի «17 ՏՕ 025» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան հաշ վա ռու մի ց հան-
վել է 21.07.2009 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20): 

3) Թիվ Ե ԷԴ/0084/01/12 քրե ա կան գոր ծով Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար-
չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի «Ք րե ա կան հե տա պն դու մը 
դա դա րեց նե լու և գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» 17.10.2012 թվա կա նի ո րոշ ման հա-
մա ձայն՝ նա խա քն նա կան մա րմն  ի կող մի ց Գոռ Նի կո ղո սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի 
213-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով մե  ղադ րա նք է ա ռա ջա դր վել այն բա նի հա մար, որ նա 2008 
թվա կա նի օ գոս տոս ամ սից մի  նչև 2009 թվա կա նի հու լիս ա մի  սը նե րա ռյալ, ՀՀ կե նտ-
րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քի կրկ նա պա տի-
կը գե րա զան ցող չա փով, այն է` ամ սա կան 5 տո կոս տո կո սադ րույ քով, գոր ծով տու ժող 
Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նին տվել է 30.000 եվ րո: 2008 թվա կա նի օ գոս տո սին ամ բաս տա-
նյալ Գոռ Նի կո ղո սյա նը բնա կա րան նե րի ա ռու վա ճառ քով զբաղ վող, գոր ծով վկա Տիգ-
րան Մալ խա սյա նի հետ այ ցե լել է տու ժող Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի՝ Եր ևա նի Գլին կայի 
փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2, 3 բնա կա րա նը, զն նել դրա նք և հա մա ձայ նել բնա կա րան նե րի 
ա ռու վա ճառ քի ձևա կան պայ մա նագ րե րով տրա մադ րել 30.000 եվ րո: Այդ կա պակ ցու թյա-
մբ 2008 թվա կա նի օ գոս տո սի 12-ին և 29-ին կնք վել են Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ 
շեն քի թիվ 2 և 3 բնա կա րան նե րի շին ծու ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րեր: Ա ռու վա ճառ-
քի պայ մա նագ րե րը կն քե լու օ րե րին ամ բաս տա նյալ Գոռ Նի կո ղո սյա նը մաս-մաս տու-
ժող Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նին է տվել 13.399.500 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 30.000 եվ րո` 
ՀՀ կե նտ րո նա կան բան կի կող մի ց սահ ման ված բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ-
քի կրկ նա պա տի կը գե րա զան ցող չա փով, այն է՝ ամ սա կան 5 տո կոս տո կո սադ րույ քով: 
Բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի երկ րո րդ շին ծու պայ մա նա գի րը կն քե լու օրն ամ բաս տա նյալ 
Գոռ Նի կո ղո սյա նը որ պես մի ջ նոր դավ ճար տու ժող Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նից վե րց րել է 
893.300 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 2.000 եվ րո, 267.990 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 600 եվ րո` 
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որ պես բան կում վճար ման գու մար, ինչ պես նաև որ պես ա ռա ջին ամս վա տո կո սա գու-
մա ր՝ ստա ցել է 893.300 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 2.000 եվ րո: Այ նու հե տև, 2008 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րից մի  նչև 2009 թվա կա նի հու լի սը նե րա ռյալ, տրա մա դր ված գու մա րի դի մաց 
ամ բաս տա նյալ Գոռ Նի կո ղո սյա նն ան ձա մբ տու ժող Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նից ստա ցել է 
ըն դա մե  նը 8.886.845 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 18.500 եվ րո, այ սի նքն՝ ամ սա կան 720.555 ՀՀ 
դրա մի ն հա մար ժեք 1.500 եվ րո (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 3-9):

4) Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան 
շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը 17.06.2014 թվա կա նի վճ ռով հաս-
տատ ված է հա մա րել փո խա ռու թյան քո ղա րկ ման նպա տա կով կող մե  րի մի  ջև 12.08.2008 
թվա կա նին և 29.08.2008 թվա կա նին բնա կա րան նե րի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի կն-
քու մը՝ վճ ռե լով կի րա ռել ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք նե ր՝ ան վա վեր 
ճա նա չել 12.08.2008 թվա կա նի և 29.08.2008 թվա կա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի 
հի ման վրա Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2, 3 բնա կա րա նի նկատ մա մբ 
Գոռ Նի կո ղո սյա նի ան վա մբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան-
ցու մը, վե րա կա նգ նել Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան նե րի և Է լի դա Սա րգ սյա նի սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քը Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2, 3 բնա կա րա նի 
նկատ մա մբ, կող մե  րի մի  ջև 12.08.2008 թվա կա նին և 29.08.2008 թվա կա նին կնք ված ա ռու-
վա ճառ քի գոր ծար քը դի տել որ պես գրա վի պայ մա նա գիր, իսկ Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո-
ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2, 3 բնա կա րա նը՝ որ պես պայ մա նագ րի ա պա հով ման մի  ջո ց՝ գրա վի 
ա ռար կա: Նշ ված մա սով վճի ռը մտել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 33-55):

5) Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը 
03.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի, 
այդ թվում՝ Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի «Ք րե ա կան հե տա պն դու մը դա դա րեց նե լու և գոր ծի վա րույ թը կար-
ճե լու մա սին» 17.10.2012 թվա կա նի ո րոշ մա մբ որ պես ա պա ցույց ճա նաչ ված բա ցատ րու-
թյուն նե րի՝ հա մակ ցու թյան մե ջ վեր լու ծու թյան ար դյուն քում սույն գոր ծով հաս տատ ված 
է Գոռ Նի կո ղո սյա նի կող մի ց Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նից 893.300 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 
2.000 եվ րո, 267.990 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 600 եվ րո, 893.300 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 
2.000 եվ րո, 8.886.845 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 18.500 եվ րո, ինչ պես նաև 1.200 ԱՄՆ դո լար 
ար ժո ղու թյա մբ հե ռուս տա ցույց ստա նա լու փաս տը: Նշ ված ո րո շու մը մտել է օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 108-115):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու  մը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի վա րույթ ըն դու նու մը 

պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է` 

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում դա տա կան ակ տե րի նա խա դա տե լի ու թյան հար ցի վե րա բե րյալ 
առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խն դիր,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի   52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի և 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խա խտ ման հետ ևան-
քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի 
առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք նու յն գոր ծով վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի կող մի ց կայաց ված և օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով (ո րով 
բե կան վել է ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը, և գո րծն ու  ղա րկ վել է նոր քն նու  թյան) 
հաս տատ ված փաս տե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ-
վա ծի    2-րդ կե տի ի մաս տով ու  նեն նա խա դա տե լի նշա նա կու  թյու ն տվյ ալ գոր ծի նոր քն-
նու  թյան ժա մա նակ ա պա ցու ց ման են թա կա փաս տե րի շր ջա նա կը ո րո շե լիս:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
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մա ձայն՝  նախ կի նում քնն ված` քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա-
տա րա նի վճ ռով հաս տատ ված հան գա մա նք նե րը նույն ան ձա նց մի  ջև դա տա րա նում այլ 
գո րծ քն նե լիս կր կին չեն ա պա ցուց վում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով վե-
րոն շյալ ի րա վա կան նոր մի  վեր լու ծու թյա նը, նշել է, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած սկզբ-
նա կան դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լի ու թյու նը պայ մա նա վո րում է նույն ան ձա նց մի  ջև 
այլ գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում նոր կայաց վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյունն 
այն մա սով, ո րը վե րա բե րում է նախ կի նում քնն ված այլ գոր ծով ար դեն իսկ հաս տատ ված 
հան գա մա նք նե րի ն։

 Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար նա խա դա տե լի ու թյու նը նշա նա կում է ո րո շա-
կի սահ ման նե րում ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նից ա զա տում, ինչ պես նաև կրկ նա կի 
ա պա ցուց ման կամ նման հան գա մա նք նե րը հե տա գա դա տա վա րու թյուն նե րում հեր քե լու 
ար գե լք։ Նա խա դա տե լի ու թյու նը դա տա րա նի հա մար են թադ րում է պար տա կա նու թյուն` 
ներ մու ծե լու նման հան գա ման քը նոր կայաց վող դա տա կան ակ տում։ Որ պես կա նոն, դա-
տա կան ակ տե րի պրեյու դի ցի ալ կա պը են թադ րում է դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լի ու-
թյան տա րա ծում ամ բո ղջ ծա վա լով` թե´ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց, թե´ դա տա րա նի 
վրա (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետ)։ Հետ-
ևա բար նա խա դա տե լի ու թյունն օ րեն քի ու ժով մի  ան շա նակ կան խո րո շիչ դե րա կա տա րու-
թյուն է ու նե նում նոր դա տա կան ակ տի հա մար, իսկ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց կամ քը և 
դա տա կան հայե ցո ղու թյունն այս հար ցում ազ դե ցու թյուն չու նեն: Դա տա կան ակ տի պրեյու-
դի ցի ալ կա պի կամ նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ սահ ման նե րը ո րոշ վում են հան գա մա-
նք նե րի այն շր ջա նա կով, ո րո նք պե տք է հաս տատ ված լի նեն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 
դա տա կան ակ տով և են թա կա չեն կր կին ա պա ցուց ման կամ հե րք ման այլ գո րծ քն նե լիս:

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ 
սահ ման նե րի ո րոշ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի հետ ևյալ եր կու դա տա վա րա-
կան կա նոն նե րի պահ պա նու մը` 

1) վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը կամ 
բա ցա կայու թյու նը դա տա րա նը պար զում է մի  այն o րեն քով նա խա տեu ված կար գով ձե ռք 
բեր ված և հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի մի  ջո ցով (բա ցա ռու թյուն են կազ մում մի  այն ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րը).

2) դա տա րա նը պար զում է մի  այն գոր ծին մաu նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րը և 
ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պեu նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու-
նե ցող հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը (վե ճի լուծ ման հա մար 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մա նք ներ): Այս կա նո նը կի րա ռե լիս դա տա րա նը պար տա-
վոր է ա ռաջ նո րդ վել հայց վո րի կող մի ց կան խո րոշ ված հայ ցի ա ռար կայի և հիմ քի սահ-
ման նե րով, ո րի փո փոխ ման բա ցա ռիկ ի րա վուն քը պատ կա նում է հայց վո րին (ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ ված): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես կար ևո րել է  ա պա ցուց ման ա ռար կայի` վե ճի 
լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մա նք նե րի ճի շտ ո րոշ ման հար ցը, քա-
նի որ դա տա րա նի կող մի ց ա պա ցուց ման ա ռար կայի սահ ման նե րի կա մայա կան (ա ռա նց 
դա տա վա րա կան նա խադ րյա լի` հայց վո րի կա մա հայտ նու թյան) ընդ լայ նու մը բե րում է այդ 
գոր ծով կայաց ված դա տա կան ակ տով հաս տատ ված ո րո շա կի հան գա մա նք նե րի նա խա-
դա տե լի ու թյան բա ցառ ման (տե´ս, « Սաթ նէ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Ա շոտ և Հեն րիկ Այ վա զյ ան-
նե րի թիվ  3-93(ՎԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.02.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ զար գաց նե լով վե րը նշ ված դիր քո րո շու մը` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը հա վե լել է, որ հա մա ձայն ընդ հա նուր կա նո նի` նա խա դա տե լի ու թյունն ու նի օբյեկ-
տիվ և սուբյեկ տիվ սահ ման ներ: Նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ սահ ման նե րը կազ մում  
են այն փաս տա կան հան գա մա նք նե րը, ո րո նք հաս տատ վել են ա վե լի վաղ քնն ված գոր-
ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռով: 

Նա խա դա տե լի ու թյան սուբյեկ տիվ սահ ման նե րն այն ան ձի նք են, ո րո նց հա մար դա-
տա կան ակ տով հաս տատ ված հան գա մա նք նե րն ու նեն նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն: 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու-
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մի ց հետ ևում է, որ փաս տե րը կա րող են նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն ու նե նալ այն ան-
ձա նց հա մար, ո րո նք մաս նակ ցել են գոր ծի քն նու թյա նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի  ա ժա մա նակ ընդ գծել է, որ նա խա դա տե լի ու թյան ինս-
տի տու տը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի դա տա կան խնայո ղու թյան սկզ բուն քի ա պա հով-
ման և դա տա կան ակ տե րի մի  ջև ան հաղ թա հա րե լի հա կա սու թյուն նե րի կան խար գել ման 
ա ռու մով: Մաս նա վո րա պե ս՝ այն մի  կող մի ց կոչ ված է պար զեց նե լու խա խտ ված ի րա-
վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու դա տա վա րա կան կար գը` ա զա տե լով կող մե  րին նույն փաս տը 
կր կին ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նից, մյուս կող մի ց կոչ ված է բա ցա ռե լու մի և նույն 
փաս տե րի տար բեր, հա կա սա կան գնա հա տու մը, ո րը կա րող է հան գեց նել ի րա վա կան 
ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի խա խտ ման:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով 
սահ ման ված նոր մի  նպա տա կն է պար զեց նել ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցը, այն է՝ մի և նույն 
փաս տը մե կ ան գամ մե կ այլ դա տա րա նի կող մի ց հաս տատ ված լի նե լու դեպ քում կող մե -
րին և դա տա րա նին ա զա տել այդ փաս տե րը հաս տա տե լու գոր ծըն թա ցը կր կին կա տա րե-
լու բե ռից, ընդ ո րում, նա խա դա տե լի ու թյան կի րառ ման հա մար օ րե նս դի րը կար ևո րել է 
այն հան գա ման քը, որ նոր քնն վող գոր ծը վե րա բե րի մի և նույն ան ձա նց մի  ջև վե ճին (տե´ս, 
Մա նյա Մա նու  կյ ա նն ընդ դեմ Աշ տա րա կի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ Ա ՐԱԴ/0209/02/13 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած մե կ այլ ո րոշ մա մբ նշել է, որ դա-
տա կան ակ տի պրեյու դի ցի ալ կա պի կամ նա խա դա տե լի ու թյան սուբյեկ տիվ սահ ման-
նե րը ո րոշ վում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց շր ջա նա կով, այ սի նքն` օ րի նա կան ու ժի 
մե ջ մտած դա տա կան ակ տով հաս տատ ված հան գա մա նք նե րը նոր կայաց վող դա տա կան 
ակտ կա րող են ներ մուծ վել մի  այն, ե թե օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով և 
նոր կայաց վող դա տա կան ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք նույնն են: Նա խա դա տե-
լի ու թյան ինս տի տու տի կի րա ռումն  ան թույ լատ րե լի է այն դեպ քե րում, երբ սկզբ նա կան և 
հա ջոր դող գոր ծե րում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց շր ջա նա կը հա մը նկ նում է մաս նա-
կի ո րեն (տե‘ս, Վա հա գն Ղա զա րյա նն ընդ դեմ Լու  սի նե և Սո նա Մխի թա րյան նե րի և մյու ս-
նե րի թիվ ԿԴ1/0063/02/12 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 
թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում հա վե լել,  որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ 
նա խա դա տե լի ու թյու նը, բա ցի օբյեկ տիվ ու սուբյեկ տիվ սահ ման նե րից, ու նի նաև ժա մա-
նա կային գոր ծո ղու թյան և ա ռար կայա կան կի րա ռե լի ու թյան սահ ման ներ: 

Այս պես, դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լի ու թյու նը սահ մա նա փակ ված է օ րի նա կան 
ուժ ստա ցած դա տա կան ակ տի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տով, այ սի նքն՝ նա խա դա տե լի են 
մի  այն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տե րը: Բա ցի այդ, այն դեպ քե րում, երբ 
օ րի նա կան ուժ ստա ցած դա տա կան ակ տը վե րա նայ վում է նոր կամ նոր եր ևան ե կած 
հան գա մա նք նե րի ու ժով,  այն կո րց նում է իր նա խա դա տե լի ու թյու նը: Ուս տի նա խա դա-
տե լի ու թյան ժա մա նա կային գոր ծո ղու թյան սահ մա նը դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի 
մե ջ գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծն է:

 Նա խա դա տե լի ու թյան մյուս սահ մա նը վե րա բե րում է ա ռար կայա կան կի րա ռե լի ու-
թյա նը: Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ նա խա դա տե լի ու թյու նը վե րա բե րում է տար բեր 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի՝ նկա տի ու նե նա լով, որ օ րե նսդ րի կող մի ց օգ տա գո րծ վում 
են « նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գո րծ» և «այլ գո րծ» ար տա հայ տու թյուն նե-
րը: Հետ ևա բար եր կու դա տա կան ակ տե րի մի  ջև նա խա դա տե լի ու թյան կա պն ա ռա ջա-
նում է այն դեպ քում, երբ նա խա դա տե լի դա տա կան ակ տը կայաց վել է մի  գոր ծի քն նու-
թյան ար դյուն քում, իսկ մե կ այլ դա տա կան ակ տը, ո րի հա մար ա ռա ջի նը նա խա դա տե լի 
է, կայաց վում է այլ գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում: Ուս տի նա խա դա տե լի ու թյան ընդ-
հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ եր կու տար բեր դա տա կան ակ տե րի մի  ջև նա խա դա տե լի ու-
թյունն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, երբ այդ դա տա կան ակ տե րը կայաց վել են տար բեր 
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գոր ծե րի քն նու թյան ար դյունք նե րում: Այ դու հան դե րձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա-
մա րում ընդ գծել, որ « նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գո րծ» ար տա հայ տու թյու նը 
վե րա բե րում է նաև այն դեպ քե րին, երբ քնն վող քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում 
վե րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը մի  մա սով թո ղն վել է 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ կամ փո փոխ վել է, իսկ մյուս մա սով բե կան վել է, և գո րծն ու ղա րկ վել 
է նոր քն նու թյան: Նման դեպ քե րում օ րի նա կան ու ժի մե ջ թո ղն ված կամ փո փոխ ված վճ-
ռի մա սով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղա րկ ված մա սով քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծի նկատ մա մբ պե տք է գնա հատ վի որ պես նախ կի նում քնն ված այլ գո րծ: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ այն դեպ քե րում, երբ վե րա դաս դա տա րա նն օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ է թող նում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
պատ ճա ռա բա նե լով այն, վե րա դաս դա տա րա նի ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված դիր քո րո-
շումն  ե րը դառ նում են վճ ռի բաղ կա ցու ցիչ մաս: Հետ ևա բար տվյ ալ գոր ծի մյուս մա սով 
նոր քն նու թյան ըն թաց քում օ րի նա կան ու ժի մե ջ թո ղն ված վճի ռը՝ այդ թվում վե րա դաս 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, դառ նում է նա խա դա տե լի: Նույն կար գա վո-
րու մը գոր ծում է նաև այն դեպ քե րում, երբ վե րա դաս դա տա րա նը փո փո խում է դա տա-
րա նի վճի ռը՝ հաշ վի առ նե լով, որ տվյ ալ դեպ քում վճի ռը գոյու թյուն է ու նե նում վե րա դաս 
դա տա րա նի կող մի ց փո փոխ ված տես քով: Հետ ևա բար այս դեպ քում նույն պես ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը վե րա դաս դա տա րա նի կող մի ց փո փոխ ված տես քով դառ-
նում է նա խա դա տե լի: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
նաև նրա նով, որ ե թե նույն ան ձա նց մի  ջև մե կ այլ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան 
ու ժի մե ջ մտած վճի ռը նա խա դա տե լի է, ա պա ան տրա մա բա նա կան է նույն քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծի որ ևէ մա սով վե րա դաս դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ո րոշ մա մբ 
փո փոխ ված կամ օ րի նա կան ու ժի մե ջ թո ղն ված վճի ռը նա խա դա տե լի չհա մա րե լը՝ նկա-
տի ու նե նա լով նա խա դա տե լի ու թյան ինս տի տու տի նշա նա կու թյու նը դա տա կան խնայո-
ղու թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման և դա տա կան ակ տե րի մի  ջև ան հաղ թա հա րե լի հա կա-
սու թյուն նե րի կան խար գել ման ա ռու մով:  

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ այն դեպ քե-
րում, երբ վե րա դաս դա տա րա նը գո րծն ու ղար կում է նոր քն նու թյա ն՝ բե կա նե լով ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը, ա պա այս դեպ քում վճի ռն ի րա վա կան ա ռու մով այլևս գոյու-
թյուն չու նի: Նման դեպ քե րում նա խա դա տե լի ու թյան մա սին խո սք գնալ չի կա րո ղ՝ հաշ վի 
առ նե լով վճ ռի՝ ի րա վա կան ա ռու մով բա ցա կայու թյու նը: 

Այս պի սով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի վեր-
լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ նա-
խա դա տե լի ու թյու նը բա ցար ձակ չէ, այն ու նի օբյեկ տիվ, սուբյեկ տիվ, ժա մա նա կային գոր-
ծո ղու թյան և ա ռար կայա կան կի րա ռե լի ու թյան սահ ման ներ:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 12.08.2008 թվա կա նի բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ-
քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Խա չիկ Ա շու ղյ ա նը վա ճա ռել է, իսկ Գոռ Նի կո ղո սյա նը գնել 
է Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նը, իսկ 29.08.2008 թվա կա նի 
բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան-
նե րը, Է լի դա Սա րգ սյա նը վա ճա ռել են, իսկ Գոռ Նի կո ղո սյա նը գնել է Եր ևա նի Գլին կայի 
փո ղո ցի      19-րդ շեն քի թիվ 2 բնա կա րա նը: Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևա նի 
Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը 
17.06.2014 թվա կա նի վճ ռով հաս տատ ված է հա մա րել փո խա ռու թյան քո ղա րկ ման նպա-
տա կով կող մե  րի մի  ջև 12.08.2008 թվա կա նին և 29.08.2008 թվա կա նին բնա կա րան նե րի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի կն քու մը՝ վճ ռե լով կի րա ռել ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե-
րու թյան հետ ևա նք նե ր՝ ան վա վեր ճա նա չել 12.08.2008 թվա կա նի և 29.08.2008 թվա կա նի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի հի ման վրա Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 
2, 3 բնա կա րա նի նկատ մա մբ Գոռ Նի կո ղո սյա նի ան վա մբ կա տար ված սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, վե րա կա նգ նել Խա չիկ, Համ բար ձում Ա շու ղյ ան նե րի և 
Է լի դա Սա րգ սյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն-
քի թիվ 2, 3 բնա կա րա նի նկատ մա մբ, կող մե  րի մի  ջև 12.08.2008 թվա կա նին և 29.08.2008 
թվա կա նին կնք ված ա ռու վա ճառ քի գոր ծար քը դի տել որ պես գրա վի պայ մա նա գիր, իսկ 
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Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2, 3 բնա կա րա նը՝ որ պես պայ մա նագ րի 
ա պա հով ման մի  ջո ց՝ գրա վի ա ռար կա: Նշ ված մա սով վճի ռը մտել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան Եր ևա նի 
թիվ 2 հաշ վառ ման քն նա կան բա ժան մուն քի 06.05.2011 թվա կա նի թիվ 17/22-A1501 տե-
ղե կան քի հա մա ձայն՝ Խա չիկ Ա շու ղյ ա նի ան վա մբ 25.10.2008 թվա կա նին հաշ վառ ված 
« Մի ցու բի շի» մակ նի շի «17 ՏՕ 025» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան հաշ վա ռու մի ց հան-
վել է 21.07.2009 թվա կա նին: 

Թիվ Ե ԷԴ/0084/01/12 քրե ա կան գոր ծով Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան 
շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի «Ք րե ա կան հե տա պն դու մը դա դա րեց-
նե լու և գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» 17.10.2012 թվա կա նի ո րոշ ման հա մա ձայն՝ նա-
խա քն նա կան մա րմն  ի կող մի ց Գոռ Նի կո ղո սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րե նսգր քի 213-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով մե  ղադ րա նք է ա ռա ջա դր վել այն բա նի հա մար, որ նա 2008 թվա կա նի 
օ գոս տոս ամ սից մի  նչև 2009 թվա կա նի հու լիս ա մի  սը նե րա ռյալ, ՀՀ կե նտ րո նա կան բան կի 
սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քի կրկ նա պա տի կը գե րա զան ցող չա-
փով, այն է` ամ սա կան 5 տո կոս տո կո սադ րույ քով, գոր ծով տու ժող Համ բար ձում Ա շու ղյ ա-
նին տվել է 30.000 եվ րո: 2008 թվա կա նի օ գոս տո սին ամ բաս տա նյալ Գոռ Նի կո ղո սյա նը 
բնա կա րան նե րի ա ռու վա ճառ քով զբաղ վող, գոր ծով վկա Տիգ րան Մալ խա սյա նի հետ այ-
ցե լել է տու ժող Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի՝ Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2 և 
3 բնա կա րան նե րը, զն նել դրա նք և հա մա ձայ նել բնա կա րան նե րի ա ռու վա ճառ քի ձևա կան 
պայ մա նագ րե րով տրա մադ րել 30.000 եվ րո: Այդ կա պակ ցու թյա մբ 2008 թվա կա նի օ գոս-
տո սի 12-ին և 29-ին կնք վել են Եր ևա նի Գլին կայի փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 2 և 3 բնա կա-
րան նե րի շին ծու ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րեր: Ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րը կն քե լու 
օ րե րին ամ բաս տա նյալ Գոռ Նի կո ղո սյա նը մաս-մաս տու ժող Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նին է 
տվել 13.399.500 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 30.000 եվ րո` ՀՀ կե նտ րո նա կան բան կի կող մի ց 
սահ ման ված բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քի կրկ նա պա տի կը գե րա զան ցող չա-
փով, այն է՝ ամ սա կան 5 տո կոս տո կո սադ րույ քով: Բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի երկ րո րդ 
շին ծու պայ մա նա գի րը կն քե լու օ րը ամ բաս տա նյալ Գոռ Նի կո ղո սյա նը որ պես մի ջ նոր դավ-
ճար տու ժող Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նից վե րց րել է 893.300 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 2.000 
եվ րո, 267.990 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 600 եվ րո` որ պես բան կում վճար ման գու մար, ինչ-
պես նաև որ պես ա ռա ջին ամս վա տո կո սա գու մա ր՝ ստա ցել 893.300 ՀՀ դրա մի ն հա մար-
ժեք 2.000 եվ րո: Այ նու հե տև, 2008 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից մի  նչև 2009 թվա կա նի հու լի-
սը նե րա ռյալ, տրա մա դր ված գու մա րի դի մաց ամ բաս տա նյալ Գոռ Նի կո ղո սյա նն ան ձա մբ 
տու ժող Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նից ստա ցել է ըն դա մե  նը 8.886.845 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 
18.500 եվ րո, այ սի նքն՝ ամ սա կան 720.555 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 1.500 եվ րո:

 Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը 
03.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե-
րի, այդ թվում՝ Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի «Ք րե ա կան հե տա պն դու մը դա դա րեց նե լու և գոր ծի վա րույ-
թը կար ճե լու մա սին» 17.10.2012 թվա կա նի ո րոշ մա մբ որ պես ա պա ցույց ճա նաչ ված բա-
ցատ րու թյուն նե րի՝ հա մակ ցու թյան մե ջ վեր լու ծու թյան ար դյուն քում սույն գոր ծով հաս-
տատ ված է Գոռ Նի կո ղո սյա նի կող մի ց Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նից 893.300 ՀՀ դրա մի ն 
հա մար ժեք 2.000 եվ րո, 267.990 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 600 եվ րո, 893.300 ՀՀ դրա մի ն 
հա մար ժեք 2.000 եվ րո, 8.886.845 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 18.500 եվ րո, ինչ պես նաև 1.200 
ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ հե ռուս տա ցույց ստա նա լու փաս տը: Նշ ված ո րո շու մը մտել է 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, գնա հա տե լով գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, գտել է, որ 
Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի կող մի ց որ պես փո խա ռու թյուն 30.000 եվ րո ստա նա լու պայ ման-
նե րում ար ժա նա հա վատ է քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում Գոռ Նի կո ղո սյա նի տված 
բա ցատ րու թյունն այն մա սին, որ Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նն ի րեն տվել է 2 ան գամ 370.000 
ՀՀ դրամ (1.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք) և մե կ հե ռուս տա ցույց, ո րի գի նը կազ մե լ է 
1.200 ԱՄՆ դո լա ր։ Մի ա ժա մա նակ վկայա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 424-րդ 
հոդ վա ծը՝ Դա տա րա նը գտել է, որ տվյ ալ դեպ քում գոր ծում է պար տա պա նի կող մի ց գու-
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մա րը վե րա դա րձ ված չլի նե լու կան խա վար կա ծը, իսկ ինչ վե րա բե րում է քրե ա կան գոր-
ծի քն նու թյան ըն թաց քում կող մե  րի բա ցատ րու թյուն նե րին և ցուց մունք նե րին, «Ք րե ա կան 
հե տա պն դու մը դա դա րեց նե լու և գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րոշ մա նը, ա պա 
դրա նք վե րա բե րե լի ա պա ցույց ներ չե ն՝ փո խա ռու թյան գու մա րը վե րա դա րձ նե լու փաս տը 
հաս տա տե լու հա մար: Հետ ևա բար հաս տատ ված հա մա րե լով Գոռ Նի կո ղո սյա նի կող մի ց 
Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նին 30.000 եվ րո գու մար հա նձ նե լու, Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի կող-
մի ց Գոռ Նի կո ղո սյա նին 2 ան գամ 370.000 ՀՀ դրամ (1.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք) 
և 1.200 ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ հե ռուս տա ցույց վե րա դա րձ ված լի նե լու փաս տե րը՝ 
Դա տա րա նը, 30.000 եվ րոյից նվա զեց նե լով վե րոն շյալ գու մա րը, գտել է, որ որ պես ան-
վա վե րու թյան հետ ևա նք՝ պե տք է պար տա վո րեց նել Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նին Գոռ Նի կո-
ղո սյա նին վե րա դա րձ նել 12.266.800 ՀՀ դրամ:  

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ սույն գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտած 17.06.2014 թվա կա նի վճ ռով հաս տատ վել է կնք ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ-
րե րի շին ծու լի նե լը, մի  ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 03.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հաս տատ վել է Գոռ Նի կո ղո սյա նի կող մի ց 
Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նից 893.300 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 2.000 եվ րո, 267.990 ՀՀ դրա մի ն 
հա մար ժեք 600 եվ րո, 893.300 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 2.000 եվ րո, 8.886.845 ՀՀ դրա մի ն 
հա մար ժեք 18.500 եվ րո, ինչ պես նաև 1.200 ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ հե ռուս տա ցույց 
ստա նա լու փաս տը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոն շյալ ո րոշ ման ու ժի մե ջ 
մտ նե լու պայ ման նե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տի ու ժով Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի կող մի ց Գոռ Նի կո ղո սյա նին 23.100 եվ րո 
և 1.200 ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ հե ռուս տա ցույց վե րա դա րձ ված լի նե լու հան գա ման-
քը կր կին ա պա ցուց ման ան հրա ժեշ տու թյուն չու նի, քա նի որ Գոռ Նի կո ղո սյա նի կող մի ց 
Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նից ընդ հա նուր առ մա մբ 23.100 եվ րո և 1.200 ԱՄՆ դո լար ստա նա լու 
հան գա մա նքն ու նի նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն, ին չը հաշ վի չի ա ռել Դա տա րա-
նը: Ինչ վե րա բե րում է պա րտ քի մն ա ցած մա սին, ա պա Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նշել է, 
որ թեև Գոռ Նի կո ղո սյա նը նշել է, որ հայց վոր նե րից ավ տո մե  քե նան ստա ցել է ա ռու վա-
ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա, սա կայն այդ հան գա ման քը հիմն  ա վո րող ա պա ցույց չի 
ներ կայաց րել: Մի նչ դեռ գոր ծի փաս տե րի հա մա դր մա մբ (ավ տո մե  քե նայի ար ժե քը՝ 10.200 
ԱՄՆ դո լար, ավ տո մե  քե նան հաշ վա ռու մի ց հա նե լու ժամկ  ե տը՝ 21.07.2009 թվա կան, ո րը 
հա մը նկ նում է Գոռ Նի կո ղո սյա նի նշած ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի ժամկ  ե տի հետ) 
հիմն  ա վոր վում է, որ ավ տո մե  քե նան տրա մա դր վել է պա րտ քի դի մաց: Հետ ևա բար բա վա-
րար հիմ քեր կան ար ձա նագ րե լու, որ Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի կող մի ց Գոռ Նի կո ղո սյա նի 
հան դեպ առ կա պար տա վո րու թյու նը կա տար ված լի նե լու հիմ քով դա դա րել է: 

 Մի նչ դեռ վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հա նգ ման հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ այն ան հի մն  է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով նա խա դա տե լի է հա մա րել ՀՀ վե րա քն նիչ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 03.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հաս տատ ված այն փաս տե-
րը, որ Գոռ Նի կո ղո սյա նը ստա ցել է 893.300 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 2.000 եվ րո, 267.990 
ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 600 եվ րո, 893.300 ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 2.000 եվ րո, 8.886.845 
ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 18.500 եվ րո, ինչ պես նաև 1.200 ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ հե-
ռուս տա ցույց: Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ տվյ ալ փաս-
տա կան հան գա մա նք նե րը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը հաս տա տել է՝ 
հիմն  ա վո րե լու հա մար վճ ռի մա սը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու ան-
հրա ժեշ տու թյու նը՝ գտ նե լով, որ նշ ված փաս տա կան հան գա մա նք նե րի մա սով Եր ևա նի 
Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը 
պատ շաճ քն նու թյուն չի ի րա կա նաց րել: Այլ կե րպ ա սած, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ-
վի չի ա ռել, որ գոր ծը բո ղո քա րկ ված մա սով ամ բող ջու թյա մբ նոր քն նու թյան ու ղար կե լու 
պա րա գայում այլևս գոյու թյուն չու նի տվյ ալ հար ցի կա պակ ցու թյա մբ ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի վճի ռը, ո րով հաս տատ ված փաս տե րն ա պա ցուց ման կա րիք չէ ին ու նե նա: 
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Հետ ևա բար վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
03.10.2014 թվա կա նի ո րո շու մը չէր կա րող ո րակ վել նա խա դա տե լի: Այ սի նքն՝ Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել և կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը՝ իր պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ քում դնե լով 
մի  դա տա կան ակտ, ո րը չի կա րող հա մար վել նա խա դա տե լի՝ նա խա դա տե լի ու թյան սահ-
ման նե րի վե րա բե րյալ վե րոն շյալ դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո: 

Ա նդ րա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ Համ-
բար ձում Ա շու ղյ ա նի կող մի ց Գոռ Նի կո ղո սյա նի հան դեպ փո խա ռու թյան պար տա վո րու-
թյան մն ա ցած մա սը կա տար վել է, քա նի որ Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նը, « Մի ցու բի շի» մակ-
նի շի ավ տո մե  քե նան պար տա տի րո ջը հա նձ նե լով, կա տա րել է նաև պար տա վո րու թյան 
մն ա ցած մա սը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պե տք է ա պա ցու ցի իր վկայա կո չած 
փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ փաս տել է, որ այս կամ 
այն հան գա ման քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու-
թյու նը պե տք է լի նի գոր ծով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրա նց հա մակ-
ցու թյու նը և փո խա դա րձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը 
(տե ՛ս, Ռու  զան նա Թո րո սյա նն ընդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա-
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պե տք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյ ալ փաս տա կան հան գա ման-
քը հաս տա տե լու կամ մե ր ժե լու հա մար (տե ՛ս, Սվետ լա նա Ժու  լի կյ ա նն ընդ դեմ Ա նա հիտ 
Խա չատ րյա նի թիվ ԵՄԴ/0232/02/08  քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Տ վյ ալ դեպ քում Վե րա քն նիչ դա տա րա նը պար տա վո րու թյան կա տար ման փաս տը 
հաս տա տե լիս չի հի մն  վել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի այն պի սի հա մակ ցու թյան վրա, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն կտար մի  ան շա նակ հետ ևու թյուն ա նե լու այն մա սին, որ վե րոն-
շյալ ավ տո մե  քե նան Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի կող մի ց հա նձն վել է Գոռ Նի կո ղո սյա նի ն՝ 
որ պես պար տա վո րու թյան մն ա ցած մա սի մա րում: Ինչ վե րա բե րում է սույն գոր ծում առ-
կա՝ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան Եր ևա նի թիվ 
2 հաշ վառ ման քն նա կան բա ժան մուն քի տե ղե կան քին, ա պա տե ղե կան քում նշ ված ժա մա-
նա կա հատ վա ծում ավ տո մե  քե նան հաշ վա ռու մի ց հան ված լի նե լու հան գա մա նքն ինք նին 
բա վա րար չէ հետ ևու թյուն ա նե լու այն մա սին, որ Համ բար ձում Ա շու ղյ ա նի կող մի ց Գոռ 
Նի կո ղո սյա նի հան դեպ փո խա ռու թյան մն ա ցած մա սը կա տար ված է: Ընդ ո րում, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը հիմն  ա վոր վում է նաև նրա նով, որ վե րոն շյալ տե-
ղե կան քը որ ևէ նշում չի պա րու նա կում այն մա սին, թե ինչն է հան դի սա ցել հաշ վա ռու մի ց 
հա նե լու հի մք, և թե Խա չիկ Ա շու ղյ ա նի ան վա մբ հաշ վա ռու մի ց հա նե լուց հե տո արդյոք 
ավ տո մե  քե նան փո խա նց վել է Գոռ Նի կո ղո սյա նին: Հետ ևա բար Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
նման եզ րա հա նգ ման կա րող էր գալ մի  այն այն դեպ քում, երբ ա պա ցույց նե րի հա մակ-
ցու թյան մե ջ պար զեր, մաս նա վո րա պես, ավ տո մե  քե նայի ի րա կան ար ժե քը և այն հար ցը, 
թե արդյոք մե  քե նայի հա նձ նու մը բա վա րար էր պար տա վո րու թյու նը մն ա ցած մա սով կա-
տար ված հա մա րե լու հա մար: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
կող մի ց թույլ է տր վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 
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2-րդ կե տի և 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա: 
Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ Դա տա րա նը սույն գոր ծով նույն պես պատ-

շաճ քն նու թյուն չի ի րա կա նաց րե լ՝ մաս նա վո րա պե ս՝ նույն ա պա ցույց նե րը մի  դեպ քում 
բա վա րար հա մա րե լով ո րո շա կի փաս տեր հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար, իսկ մե կ այլ 
դեպ քում՝ դրա նք դի տե լով ոչ վե րա բե րե լի, այն դեպ քում, երբ դրա նք ան հրա ժե շտ են 
գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նու թյուն ու նե ցող փաս տե րը պար զե լու հա մար, հետ ևա բա ր՝ 
վե րա բե րե լի են, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով առ կա է գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 
բեր ված փաս տա րկ նե րը:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար: 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար-
ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն` վե րա քն նիչ 
կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, իսկ գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գայում դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու-
լում, գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի  240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 11.08.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը՝ որ պես ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետ ևա նք  վե րա դա րձ ման են թա կա գու մա րի մա սով, ու ղար կել Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու-
բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյա ն։  

2. Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
 ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/2524/02/10 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/2524/02/10
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Մ. Հար թե նյա ն
 Դա տա վոր ներ` Կ. Չի լին գա րյա ն
 Հ. Ե նո քյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

  
 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ
  

         
2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Սվետ լա նա Նալ բան դյա նի ներ կայա ցու-

ցիչ Գե ղամ Այ վա զյ ա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
05.02.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ ցի Սու սան նա Յա զի չյա նի ընդ դեմ Սվետ լա-
նա Նալ բան դյա նի՝ գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Սու սան նա Յա զի չյա նը պա հան ջել է Սվետ լա նա Նալ բան դյա-

նից բռ նա գան ձել 3.600.000 ՀՀ դրամ` որ պես վն ա սի հա տու ցում և 14.417.400 ՀՀ դրամ` 
որ պես վճ ռով նա խա տես ված պա րիս պը տե ղա փո խե լու և ի րա վուն քի խախ տու մը վե րաց-
նե լու հա մար ան հրա ժե շտ ծախ սե րի գու մար: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ռ. Ներ սի սյան) 15.07.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա-
րար վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (դա տա վոր նե ր՝ Տ. Սա հա կյ ան, Կ. Հա-
կո բյան, Տ. Նա զա րյան) 23.12.2011 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Սվետ լա նա Նալ բան դյա նի վե րա-
քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 15.07.2011 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գո րծն 
ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
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թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ա. Սու քոյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 20.05.2015 թվա կա նի 
վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
05.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Սվետ լա նա Նալ բան դյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, 
և Դա տա րա նի 20.05.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Սվետ լա նա Նալ բան դյա նի ներ կայա-
ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Սու սան նա Յա զի չյա նի ներ կայա ցու ցի չը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ  դա տա րա նը  խախ տել  է  ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու  թյան  օ րե-

նսգր քի 6-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 60-րդ, 68-րդ, 73-րդ, 124-րդ, 149 8-րդ և 149 9-րդ հոդ ված նե րը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ դա տա քն նու թյան ըն թաց քում ինչ պես 

կող մը, այն պես էլ Դա տա րա նը չեն կա րող քն նար կել փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու վե-
րա բե րյալ որ ևէ հա րց, ե թե նախ նա կան դա տա կան նիս տում դրա հա մար ե ղել է բա-
վա րար ժա մա նակ: Մի նչ դեռ սույն գոր ծով Դա տա րա նը դա հնա րա վոր է հա մա րել և իր 
նա խա ձեռ նու թյա մբ` ա ռա նց պա տաս խա նո ղի մաս նակ ցու թյան, ա պա ցույց նե րը հե տա-
զո տե լուց հե տո գոր ծի քն նու թյան ա վար տի մա սին հայ տա րա րե լու փո խա րեն, ո րո շել է 
նշա նա կել փոր ձա քն նու թյուն: Դրա հետ ևան քով խա խտ վել են կող մե  րի մր ցակ ցու թյան և 
ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րը, Սվետ լա նա Նալ բան դյա նը Սու սան նա Յա զի չյա-
նի հա մե  մատ հայտն վել է է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պա ստ վի ճա կում:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է նաև, որ թիվ ԵԿԴ/2803/02/08 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով դա տա կան ծախ սե րի հար ցը վճ ռով հա մար վել է լուծ ված, քա նի որ այդ գոր ծի քն-
նու թյան ըն թաց քում փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան գու մա րի բռ նա գա նձ ման 
պա հա նջ չի ներ կայաց վել: Ա վե լին` ներ կայաց ված 3.600.000 ՀՀ դրա մը սույն գոր ծով դա-
տա րան նե րը դի տար կել են ոչ մի  այն խե լա մի տ, այլև` որ պես վն աս, սա կայն այն չի կա րող 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով դի տա րկ վել որ պես վն աս:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 05.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը մե ր ժել կամ գո րծն ու-
ղար կել նոր քն նու թյան:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը 
Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը ճի շտ հետ ևու թյուն են կա տա րել այն մա սին, որ Սու-

սան նա Յա զի չյա նի ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րը վե րաց նե լը բխում է « Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծից: Բա ցի այդ, նախ կի նում քնն ված թիվ 
ԵԿԴ/2803/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի քն նու թյու նը բազ մի  ցս հե տա ձգ վել է Սվետ լա-
նա Նալ բան դյա նի կող մի ց դա տա կան նիս տե րին չներ կայա նա լու և փոր ձա քն նու թյուն նե-
րին խո չըն դո տե լու պատ ճա ռով, ուս տի վեր ջի նս պե տք է կրի իր գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ 
կապ ված վն ա սա կար հետ ևա նք նե րը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) թիվ ԵԿԴ/2803/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ 

վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 26.06.2009 թվա-
կա նին կայաց ված վճ ռով Սվետ լա նա Նալ բան դյա նը պար տա վո րեց վել է Սու սան նա Յա-
զի չյա նին հա նձ նել վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող, սա կայն Սվետ-
լա նա Նալ բան դյա նի կող մի ց օգ տա գո րծ վող 309,8քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը և քան դել 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 385

հո ղա մա սե րը բա ժա նող պա րի սպն ու այն կա ռու ցել հո ղա մա սի ի րա կան սահ մա նա զատ-
ման գո տում. նշ ված վճի ռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտել 12.11.2009 թվա կա նին (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 24-28, 31).

2) Դա տա րա նը, հա մա րե լով գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րա ստ ված, 
18.07.2012 թվա կա նին ո րո շում է կայաց րել 28.08.2012 թվա կա նին ժա մը 12:15-ին գոր ծը 
դա տա քն նու թյան նշա նա կե լու մա սին (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 105).

3) Դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ ո րո շա կի հար ցեր պար զա բա նե լու հա մար 
ան հրա ժե շտ է նշա նա կել փոր ձա քն նու թյուն, 09.11.2012 թվա կա նին իր նա խա ձեռ նու թյա մբ 
ո րո շում է կայաց րել դա տա տեխ նի կա կան և դա տա հաշ վա պա հա կան հա մա լիր փոր ձա քն-
նու թյուն նշա նա կե լու ու  գոր ծի  վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին  (հա տոր 5-րդ, գ. թ. 1-2).

4) ՀՀ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի Ազ գային Բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րի կող մի ց 
28.10.2014 թվա կա նին տր ված թիվ 13-0099 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` պա րս պի վե րա-
կա ռուց ման ամ բո ղջ ար ժե քը, նե րա ռյալ` վե րա դիր ծախ սե րը, շա հույ թը, ԱԱՀ-ն և այլ չնա-
խա տես ված ծախ սե րը, կազ մում է 14.417.430 ՀՀ դրամ (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 45-53).

5) Սու սան նա Յա զի չյա նի և փաս տա բան Սե դա Սա ֆա րյա նի մի  ջև 01.01.2005 թվա կա-
նին կնք ված ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րի հա մա ձայն` 
վեր ջի նս պար տա վոր վել է Սու սան նա Յա զի չյա նի հա մար ի րա կա նաց նել ներ կայա ցուց-
չու թյուն և նրա շա հե րի պա շտ պա նու թյունն ըստ Սու սան նա Յա զի չյա նի հայ ցի ընդ դեմ 
Սվետ լա նա Նալ բան դյա նի` գույքն ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մի ց հետ վե րա դա րձ նե-
լու պա հան ջով հա րուց վե լիք քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում, ո րի դի մաց Սու-
սան նա Յա զի չյա նը պար տա վոր վել է, հի մք ըն դու նե լով վե րը նշ ված գոր ծի տևո ղու թյու նը,  
յու րա քան չյուր  ամս վա  հա մար  վճա րել  60.000  ՀՀ  դրամ  (հա տոր 1-ին, գ.թ. 32-35):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` ստո-
րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ, 
68-րդ, 73-րդ և 1498-րդ հոդ ված նե րի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա-
կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 
ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին` 

ա) արդյո ՞ք դա տա րա նն ի րա վա սու  է գոր ծի քն նու  թյու  նը դա տա քն նու  թյան նա խա-
պատ րաս տա կան փու  լով ի րա կա նաց նե լու  պայ ման նե րու մ դա տա քն նու  թյան փու  լու մ ո րո-
շու մ կայաց նել իր նա խա ձեռ նու  թյա մբ փոր ձա քն նու  թյու ն նշա նա կե լու  մա սին,

բ) արդյո ՞ք դա տա րա նը կա րող է նախ կի նու մ քնն ված գոր ծով փաս տա բա նի ծա ռայու -
թյու ն նե րի հա մար կա տար ված վճա րու մն  ե րն ա ռան ձին հայ ցով բռ նա գան ձե լու  պա հան ջը 
բա վա րա րել` ա ռա նց պար զե լու  փաս տա բա նի մա տու  ցած ծա ռայու  թյու ն նե րի հա մար կա-
տար ված կամ կա տար վե լիք վճա րու  մը հա վաս տող ա պա ցու յցն այդ գոր ծի քն նու  թյան ըն-
թաց քու մ ներ կայաց ված լի նե լու  փաս տը:

 
ա) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րե նսգր քով և այլ օ րե նք նե րով նա խա տես-
ված կար գով ձե ռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րո նց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում 
է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու-
նը կամ բա ցա կայու թյու նը: Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են գրա վոր և ի րե ղեն 
ա պա ցույց նե րով, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով, վկա նե րի ցուց մունք նե րով, 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց ցուց մունք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա 
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փաս տե րը ո րո շում է դա տա րա նը` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րի և ա ռար-
կու թյուն նե րի հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված ներ քին 
հա մոզ մա մբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե րի 
պար զա բան ման նպա տա կով` դա տա րա նը կա րող է կող մի  (կող մե  րի) մի ջ նոր դու թյա մբ 
կամ իր նա խա ձեռ նու թյա մբ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կել (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք ի րա վունք ու նեն դա տա րա նին ա ռա ջադ րել հար-
ցեր, ո րո նք պե տք է պար զա բան վեն փոր ձա քն նու թյան ըն թաց քում, ինչ պես նաև նշել այն 
մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու թյու նը կամ այն փոր ձա գե տին, ո րո նց 
դա տա րա նը կա րող է հա նձ նա րա րել փոր ձա քն նու թյան կա տա րու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն` փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին դա տա րա նը կայաց նում է ո րո շում, ո րում 
սահ ման վում են հար ցե րի ցան կը և բո վան դա կու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 1495-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լուց հե տո գոր ծի ար դյու նա վետ քն նու թյունն ա պա հո վե-
լու նպա տա կով դա տա րա նը ձեռ նա մուխ է լի նում գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ-
րաս տե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 1498-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
6-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիս տում մաս նա վո րա-
պե ս՝ կող մե  րի մի ջ նոր դու թյա մբ, իսկ նույն օ րե նսգր քով նա խա տես ված դեպ քում` իր նա-
խա ձեռ նու թյա մբ, պա հան ջում է ան հրա ժե շտ ա պա ցույց ներ, լու ծում է փոր ձա քն նու թյուն 
նշա նա կե լու, դա տա կան նիս տին փոր ձա գետ ներ, վկա ներ կան չե լու, թա րգ մա նիչ նե րգ-
րա վե լու, տե ղում ի րե ղեն և գրա վոր ա պա ցույց նե րն ու սումն  ա սի րե լու հար ցե րը: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով վե րը 
նշ ված դա տա վա րա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նն ի րա-
վունք ու նի գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար-
ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով նշա նա կե լու փոր ձա քն նու թյուն` իր ո րոշ մա մբ սահ մա-
նե լով հար ցե րի ցան կը և բո վան դա կու թյու նը: Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյունն ա պա ցույ-
ցի տե սակ է, իսկ դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րը և ա ռար կու-
թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ 
հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը պար զում է բա ցա ռա պես ա պա-
ցույց նե րի հի ման վրա, ո րո նք դա տա րա նը պար տա վոր է գնա հա տել գոր ծում ե ղած մյուս 
բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հի մն  ված 
ներ քին հա մոզ մա մբ: Այ սի նքն` փոր ձա քն նու թյան նշա նա կումն   ինք նան պա տակ  չէ  և  չի  
կա րող  կրել  ձևա կան  բնույթ (տե ՛ս,  «Օ րի ե նթ  Սթոն» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ « Վագ քար» ՍՊԸ-ի 
թիվ ԱՎԴ1/0074/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 
1498-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 6-րդ են թա կե տի հա մա դր ված վեր լու ծու թյու նը վկայում է 
այն մա սին, որ օ րե նսդ րա կան կար գա վոր ման տե սան կյ ու նից քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյու նում փոր ձա քն նու թյուն կա րող է նշա նակ վել ինչ պես գոր ծը դա տա քն նու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու, այն պես էլ դա տա քն նու թյան փու լում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ան դրա դառ նա լով դա տա-
րա նի կող մի ց փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու հար ցին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը, որ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու հար ցը պե տք է լուծ վի նախ նա կան դա-
տա կան նիս տում (տե ՛ս, Հրա նտ Գրի գո րյա նն ընդ դեմ Ռի մա Գրի գո րյա նի ու  Է րե բու  նու  նո-
տա րա կան տա րած քի նո տա րա կան գրա սե նյա կի թիվ ԵՔԴ/0636/02/08 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 16.10.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ-
րաս տե լու փու լի է ու թյա նը, իր ո րո շումն  ե րից մե  կում նշել է, որ գոր ծը դա տա քն նու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու ինս տի տու տը նպա տա կաուղղ ված է ա պա հո վե լու գոր ծի ար դյու-
նա վետ քն նու թյու նը: Գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ դա տա-
րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րն ուղղ ված են ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զո տու թյան հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի ա պա հով մա նը, գոր ծի 
հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի ո րոշ մա նը և գոր ծը 
լու ծե լու հա մար ճի շտ ի րա վա նոր մե  րի կի րառ մա նը: Հետ ևա բար գոր ծը դա տա քն նու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու դա տա վա րա կան ինս տի տու տի ամ րագ րումն  օ րե նսդ րի կող մի ց 
ինք նան պա տակ չէ, և դա տա րա նն այդ փու լով դա տա վա րու թյու նը պե տք է ան ցկաց նի իր 
առջև դր ված խն դիր նե րն ի րա կա նաց նե լու հա մար (տե ՛ս, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
«Եր ևա նի Է լե կտ րատ րա նս պո րտ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ Դա վիթ Մար տի րո սյա նի ու  ՀՀ ոս տի-
կա նու  թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու  թյան Է րե բու  նի ան ձնագ րային բաժ նի թիվ 
Ե ԷԴ/1637/02/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով փոր ձա քն նու թյան ինս տի տու տի, ինչ պես նաև գոր-
ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի է ու թյան, նպա տա կի և խն դիր նե րի վե-
րա բե րյալ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րից, գտ նում է, որ փոր ձա քն նու թյուն 
նշա նա կե լու հար ցը, որ պես կա նոն, պե տք է լուծ վի գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ-
րաս տե լու փու լում, քա նի որ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լը գոր ծի լուծ ման հա մար նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ ձե ռք 
բե րե լու դա տա վա րա կան մի  ջոց է: Հետ ևա բար փոր ձա քն նու թյու նը գոր ծը դա տա քն նու-
թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում նշա նա կե լու կա ռու ցա կար գը հա մա հունչ է քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան նշ ված փու լին բնո րոշ նպա տա կի ն՝ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի 
ար դյու նա վետ քն նու թյան ա պա հով մա նը և այդ փու լի առջև դր ված խն դիր նե րին, հատ-
կա պե ս՝ ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյան ձևա վոր ման (ա պա ցույց նե րի կե նտ րո-
նաց ման) ա պա հով մա նը: 

Այս պի սով, ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ փոր ձա քն նու թյու նը պե տք է նշա նակ վի 
մի  նչև գոր ծը դա տա քն նու թյան նշա նա կե լու մա սին ո րո շում կայաց նե լը: Նման մո տե ցու մը 
հե տա պն դում է նաև գոր ծով դա տա քն նու թյու նը մե կ դա տա կան նիս տով ա վար տե լու հա-
մար ան հրա ժե շտ պայ ման ներ ստեղ ծե լու, գոր ծի քն նու թյան հե տաձ գու մը կամ վա րույ թի 
կա սե ցու մը հնա րա վո րի նս բա ցա ռե լու, գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լիս 
կող մե  րի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար մա նը նպաս տե լու 
և դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի չա րա շա հու մը բա ցա ռե լու նպա տակ: Այլ կե րպ ա սած, 
որ պես ընդ հա նուր կա նոն, քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում փոր ձա քն նու թյուն 
նշա նա կե լու նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք ու նե ցող սուբյե կտ նե րը՝ կող մե  րը և դա տա րա-
նը, պե տք է ի րե նց այդ նա խա ձեռ նու թյու նը ցու ցա բե րեն ոչ թե դա տա քն նու թյան, այլ գոր-
ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա-
կե լու հար ցը գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում լու ծե լու ընդ հա նուր 
կա նո նն ու նի ո րոշ բա ցա ռու թյուն ներ: Այ սի նքն՝ ո րոշ դեպ քե րում օբյեկ տիվ ան հրա ժեշ-
տու թյու նից ել նե լո վ՝ դա տա րա նը կա րող է շեղ վել ընդ հա նուր կա նո նից և փոր ձա քն նու-
թյուն նշա նա կել դա տա քն նու թյան ըն թաց քում: Աս վա ծը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, 
երբ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյունն օբյեկ տի վո րեն ծա գում է դա-
տա քն նու թյան ըն թաց քում, մաս նա վո րա պե ս՝ ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լու ժա մա նակ: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Սու սան նա Յա զի չյա նը պա հան ջել է Սվետ լա նա 
Նալ բան դյա նից բռ նա գան ձել նաև 14.417.400 ՀՀ դրամ` որ պես օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 
վճ ռով նա խա տես ված պա րիս պը տե ղա փո խե լու և ի րա վուն քի խախ տու մը վե րաց նե լու 
հա մար գու մար:

 Գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վել է դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տա կան փու-
լով, և Դա տա րա նը, գոր ծը հա մա րե լով դա տա քն նու թյա նը նա խա պատ րա ստ ված, ո րո-
շում է կայաց րել այն դա տա քն նու թյան նշա նա կե լու մա սին: Այ նու հե տև Դա տա րա նն իր 
նա խա ձեռ նու թյա մբ ո րո շում է կայաց րել վե րը նշ ված աշ խա տա նք նե րի կա տար ման հա-
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մար հե նց այդ քան գու մար ան հրա ժե շտ լի նե լու փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու կամ 
հեր քե լու նպա տա կով դա տա տեխ նի կա կան և դա տա հաշ վա պա հա կան հա մա լիր փոր ձա-
քն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Սվետ լա նա Նալ բան դյա նից 14.417.400 ՀՀ դրամ բռ նա-
գան ձե լու պա հան ջի մա սին Սու սան նա Յա զի չյա նի հայ ցը՝ վճ ռի հիմ քում դնե լով նաև ՀՀ 
« Փոր ձա քն նու թյուն նե րի Ազ գային Բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րի կող մի ց 28.10.2014 
թվա կա նին տր ված թիվ 13-0099 եզ րա կա ցու թյու նը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Սվետ լա նա Նալ բան դյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը և 
Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մե  ջ՝ պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ Դա տա-
րա նի կող մի ց դա տա քն նու թյան փու լում փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին ո րոշ ման 
կայաց մա մբ որ ևէ կե րպ չեն խա խտ վել օ րեն քի առջև կող մե  րի հա վա սա րու թյան և դա-
տա վա րու թյան մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րը:

 Հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի վե-
րոգ րյալ եզ րա հա նգ ման հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է 
հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյու նը վկայում է այն մա սին, որ Դա տա րա նը 
Սվետ լա նա Նալ բան դյա նից 14.417.400 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին Սու սան-
նա Յա զի չյա նի հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է նաև ՀՀ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի Ազ-
գային Բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րի կող մի ց 28.10.2014 թվա կա նին տր ված թիվ 13-0099 
եզ րա կա ցու թյու նը, որն ստաց վել է դա տա տեխ նի կա կան և դա տա հաշ վա պա հա կան հա-
մա լիր փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին ո րոշ ման հի ման վրա: Փոր ձա քն նու թյուն նշա-
նա կե լու մա սին այդ ո րո շու մը Դա տա րա նը կայաց րել է իր նա խա ձեռ նու թյա մբ և ոչ թե գոր-
ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու, այլ դա տա քն նու թյան փու լում: Մի նչ դեռ տվյ ալ 
դեպ քում փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը չէր ծա գել բա ցա ռա պես դա-
տա քն նու թյան ըն թաց քում: Մաս նա վո րա պե ս՝ թե՛ Դա տա րա նը, թե՛ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
չեն պատ ճա ռա բա նել, թե հատ կա պես ինչ օբյեկ տիվ հան գա մա նք ներ են ի հայտ ե կել գոր-
ծի դա տա քն նու թյան ըն թաց քում, ո րո նց ու ժով ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել նշա նա կե-
լու դա տա տեխ նի կա կան և դա տա հաշ վա պա հա կան հա մա լիր փոր ձա քն նու թյուն, և ո րո նք 
չէ ին կա րող հայտ նի լի նել գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու ըն թաց քում: Մի-
նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա-
մա ձայն՝ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում, որ պես կա նոն, փոր ձա քն նու թյուն պե տք 
է նշա նակ վի գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում, իսկ դա տա քն նու թյան 
փու լում փոր ձա քն նու թյուն կա րող է նշա նակ վել այն դեպ քում, երբ դրա ան հրա ժեշ տու-
թյունն օբյեկ տի վո րեն ծա գել է դա տա քն նու թյան ըն թաց քում: 

Ա վե լին` սույն գոր ծով փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լիս Դա տա րա նը խախ տել է նաև 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի պա հա-
նջ նե րը, քա նի որ Դա տա րա նը փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու հար ցը չի քն նար կել պա-
տաս խա նող կող մի  հետ, վեր ջի նիս հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռել ա ռա ջադ րե լու փոր-
ձա քն նու թյան ըն թաց քում պար զա բան ման են թա կա հար ցեր և նշե լու փոր ձա քն նու թյուն 
կա տա րող սուբյեկ տին: 

Այս պի սով, սույն գոր ծով Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը, իր 
նա խա ձեռ նու թյա մբ փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լով ոչ թե գոր ծը դա տա քն նու թյան նա-
խա պատ րաս տե լու, այլ դա տա քն նու թյան փու լում, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 1498-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 6-րդ են թա կե տով և 60-րդ  հոդ-
վա ծի  2-րդ կե տով սահ ման ված` փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու դա տա վա րա կան կար գը: 
Հետ ևա բար դա տա վա րա կան կար գի նշ ված խա խտ մա մբ ձե ռք բեր ված ա պա ցույ ցը՝ ՀՀ 
« Փոր ձա քն նու թյուն նե րի Ազ գային Բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րի կող մի ց 28.10.2014 
թվա կա նին տր ված թիվ 13-0099 եզ րա կա ցու թյու նը, չէր կա րող հի մք հան դի սա նալ հայ-
ցը՝ 14.417.400 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, բա վա րա րե լու հա մար և դր վել 
Դա տա րա նի վճ ռի հիմ քում: 

Ել նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ց՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Սու սան նա Յա զի չյա նի են թադ րյալ ի րա վունք նե րը վե րա-
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կա նգ նե լու հա մար ան հրա ժե շտ գու մա րի չա փը պար զե լու ուղ ղու թյա մբ թույ լատ րե լի և 
վե րա բե րե լի ա պա ցույց ներ ձե ռք բե րե լու ու դրա նց հի ման վրա Սվետ լա նա Նալ բան դյա-
նից 14.417.400 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու մա սին պա հան ջը լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն բա-
վա րա րե լու հար ցը լու ծե լու հա մար սույն գոր ծը՝ նշ ված հայ ցա պա հան ջի մա սով, ան հրա-
ժե շտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան: 

բ) Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծից բխող փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան հետ կապ ված 3.600.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես 
փաս տա բա նի ծա ռայու թյան դի մաց վն ա սի հա տու ցում բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ վճ-
ռա բեկ բո ղո քի փաս տար կին, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա-
հա գր գիռ ան ձն ի րա վունք ու նի նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով դի մե լ դա տա-
րան` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա մբ, օ րե նք նե րով և այլ ի րա-
վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե րի, 
ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյան հա մար (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

  Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` վճ ռի եզ-
րա փա կիչ մա սում լուծ վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև դա տա կան ծախ սե րի 
բա շխ ման հար ցը (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 4-րդ 
կե տի հա մա ձայն` վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սը պե տք է պա րու նա կի եզ րա հան գումն  եր` գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև դա տա կան ծախ սե րը բաշ խե լու վե րա բե րյալ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ 
ան ձը, ում ի րա վուն քը խա խտ վել է, կա րող է պա հան ջել ի րեն պատ ճառ ված վն աս նե րի 
լրիվ հա տու ցում, ե թե վն աս նե րի հա տուց ման ա վե լի պա կաս չափ նա խա տես ված չէ նույն 
օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Վնաս ներ են ի րա վուն քը խա խտ ված ան ձի ծախ սե րը, որ 
նա կա տա րել է կամ պե տք է կա տա րի խա խտ ված ի րա վուն քը վե րա կա նգ նե լու հա մար, 
նրա գույ քի կո րուս տը կամ վն աս ված քը (ի րա կան վն աս), չս տաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րո նք 
այդ ան ձը կս տա նար քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան սո վո րա կան պայ ման նե րում, ե թե 
նրա ի րա վուն քը չխա խտ վեր (բաց թո ղն ված օ գուտ), ինչ պես նաև ոչ նյու թա կան վն ա սը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա-
քա ցու ան ձին կամ գույ քին, ինչ պես նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված 
վն ա սը լրիվ ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մի ց, իսկ նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վն աս պատ ճա ռած ան ձն ա զատ վում է այն հա տու ցե լուց, 
ե թե ա պա ցու ցում է, որ վն ա սն իր մե ղ քով չի պատ ճառ վել:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վն ա սի հա տուց ման հա-
մար պար տա դիր պայ ման է պար տա պա նի ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի, վն աս նե րի, վն աս-
նե րի ու ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղու թյան մի  ջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի և պար-
տա պա նի մե ղ քի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյու նը (տե ՛ս, Նա տա լյ ա Հա կո բյա նն ընդ դեմ 
Վար դան Հայ րա պե տյա նի թիվ ՀՔԴ3/0016/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով 
փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյու նը դա տա կան ծախ սե րի մե ջ ընդ գր կե լու հար-
ցին, ար ձա նագ րել է, որ փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյու նը նախ ևա ռաջ պե տք 
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է դի տել որ պես դա տա կան ծա խս, և հետ ևա բար այն պե տք է բա շխ վի կող մե  րի մի  ջև ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով: 
Որ պես դա տա կան ծա խս թե՛ հայց վո րը և թե՛ պա տաս խա նո ղը դա տա կան քն նու թյան ըն-
թաց քում կա րող են ներ կայաց նել փաս տա բա նի մա տու ցած ծա ռայու թյուն նե րի հա մար 
կա տար ված կամ կա տար վե լիք վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց: Ընդ ո րում, ան կախ 
վճար ված գու մա րի բռ նա գա նձ ման մա սին պա հան ջի առ կայու թյու նից, վճա րու մը հա-
վաս տող ա պա ցույց ներ կայաց նե լը բա վա րար է փաս տա բա նի վար ձատ րու թյա նը` որ պես 
դա տա կան ծա խս, վճ ռով ան դրա դառ նա լու հա մար: Ե թե դա տա րա նը, հա մա պա տաս խան 
ա պա ցույ ցի առ կայու թյան դեպ քում վճ ռով չի ան դրա դառ նում փաս տա բա նի խե լա մի տ 
վար ձատ րու թյան` կող մե  րի մի  ջև բա շխ ման հար ցին, ա պա գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք 
զրկ ված չեն կա տար ված ծախ սե րի բա շխ ման հար ցը լու ծե լու հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 142-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով դի մե լ վճի ռը 
կայաց րած դա տա րան` լրա ցու ցիչ վճիռ կայաց նե լու պա հան ջով: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը, հնա րա վոր հա մա րե լով նաև այն ի րա վի ճա կը, երբ կող մե  րը չներ կայաց նեն փաս տա-
բա նի վար ձատ րու թյան վե րա բե րյալ որ ևէ ա պա ցույց (և դրա բռ նա գա նձ ման մա սին պա-
հա նջ), ար ձա նագ րել է նաև, որ նման պայ ման նե րում նրա նք զրկ ված չեն փաս տա բա նի 
ծա ռայու թյուն նե րի հա մար կա տար ված վճա րումն  ե րն ա ռան ձին հայ ցով բռ նա գան ձե լու 
ի րա վուն քից, որ պի սի եզ րա հա նգ ման հա մար հի մք է ըն դու նել այն, որ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով չի ար գել վում դա տա կան ծախ սե րը այլ` ա ռան ձին 
վա րույ թի շր ջա նակ նե րում բռ նա գան ձե լը (տե ՛ս, ան հատ ձեռ նար կա տեր Նա րի նե Ռոս-
տո մյա նն ընդ դեմ «Ար մե ն Տել» ՓԲԸ-ի թիվ Ե Ա ՔԴ/1401/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մե կ այլ ո րոշ մա մբ ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո-
րո շու մը, որ դա տա կան ծախ սե րի բռ նա գա նձ ման հիմ քը նույ նա կան չէ վն ա սի պատ ճառ-
ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած պար տա վո րու թյուն նե րի ընդ հա նուր հիմ քե րի հետ, քա նի 
որ դա տա կան ծախ սե րի կազ մի  և բա շխ ման հետ կապ ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի 
վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա կան ծախ սե րն այն ծախ սե րն են, ո րո նք կող մը կա-
տա րում է դա տա կան կար գով իր ի րա վունք նե րը պա շտ պա նե լու հա մար, իսկ դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման ընդ հա նուր սկզ բունքն այն է, որ ան ձը, ում օգ տին կայաց վել է գո րծն 
ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը, պե տք է դա տա կան ծախ սե րի հա տու ցում ստա նա 
մյուս կող մի  հաշ վին: Մի նչ դեռ վն ա սի հա տուց ման հա մար պար տա դիր պայ ման է պար-
տա պա նի ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի, վն աս նե րի, վն աս նե րի ու ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի 
մի  ջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի և պար տա պա նի մե ղ քի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու-
թյու նը: Այս եր կու ինս տի տուտ նե րի տար բե րու թյու նը դրս ևոր վում է նաև վրա հաս նող 
հետ ևա նք նե րի ա ռու մո վ՝ դա տա կան ծախ սե րը հա տուց վում են խե լամ տու թյան սահ ման-
նե րում, այ սի նքն` դրա նց ի րա կան ծա վա լը կա րող է ա վե լի մե ծ լի նել, քան փաս տա ցի հա-
տուց ման չա փը, սա կայն վն ա սի ինս տի տու տի առն չու թյա մբ այս սկզ բուն քը կի րա ռե լի չէ, 
քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված ընդ հա նուր կա նո նի հա մա-
ձայն` վն աս նե րը են թա կա են հա տուց ման ամ բո ղջ ծա վա լով: Բա ցի այդ, դա տա կան ծախ-
սե րը վն աս չեն կա րող դի տա րկ վել, քա նի որ դա տա վա րու թյան սուբյե կտ նե րը, ի րաց նե-
լով ի րե նց դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, չեն դրս ևո րում հա կաի րա վա կան, 
ոչ օ րի նա չափ վար քա գիծ (տե ՛ս, Կո տայ քի մար զի Բյու  րե ղա վան քա ղա քային հա մայնքն 
ընդ դեմ Գյու լ նա րա Սա րգ սյա նի թիվ ԿԴ2/0189/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մի ակ բա ցա ռու թյունն օ րե նս դի րը կա տա րել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 129-րդ հոդ վա ծով, երբ ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քից ան բա-
րե խի ղճ օգտ վե լը կա րող է վն աս ներ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն ա ռա ջաց նել: Նման 
դեպ քե րում մե ղ քի առ կայու թյան և վն աս նե րի հա տուց ման հի մք է դա տա րա նի կող մի ց 
հայցն ակն հայտ ան հի մն  ճա նա չե լը: Այս դեպ քում մի  այն պա տաս խա նո ղն ի րա վունք ու նի 
վն աս նե րի հա տուց ման պա հան ջով դի մե  լու դա տա րան: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 
որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 129-րդ հոդ վա ծի հիմ քով դա տա-
րա նի կող մի ց ակն հայտ ան հի մն  գնա հատ ված հայց ներ կայաց րած ան ձի դեմ վն աս նե րի 
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հա տուց ման պա հան ջով դա տա րան դի մե  լու դեպ քից զատ որ ևէ այլ դեպ քում պա տաս-
խա նո ղի մոտ հայց վո րի նկատ մա մբ դա տա րան դի մե  լու հետ ևան քով ի րեն պատ ճառ ված 
վն աս նե րը հա տու ցե լու պա հան ջի ի րա վունք չի ա ռա ջա նում (տե°ս, Շու  շա նիկ Գրի գո րյա-
նն ընդ դեմ Ա րա րատ Մով սի սյա նի թիվ 3-2431(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 26.01.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):  

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ « Սու սան նա Յա զի չյա նի և փաս-
տա բան Սե դա Սա ֆա րյա նի մի  ջև 01.01.2005 թվա կա նին կնք ված ի րա վա բա նա կան ծա-
ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րի հա մա ձայն` ծա ռայու թյու նը պատ վի րա տուի 
կող մի ց վճար վում է ըստ գոր ծի քն նու թյան տևո ղու թյան` յու րա քան չյուր ամս վա հա մար 
60.000 ՀՀ դրամ», « Սու սան նա Յա զի չյա նը շուրջ 5 տա րի նե րի ըն թաց քում Ծա ռայու թյուն-
նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րի հա մա ձայն` կրել է 3.600.000 ՀՀ դրամ նյու թա կան վն աս` 
փաս տա բա նա կան ծա ռայու թյան վճար նե րի չա փով», « փաս տա բա նի կող մի ց ի շահ հայց-
վո րի կա տար վել են 01.01.2015 թվա կա նին կնք ված ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րի 
մա տուց ման պայ մա նագ րով սահ ման ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև հաշ վի առ նե լով գոր ծի քն նու թյան եր կա րատ ևու թյու նը», 3.600.000 ՀՀ դրա մը հա մա-
րել է ող ջա մի տ և այն բռ նա գան ձել է որ պես վն ա սի փոխ հա տու ցում:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ « թիվ ԵԿԴ/2803/02/08 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով կող մե  րի մի  ջև վե ճով փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան 
գու մա րը որ պես դա տա կան ծա խս բռ նա գան ձե լու հար ցը քն նա րկ ման ա ռար կա չի դա րձ-
վել, դա տա րա նը լու ծել է մի  այն պե տա կան տուր քի հար ցը», գտել է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Սու սան նա Յա զի չյա նի կող մի ց 3.600.000 ՀՀ դրա մի  չա փով ներ կայաց ված փաս տա բա նի 
վար ձատ րու թյան գու մա րը որ պես վն աս բռ նա գան ձե լու մա սին պա հան ջը հիմն  ա վոր է:

 Մի նչ դեռ ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի վե րոն շյալ դիր քո րո շումն  ե-
րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով Սու սան նա Յա զի չյա նը պա-
հան ջել է Սվետ լա նա Նալ բան դյա նից բռ նա գան ձել 3.600.000 ՀՀ դրամ` որ պես թիվ 
ԵԿԴ/2803/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա տար ված դա տա կան ծախ սե րի, մաս նա-
վո րա պե ս՝ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մա րի վճար ման ար դյուն քում ի րեն պատ-
ճառ ված վն աս նե րի հա տու ցում: Մի նչ դեռ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոն շյալ ո րո շում-
նե րով ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րի 
բռ նա գա նձ ման հիմ քը նույ նա կան չէ վն ա սի պատ ճառ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած պար-
տա վո րու թյուն նե րի ընդ հա նուր հիմ քե րի հետ, և որ ևէ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կող մի  
կրած դա տա կան ծախ սե րը չեն կա րող մե կ այլ գոր ծի շր ջա նակ նե րում բռ նա գա նձ վել որ-
պես այդ կող մի ն պատ ճառ ված վն աս (բա ցա ռու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 129-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քի): Փաս տո րեն, տվյ ալ դեպ քում 
թիվ ԵԿԴ/2803/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Սու սան նա Յա զի չյա նի կրած են թադ րյալ 
դա տա կան ծախ սե րը, մաս նա վո րա պե ս՝ փաս տա բա նին են թադ րա բար վճար ված վար-
ձատ րու թյան գու մար նե րը, սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում չեն կա րող դի տա րկ վել որ պես 
Սու սան նա Յա զի չյա նին պատ ճառ ված վն աս, քա նի որ դա տա կան ծախ սե րի և վն ա սի 
ինս տի տուտ նե րն ու նեն է ա կան տար բե րու թյուն ներ և որ ևէ ձևով չեն նույ նա նում, ինչն 
ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց:

 Բա ցի այդ, ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն ա ռել, որ սույն գոր ծում բա ցա-
կայում է փաս տա բա նի ծա ռայու թյուն նե րի հա մար կա տար ված վճա րումն  ե րն ա ռան ձին 
հայ ցով բռ նա գան ձե լու պա հա նջ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քից օգտ վե լու հա մար ան հրա ժե-
շտ այն պայ մա նը, որ Սու սան նա Յա զի չյա նը նա խո րդ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում որ պես 
իր կող մի ց կա տար ված դա տա կան ծա խս չի ներ կայաց րել փաս տա բա նի մա տու ցած ծա-
ռայու թյուն նե րի հա մար կա տար ված կամ կա տար վե լիք վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույ ցը: 
Այդ ա պա ցույ ցը ներ կայաց ված լի նե լու դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր էր վճ ռով ան-
դրա դառ նալ փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան` կող մե  րի մի  ջև բա շխ ման հար ցին, 
ո րը չա նե լու դեպ քում Սու սան նա Յա զի չյա նը զրկ ված չէր կա տար ված ծախ սե րի բա շխ ման 
հար ցը լու ծե լու հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 142-րդ հոդ վա-
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ծով սահ ման ված կար գով դի մե լ վճի ռը կայաց րած դա տա րան` լրա ցու ցիչ վճիռ կայաց նե լու 
պա հան ջով կամ վե րա քն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լու տվյ ալ դա տա կան ակ տը:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 
ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու 
հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա րար ված հայ-
ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կայաց նում 
դրան հա մա պա տաս խան: Վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-
նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա-
գայում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն-
նու թյան ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի, այդ 
թվում նաև` վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված, ինչ պես նաև վճ ռա բեկ բո ղո քի 
հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա-
տի 29.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի բա շխ ման հար ցը 
են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 05.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-
Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում` վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ 
վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված, 
ինչ պես նաև վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա-
ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 29.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան 
տուր քի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ  քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե ԷԴ/0985/02/14
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե ԷԴ/0985/02/14           
Նա խա գա հող դա տա վո ր՝  Մ. Հար թե նյա ն
 Դա տա վոր ներ`  Ն. Բար սե ղյ ա ն
 Հ. Ե նո քյա ն

ՈՐՈՇՈՒՄ
   ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

                                            
նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր
     

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

 
2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ա րա Բաղ դա սա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 14.04.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դե մ՝ ըստ հայ-
ցի Ա րա Բաղ դա սա րյա նի ընդ դեմ Նա րի նե Հա կո բյա նի, Հռիփ սի մե , Տաթ ևիկ և Ար մե  նու-
հի Թամ րա զյ ան նե րի, եր րո րդ ան ձի նք « ՎԻ ԱՐ ԱԳ ՐՈ» ՍՊԸ-ի (այ սու հե տ՝ Ըն կե րու թյուն), 
« Ֆա ստ Կրե դիտ Կա պի տալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի՝ հա սա նե լիք ժա ռան գա կան զա նգ վա ծից փո-
խա ռու թյան և տո կոս նե րի գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Ա րա Բաղ դա սա րյա նը պա հան ջել է Նա րի նե Հա կո բյա նին, Ար մե -

նու հի, Հռիփ սի մե  և Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ան նե րին հա սա նե լիք ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծից 
բռ նա գան ձել 36.000.000 ՀՀ դրամ փո խա ռու թյան գու մար և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված հաշ վա րկ վե լիք տո կոս նե րը` հաշ վար կը 
կա տա րե լով 26.04.2011 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան կա տար ման օ րը, ինչ պես 
նաև որ պես ան հի մն  խնայ ված գույք՝ Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել ամ սա կան 1.000.000 ՀՀ 
դրա մ՝ հաշ վար կը կա տա րե լով 07.02.2012 թվա կա նից, և Ըն կե րու թյու նից բռ նա գա նձ ված 
գու մա րն ընդ գր կել Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի մե ջ: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Էդ. Ա վե տի սյան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 27.11.2015 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րե ն՝ Դա տա րա նը վճ ռել է Նա րի նե 
Հա կո բյա նին, Հռիփ սի մե , Տաթ ևիկ և Ար մե  նու հի Թամ րա զյ ան նե րին հա սա նե լիք ժա ռան-
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գու թյան զա նգ վա ծից հօ գուտ Ա րա Բաղ դա սա րյա նի բռ նա գան ձել 36.000.000 ՀՀ դրամ 
փո խա ռու թյան գու մար, 36.000.000 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը՝ 26.04.2011 թվա կա նից մի -
նչև պար տա վո րու թյան կա տար ման օ րը, Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 
07.02.2012 թվա կա նին կնք ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար-
ձավ ճար նե րն ընդ գր կել Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի մե ջ: Հայ ցը՝ 
07.02.2012 թվա կա նից ամ սա կան 1.000.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ան հի մն  խնայ ված գույք Ըն-
կե րու թյու նից բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով, մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
14.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել 
է՝ Դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի վճի ռը՝ հայ ցը բա վա րա րե լու, պե տա կան տուր քի բա-
շխ ման, հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րը պահ պա նե լու մա սե րով, բե կան վել է և գո րծն այդ 
մա սե րով ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ա րա Բաղ դա սա րյա նը ։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վե լ։

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

հիմն  ա վո րումն  ե րով.
1) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա-

տու  թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու  հե տ՝ Կոն վեն-
ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծը, 2005 թվա կա նի փո փո խու  թյու ն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան    18-րդ 
և 19-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3-րդ, 6-րդ և 11-րդ հոդ ված նե րը, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 53-րդ, 119-րդ և 220-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տար կով.
 Սույն գոր ծով վե րա քն նիչ բո ղոք է ներ կայաց րել մի  այն Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նը, իսկ 

Նա րի նե Հա կո բյա նը, Ար մե  նու հի և Հռիփ սի մե  Թամ րա զյ ան նե րը, ինչ պես նաև Ըն կե րու-
թյու նը վե րա քն նիչ բո ղոք չեն ներ կայաց րել, մի  նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Դա տա-
րա նի 27.11.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լով նաև նրա նց մա սով, հաշ վի չի ա ռել այն 
հան գա ման քը, որ վե րա քն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նայում է բո ղոք բե րած 
ան ձի կող մի ց վե րա քն նիչ բո ղո քում ներ կայաց ված հիմ քե րի և հիմն  ա վո րումն  ե րի սահ-
ման նե րում և բո ղոք բե րած ան ձին վե րա բե րող մա սով, և չի կա րող քն նու թյան ա ռար կա 
դա րձ նել և ո րո շում կայաց նել վճ ռի այն մա սի վե րա բե րյալ, ո րը չի բո ղո քա րկ վել այն ան-
ձա նց կող մի ց, ո րո նց վե րա բե րում է վճ ռի այդ մա սը: Հետ ևա բար Նա րի նե Հա կո բյա նի, 
Ար մե  նու հի և Հռիփ սի մե  Թամ րա զյ ան նե րի, Ըն կե րու թյան կող մի ց դա տա րա նի վճ ռի դեմ 
վե րա քն նիչ բո ղոք չներ կայաց նե լու պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա սու 
չէր վե րա նայել վճ ռի՝ նրա նց վե րա բե րող մա սը: 

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1226-րդ հոդ-
վա ծի    1-ին կե տը, ո րը չպե տք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, ո րը պե տք է կի րա ռեր, սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու  թյան օ րե նսգր քի 47-րդ, 48-րդ, 53-րդ և 220-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ 22.04.2015 թվա կա նի թիվ 

13143315 քրե ա կան գոր ծը հա րու ցե լու մա սին, 29.07.2015 թվա կա նի թիվ 13143315 քրե-
ա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու և քրե ա կան հե տա պն դում չի րա կա նաց նե լու մա սին 
ո րո շումն  ե րով հաս տատ վել է, որ Նա րի նե Հա կո բյա նը, Ար մե  նու հի, Հռիփ սի մե  և Տաթ ևիկ 
Թամ րա զյ ան նե րը հան դի սա նում են Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռա նգ նե րը: Մաս նա վո-
րա պե ս՝ Նա րի նե Հա կո բյա նը հա ղոր դում է տվել այն մա սին, որ Ա րա Բաղ դա սա րյա նն 
ա մուս նու՝ Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լով և խա բե ու թյա մբ վեր-
ջի նիս հետ կն քել է 36.000.000 ՀՀ դրա մի  կե ղծ փո խա ռու թյան պայ մա նա գի ր։ Բա ցի այդ, 
Նա րի նե Հա կո բյա նը ցուց մունք է տվել, որ Ա րա Բաղ դա սա րյա նն ի րե նից և Սպար տակ 
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Թամ րա զյ ա նի ե րե խա նե րից փոր ձել է հա փշ տա կել 36.000.000 ՀՀ դրամ և այդ կա պակ-
ցու թյա մբ հայ ցա դի մում է ներ կայաց րել դա տա րան:

 Պա տաս խա նող նե րը ոչ մի  այն չեն ա ռար կել ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու փաս տի 
դեմ, այլև ի րե նք են ա պա ցու ցել, որ ըն դու նել են ժա ռան գու թյու նը, քա նի որ Դա տա րա-
նին հայտ նել են, որ կա նո նա վոր կեր պով ստա նում են ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի մե ջ 
մտ նող Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի թիվ 143/1 հաս ցե ում գտն վող գույ քի վար ձավ ճար նե-
րը՝ սկ սած ժա ռան գա տուի մահ վան ամ սից: Պա տաս խա նող նե րը Դա տա րան են ներ-
կայաց րել 07.02.2012 թվա կա նին Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև կնք ված 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պատ ճե նը, Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան պատ ճե նը, 
ո րո նց հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան գտն վե լու և ի րա վա բա նա կան հաս ցե է հա մար վում ժա-
ռան գա տուին պատ կա նող ան շա րժ գույ քը՝ Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի թիվ 143/1 հաս ցեն: 
Այ սի նքն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց ցուց մունք նե րով և ներ կայաց ված փաս տա թղ թե-
րով հաս տատ վել է, որ ժա ռա նգ նե րը ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծի 
սկզ բի ց՝ ժա ռան գա տուի մահ վան օր վա նից սկ սած փաս տա ցի տի րա պե տում են ժա ռան-
գա կան գույ քը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 14.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 27.11.2015 
թվա կա նի վճ ռին: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը ՝
1) Ա րա Բաղ դա սա րյա նի (Փո խա տու) և Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի (Փո խա ռու) մի  ջև 

26.01.2011 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Փո խա տուն Փո-
խա ռուին փո խա ռու թյան կար գով ա ռա նց տո կոս նե րի տվել է 36.000.000 ՀՀ դրա մ՝ պայ-
մա նագ րի կնք ման օր վա նից մի  նչև 26.04.2011 թվա կա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13):

 2) ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի 
19.05.2014 թվա կա նի տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի թիվ 143/1 հաս-
ցե ում գտն վող ան շա րժ գույ քը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գրա նց ված է Սպար տակ 
Թամ րա զյ ա նի ան վա մբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 84):

3) Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի (Վար ձա տու) և Ըն կե րու թյան (Վար ձա կալ) մի  ջև 
07.02.2012 թվա կա նին հա սա րակ գրա վոր ձևով կնք ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 
հա մա ձայն՝ Վար ձա տուն պար տա վոր վել է ժա մա նա կա վոր օգ տա գո րծ ման հա մար Վար-
ձա կա լին հա նձ նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նո ղ՝ Եր ևա նի Ար ցա խի 
փո ղո ցի թիվ 143/1 հաս ցե ում գտն վող շի նու թյու նը: 23.11.2011 թվա կա նի Ըն կե րու թյան կա-
նո նադ րու թյան հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան գտն վե լու վայ րը և ի րա վա բա նա կան հաս ցեն է՝ 
Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի թիվ 143/1 (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 30-33, 35-36):

4) Հա մա ձայն ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան ՔԿԱԳ գոր ծա կա լու թյան 
Եր ևա նի հա տուկ սպա սա րկ ման տա րած քային բաժ նի կող մի ց 14.08.2014 թվա կա նին տր-
ված մահ վան ակ տի գրա նց ման վե րա բե րյալ թիվ 01 տե ղե կան քի՝ Սպար տակ Թամ րա-
զյ ա նը մա հա ցել է 01.04.2013 թվա կա նին  (հա տոր 1-ին, գ.թ. 99):

5) Է րե բու նու նո տա րա կան տա րած քի նո տա րին հաս ցե ա գր ված 28.09.2013 թվա կա-
նի դի մու մի  հա մա ձայն՝ Ա րա Բաղ դա սա րյա նը հայտ նել է, որ Սպար տակ Թամ րա զյ ա նը 
01.04.2013 թվա կա նին մա հա ցել է, ուս տի խնդ րել է իր` որ պես պար տա տի րոջ պա հա նջ նե-
րը գրան ցել ժա ռան գա կան գոր ծե րի հաշ վառ ման գր քում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 83):

6) Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի ներ կայա ցու ցիչ նե րի կող մի ց Դա տա րան ներ կայաց ված 
Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի ան ձնագ րի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ վեր ջի նիս հայ րա նու նը Սպար-
տակ է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 58): 

7) 24.10.2014 թվա կա նին Դա տա րա նին հաս ցե ա գր ված դի մու մի  հա մա ձայն՝ Տաթ ևիկ 
Թամ րա զյ ա նի ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ 07.02.2012 թվա կա նից Եր ևա նի Ար ցա խի 
փո ղո ցի թիվ 143/1 հաս ցե ում Ըն կե րու թյունն ի րա կա նաց նում է խո զա բու ծու թյուն (հա տոր      
2-րդ, գ.թ. 28-29):
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8) Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նը 29.12.2015 թվա կա նին ներ կայաց րել է վե րա քն նիչ բո ղոք, 
որ տեղ նշել է, որ Ըն կե րու թյու նը կա նո նա վոր կեր պով կա տա րում է և նախ կի նում էլ կա-
տա րել է վար ձա կա լու թյան վճա րումն  ե րը, ինչ պես նաև որ Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նը Սպար-
տակ Թամ րա զյ ա նի դուստրն է  (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 4-13): 

9) Սույն գոր ծով պա տաս խա նող ներ Նա րի նե Հա կո բյա նը, Հռիփ սի մե  և Ար մե  նու հի 
Թամ րա զյ ան նե րը Դա տա րա նի վճ ռի դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք չեն ներ կայաց րել:

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

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար.

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի սխալ մե կ նա բա նու թյան և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, 
որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց-
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սու յն ո րոշ մա մբ ան հրա ժե շտ 
է հա մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1) արդյո ՞ք ժա ռա նգ նե րը կրու մ են ժա ռան գու  թյան հետ կապ ված ծախ սե րը հա տու  ցե-
լու  պար տա կա նու  թյու ն այն դեպ քու մ, երբ նրա նք ժա ռան գա կան գու յ քի փաս տա ցի տի րա-
պետ մա մբ ըն դու  նել են ժա ռան գու  թյու  նը, սա կայն ժա ռան գու  թյան ի րա վու ն քի վկայա գիր 
չեն ստա ցել.

2) արդյո ՞ք գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը կրու մ է այն փաս տե րն ա պա ցու  ցե լու  պար տա կա-
նու  թյու  նը, ո րո նք գոր ծին մաս նակ ցող մյու ս ան ձի նք ըն դու  նու մ են դա տա րան ներ կայաց-
ված դա տա վա րա կան փաս տա թղ թե րով, այլ ա պա ցու յց նե րով և ի րե նց դիր քո րոշ մա մբ.

3) արդյո ՞ք վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա սու  է բե կա նել վճի ռն այն ան ձա նց մա սով, 
ո րո նք վե րա քն նիչ բո ղոք չեն ներ կայաց րել:

1) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1186-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-
գու թյան զա նգ վա ծի մե ջ է մտ նում ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տուին պատ-
կա նող գույ քը` նե րա ռյալ դրա մը, ար ժե թղ թե րը, գույ քային ի րա վունք նե րը և պար տա կա-
նու թյուն նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1188-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-
գու թյան բաց ման ժա մա նա կը քա ղա քա ցու մահ վան օրն է: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1216-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա ռա ջին հեր թի ժա-
ռա նգ նե րն են ժա ռան գա տուի ե րե խա նե րը, ա մու սի նը և ծնող նե րը։ Ժա ռան գա տուի թոռ-
նե րը ժա ռան գում են ներ կայաց ման ի րա վուն քո վ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-
գու թյու նը ձե ռք բե րե լու հա մար ժա ռան գը պե տք է այն ըն դու նի։ Նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գի կող մի ց ժա ռան գու թյան մի  մա սի ըն դու նու մը նշա նա կում 
է ի րեն հա սա նե լիք ամ բո ղջ ժա ռան գու թյան ըն դու նում, ան կախ այն բա նից, թե ինչ է 
այն ի րե նից ներ կայաց նում և որ տեղ է գտն վում։ Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
ըն դուն ված ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նա կից հա մար վում է ժա-
ռան գին պատ կա նող, ան կախ այդ գույ քի նկատ մա մբ ժա ռան գի ի րա վուն քի պե տա կան 
գրան ցու մի ց, ե թե նման ի րա վուն քը են թա կա է գրա նց մա ն։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-
գու թյունն ըն դուն վում է ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի 
վկայա գիր ստա նա լու մա սին ժա ռան գի դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա-
րին հա նձ նե լով, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե այլ բան ա պա ցուց ված 
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չէ, ա պա ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող մի ց ըն դուն ված է հա մար վում, երբ նա uկuում է 
փաu տա ցի տի րա պե տել կամ կա ռա վա րել ժա ռա նգ ված գույ քը՝ նե րա ռյալ, երբ ժա ռան գը 
մի  ջոց ներ է ձեռ նար կել գույ քը պահ պա նե լու և այն եր րո րդ ան ձա նց ոտնձ գու թյուն նե րից 
կամ հա վակ նու թյուն նե րից պա շտ պա նե լու հա մար, իր հաշ վին կա տա րել է գույ քը պահ-
պա նե լու ծախ սեր, իր հաշ վից վճա րել է ժա ռան գա տուի պա րտ քե րը կամ եր րո րդ ան ձան-
ցից ստա ցել է ժա ռան գա տուին հա սա նե լիք գու մար նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-
գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1230-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ժա ռա նգն 
ի րա վունք ու նի հրա ժար վել ժա ռան գու թյու նից ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց 
ամս վա ըն թաց քում` նե րա ռյալ այն դեպ քում, երբ նա ար դեն ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը։  

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րում բազ մի  ցս ան դրա-
դար ձել է վկայա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը: Մաս նա վո րա պե ս՝ ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը նա խա տե սել է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման 
եր կու ե ղա նա կ՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի վկայա գիր 
ստա նա լու մա սին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հա նձ նե լը և ժա-
ռան գի կող մի ց ժա ռա նգ ված գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տե լը կամ կա ռա վա րե լը։ Ժա-
ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող մի ց ըն դուն ված է հա մար վում, երբ նա սկ սում է 
փաս տա ցի տի րա պե տել այդ գույ քը, ին չը հան դի սա նում է ժա ռան գա կան գույ քի 
նկատ մա մբ ժա ռան գի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման նա խա պայ ման (տե ՛ս, 
Ար մի  նե Հա կո բյա նը և Սամ վել Հա կո բյա նն ընդ դեմ ՀՀ Կե նտ րոն նո տա րա կան տա րած քի 
նո տար Ալ վա րդ Մել քո նյա նի և մյու ս նե րի թիվ 3-1621(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի 09.11.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում կող մե  րից մե -
կը բա րձ րաց նում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա-
խա տես ված ձևե րից մե  կով ժա ռան գու թյունն իր կող մի ց ըն դու նե լու հար ցը, ա պա նմա-
նա տիպ գոր ծեր քն նե լիս մի  շտ կար ևոր է այն ի րա վա կան հար ցի պար զա բա նու մը, 
թե արդյոք ան ձը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը 
(տե ՛ս, օ րի նակ, Վլա դի մի ր Բա լա սա նյա նն ընդ դեմ Կա րի նե Սե րո պյ ա նի և մյու ս նե րի թիվ 
3-183(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա նի ո րո-
շու  մը)։ Ուս տի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ պե տք է հիմն  ա վոր վի փաս-
տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գա կան գույքն ըն դու նե լու փաս տը։ ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տե լու հան գա ման քը 
կա րող է ա պա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 47-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված ա պա ցույց նե րի տե սակ նե րով, ընդ ո րում, գույ քի տի րա պետ ման կամ 
կա ռա վար ման ա պա ցույց կա րող է հան դի սա նալ նաև բնա կա րա նային շա հա գո րծ ման 
մար մի ն նե րի, հա մա տի րու թյուն նե րի, բնա կա րա նային-շի նա րա րա կան կոո պե րա տիվն  ե-
րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի և օ րե նսդ րու թյա մբ հա մա պա տաս խան 
փաս տա թուղթ տա լու ի րա վունք ու նե ցող այլ մար մի ն նե րի կող մի ց տր ված տե ղե կան քը 
կամ այլ ա պա ցույց ներ, ո րո նք ուղ ղա կի ո րեն հաս տա տում են այն, որ ժա ռան գա տուի մա-
հից հե տո ժա ռան գը փաս տա ցի տի րա պե տել և կա ռա վա րել է ժա ռան գա կան գույ քը (տե-
՛ս, Մի շա Վար դա նյա նն ընդ դեմ Վար դան Վար դա նյա նի և մյու ս նե րի  թիվ 3-938(ՎԴ) քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.06.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ե թե օ րե նս դի րը դի մում տա լու ե ղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա տուկ ըն-
թա ցա կա րգ է նա խա տե սել (ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն-
քի վկայա գիր u տա նա լու մաuին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին վե-
ցամ սյա ժամկ  ե տում հա նձ նե լը), ա պա փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման 
ե ղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ ժա ռան գի կող-
մի ց ա մե  նա տար բեր բնույ թի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լու հիմ քով, որ պի սիք 
ուղղ ված են ժա ռան գա տուի գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հով մա նը (տե ՛ս, Կի մա Սա րգ սյա նն ընդ դեմ Հա րու  թյու ն 
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Սա րգ սյա նի և մյու ս նե րի թիվ 3-1224(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 05.09.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը)։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-
գու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը հա տուց վում են հետ ևյալ հեր թա կա նու թյա մբ` 

ա ռա ջին հեր թին հա տուց վում են մի  նչև ժա ռան գա տուի մա հը նրա հի վան դու թյան 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած և ժա ռան գա տուի պատ շաճ հու ղար կա վո րու թյան հա մար ան-
հրա ժե շտ ծախ սե րը. 

ե րկ րո րդ հեր թին հա տուց վում են ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի մե ջ մտ նող գույ քը 
պահ պա նե լու և կա ռա վա րե լու, ինչ պես նաև կտա կը կա տա րե լու հետ կապ ված ծախ սե րը. 

եր րո րդ հեր թին բա վա րար վում են ժա ռան գա տուի պա րտ քե րով պար տա տե րե րի 
պա հա նջ նե րը.

 չոր րո րդ հեր թին բա վա րար վում են պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող ժա ռա-
նգ նե րի պա հա նջ նե րը.

 հին գե րո րդ հեր թին հա տուց վում են կտա կային հա նձ նա րա րու թյու նը կա տա րե լու 
հետ կապ ված ծախ սե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա-
տե րե րն ի րա վունք ու նեն ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում ներ-
կայաց նել ի րե նց պա հա նջ նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պա հա նջ նե րը, 
մի  նչև ժա ռա նգ նե րի կող մի ց ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր ստա նա լը, կա րող են 
ներ կայաց վել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռան գին կամ կտա կա կա տա րին, իսկ նշ ված 
ան ձա նց բա ցա կայու թյան դեպ քում` ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռա-
նգ նե րը, ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը ստա նա լուց հե տո, ի րե նց ան ցած գույ-
քի ար ժե քի սահ ման նե րում հա տու ցում են նույն օ րե նսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծում նշ ված 
ծախ սե րը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ի րե նց ան ցած ժա ռան գու թյան ար ժե քի 
սահ ման նե րում ժա ռա նգ նե րը կրում են հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ ժա ռան գու թյան 
հետ կապ ված ծախ սե րի, մաս նա վո րա պե ս՝ ժա ռան գա տուի պա րտ քե րով պար տա տե րե-
րի պա հա նջ նե րը բա վա րա րե լու ժա ռա նգ նե րի պար տա կա նու թյա նը` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի այն կար գա վոր ման լույ սի ներ քո, հա մա ձայն 
ո րի` ժա ռա նգ նե րը հա տու ցում են այդ ծախ սե րը ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գի րը 
ստա նա լուց հե տո: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ տվյ ալ դեպ քում « ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկայա գի րը ստա նա լուց հե տո» ար տա հայ տու թյա մբ օ րե նս դի րը ցան կա ցել է 
ընդ գծել, որ քն նա րկ վող ծախ սե րը հա տուց վում են ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա մար 
օ րեն քով սահ ման ված վե ցամ սյա ժամկ  ե տն ան ցնե լուց և ժա ռա նգ նե րի կազ մը հայտ նի 
դառ նա լուց հե տո, և չի կա րող պա հա նջ ներ կայաց վել դրա նք նշ ված ժամկ  ե տից ա վե լի 
վաղ հա տու ցե լու մա սին, քա նի որ մի  նչ այդ պա րզ ված չի լի նում ժա ռան գու թյունն ըն դու-
նած ժա ռա նգ նե րի կազ մը: Բա նն այն է, որ թե՛ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու, թե՛ դրա նից 
հրա ժար վե լու հա մար օ րե նս դի րը սահ մա նել է վե ցամ սյա ժամկ  ետ, և մի  այն այդ ժամ-
կե տն ան ցնե լուց հե տո է պա րզ դառ նում, թե ժա ռա նգ նե րից ով կամ ով քեր են ըն դու-
նել ժա ռան գու թյու նը, ով կամ ով քեր են հրա ժար վել դրա նից և ում պե տք է տր վի ժա-
ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր: Բա ցա ռու թյա մբ այն պար տա վո րու թյուն նե րի, ո րո նք 
չեն կա րող կա տար վել ա ռա նց ժա ռան գա տուի ան ձնա կան մաս նակ ցու թյան, ժա ռան-
գա տուի մյուս բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րը նրա մահ վա մբ չեն դա դա րում, և դրա նք, 
օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով պա հա նջ ներ կայաց ված լի նե լու դեպ քում, 
պար տա վոր են կա տա րել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ նե րը՝ ի րե նց ան ցած գույ-
քի ար ժե քի սահ ման նե րում: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի այլ մե կ-
նա բա նու թյու նը կա րող է հան գեց նել այն պի սի ի րա վի ճա կի, որ ի րա կա նում ըն դու նե լով 
ժա ռան գու թյու նը՝ ժա ռա նգ նե րը կա րող են խու սա փել ժա ռան գա տուի պա րտ քե րով պար-
տա տե րե րի առջև պա տաս խա նատ վու թյու նի ց՝ պար զա պես չս տա նա լով ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկայա գիր, այ սի նքն՝ չձ ևա կեր պե լով ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը: Նման մո-
տե ցումն  ամ բող ջու թյա մբ կհա կա սի ժա ռա նգ ված գույ քը փաս տա ցի տի րա պետ մա մբ կամ 
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կա ռա վար մա մբ ըն դու նե լու հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե-
նսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված ի րա վա կար գա վոր մա նը, կս տեղ-
ծի ժա ռան գու թյան ըն դու նումն  ան հա մա չափ ձևա կա նու թյուն նե րով պայ մա նա վո րե լու 
ի րա կան վտա նգ, ինչն իր հեր թին կխախ տի ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րի կայու նու թյու նը: Մյուս կող մի ց նման մե կ նա բա նու թյու նը կի մաս տա զր կի ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի այն ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րու մը, 
հա մա ձայն ո րի` ժա ռա նգ նե րն ի րե նց ան ցած գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում հա տու ցում 
են նույն օ րե նսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծում նշ ված ծախ սե րը, և այդ հար ցում նրա նք կրում 
են հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վու թյուն: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ նե րն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով 
պա տաս խա նա տու են ժա ռան գի՝ ի րա վա հա ջոր դու թյուն թույլ տվող պար տա վո րու թյուն-
նե րի հա մա ր՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը ժա ռան գու-
թյան ի րա վուն քի վկայագ րով ձևա կե րպ վել է, թե՝ ոչ: Այս դիր քո րո շու մը հիմն  ա վոր վում է 
նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի ի րա վա կար գա վոր-
մա մբ, հա մա ձայն ո րի` ըն դուն ված ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նա-
կից հա մար վում է ժա ռան գին պատ կա նող, ան կախ այդ գույ քի նկատ մա մբ ժա ռան գի 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մի ց, ե թե նման ի րա վուն քը են թա կա է գրա նց մա ն։

2) Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով ա պա ցու ցե լուց ա զատ-
վե լու հիմ քե րի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, 
հա րկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ ան վի ճե լի փաս տե րի ա պա ցուց ման ան հրա ժեշ տու-
թյա նը` այդ պի սով նպաս տե լով այդ հար ցով ի րա վուն քի զար գաց մա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ հան րա հայտ հան գա մա նք նե րն ա պա ցուց ման կա րիք չու նեն: Նույն հոդ վա ծի 
2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նախ կի նում քնն ված` քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի 
մե ջ մտած դա տա րա նի վճ ռով հաս տատ ված հան գա մա նք նե րը նույն ան ձա նց մի  ջև դա-
տա րա նում այլ գո րծ քն նե լիս կր կին չեն ա պա ցուց վում, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ քրե ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավ ճի ռը պար տա դիր է 
դա տա րա նի հա մար մի  այն այն փաս տե րով, ըստ ո րո նց հաս տատ ված են ո րո շա կի գոր-
ծո ղու թյուն ներ և դրա նք կա տա րած ան ձի նք: 

Քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի քն նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը մե  ծա պես կախ ված է 
այն բա նից, թե որ քա նով է պա րզ և հս տակ ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցը: Այդ գոր ծըն թա-
ցը հնա րա վո րի նս պար զեց նե լու, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց և դա տա րա նին ան հար կի 
չծան րա բեռ նե լու նպա տա կով օ րե նս դի րը սահ մա նել է դեպ քեր, երբ գոր ծի քն նու թյան 
ըն թաց քում  ո րո շա կի փաս տեր ո րո շա կի հան գա մա նք նե րում ան հրա ժե շտ չէ ա պա ցու ցել: 
Դա տա կան պրակ տի կայի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ թեև օ րե նսդ րի կող մի ց իբրև 
ա պա ցու ցե լուց ա զատ վե լու հիմ քեր սահ ման ված են հան րա հայտ, դա տա րա նի օ րի նա-
կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռով և դա տա վճ ռով հաս տատ ված փաս տե րը, սա կայն դա տա րան-
նե րն ի րա վա ցի ո րեն ա պա ցուց ման կա րիք չու նե ցող փաս տե րի շար քին են դա սում նաև 
այս պես կոչ ված «ան վի ճե լի փաս տե րը»: Դրա նք գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց կող մի ց 
վկայա կոչ ված, գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այն փաս տե րն են, ո րո-
նք գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձի նք ըն դու նում են դա տա րան ներ կայաց ված դա տա-
վա րա կան փաս տա թղ թե րով, դա տա կան նիս տի ըն թաց քում ար ված հայ տա րա րու թյա մբ, 
դիր քո րո շում հայտ նե լու կամ ցուց մունք տա լու ըն թաց քում: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց 
կող մի ց գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի ըն դու նու մը կր ճա տում 
է ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի շր ջա նա կը և դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս կե նտ րո նա նա լու վի ճե լի փաս տե րի ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի վրա: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված են ո րո շա կի կա-
նոն ներ, ո րո նց պահ պան մա մբ մի  այն դա տա րան նե րը կա րող են ան վի ճե լի փաս տե րը 
հա մա րել հաս տատ ված և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց ա զա տել ա պա ցուց ման պար-
տա կա նու թյու նից: Մաս նա վո րա պե ս՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
64-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի կող մի ց այն փա ստն 
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ըն դու նե լը, ո րի մի  ջո ցով մյուս ան ձը հիմն  ա վո րում է իր պա հա նջ նե րը կամ ա ռար կու-
թյուն նե րը, պար տա դիր չէ դա տա րա նի հա մար: Դա տա րա նը կա րող է ըն դուն ված փաս-
տը հա մա րել հաս տատ ված, ե թե կաս կած ներ չկան, որ դա հա մա պա տաս խա նում է գոր ծի 
հան գա մա նք նե րին, և կո ղմն  այն չի ըն դու նել խա բե ու թյան, բռ նու թյան, սպառ նա լի քի, 
մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ, մե կ կող մի  ներ կայա ցուց չի հետ մյուս կող մի  չա րա մի տ 
հա մա ձայ նու թյան հետ ևան քով կամ ճշ մար տու թյու նը թա քց նե լու նպա տա կով: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կար ծի քով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք չեն կա րող ա զատ վել ան վի ճե լի 
փաս տե րն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նից նաև այն դեպ քե րում, երբ այդ փաս տե րը 
կա րող են հաս տատ վել մի  այն ա պա ցույ ցի ո րո շա կի տե սակ նե րով և նման ա պա ցույց ներ 
գոր ծում առ կա չեն, ինչ պես նաև այն դեպ քե րում, երբ այդ փաս տե րի հաս տա տու մը, բա ցի 
ան վի ճե լի փաս տե րը վկայա կո չած և դրա նք ըն դու նած գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից, 
կա րող է ազ դել նաև այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վրա: Հա րկ 
է նշել, որ բո լոր դեպ քե րում գոր ծի փաս տե րն ան վի ճե լի նե րի շար քին դա սե լու, դրա նք 
ա պա ցուց ման ա ռար կայից հա նե լու և ի վեր ջո` հաս տատ ված հա մա րե լու և գնա հա տե-
լու գոր ծա ռույթ նե րը բա ցա ռա պես վե րա պահ ված են դա տա րա նին, ո րը դրա նք պե տք է 
ի րա կա նաց նի սահ ման ված դա տա վա րա կան ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին հա մա պա տաս-
խան: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րո շա րադ րյալ դա տա վա րա կան 
կա նոն նե րի պահ պան մա մբ դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց կա րող է ա զա տել 
գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձա նց կող մի ց չվի ճա րկ վող փաս տե րն ա պա ցու ցե լու պար-
տա կա նու թյու նից և այդ փաս տե րը հա մա րել ա պա ցուց ված:

3) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծում է տնօ րին չա կա նու թյան սկզ-
բուն քը, հա մա ձայն ո րի` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գով սե-
փա կան հայե ցո ղու թյա մբ է տնօ րի նում իր նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը 
և ո րո շում իր ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան մի  ջոց նե րն ու ե ղա նակ նե րը: Դրան հա-
մա պա տաս խան էլ դա տա րան նե րն ի րա կա նաց նում են ար դա րա դա տու թյուն՝ հա րու ցում 
են քա ղա քա ցի ա կան գո րծ, քն նում և լու ծում այն, ինչ պես նաև քն նում և լու ծում են դա-
տա կան ակ տե րի դեմ ներ կայաց ված վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը: Ընդ ո րում, ինչ-
պես գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք, այն պես էլ դա տա րան նե րը պար տա վոր են պահ պա նել 
օ րեն քով սահ ման ված կար գը: Ըստ այդմ՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված են բո ղո քա րկ ման, իսկ վե րա դաս դա տա կան ա տյան նե րի հա մա ր՝ բո ղոք նե-
րի քն նու թյան ո րո շա կի սահ ման ներ: Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու սահ-
մա նա փա կումն  ե րին և վե րա քն նու թյան սահ ման նե րի ն՝ նպա տակ ու նե նա լով նպաս տել 
այդ բնա գա վա ռում ի րա վուն քի զար գաց մա նը:

«Վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու սահ մա նա փա կումն  ե րը» վեր տա ռու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան ձը կա-
րող է վճ ռա բեկ բո ղոք բե րել դա տա կան ակ տի՝ մի  այն իր հա մար ան բա րեն պա ստ մա սի 
դեմ: Թեև « վա րույ թը վե րա քն նիչ դա տա րա նում» վեր տա ռու թյա մբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի չոր րո րդ բա ժի նը նույ նա բո վան դակ ի րա վա կար գա վո րում 
չի նա խա տե սում վե րա քն նիչ վա րույ թի հա մար, սա կայն դա տա կան պրակ տի կայում վճ-
ռա բեկ բո ղոք բե րե լու նման սահ մա նա փա կու մը կի րառ վում է նաև վե րա քն նիչ բո ղոք նե րի 
հա մար, քա նի որ դա բխում է տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քից: Ընդ ո րում, դա տա կան 
ակ տի՝ մի  այն իր հա մար ան բա րեն պա ստ մա սի դեմ բո ղոք բե րե լու սահ մա նա փա կումն  
ու նի կրկ նա կի բո վան դա կային նշա նա կու թյուն՝ 

1) ան ձը չի կա րող բո ղոք բե րել դա տա կան ակ տի՝ իր հա մար բա րեն պա ստ մա սի դեմ, 
2)  ան ձը չի կա րող բո ղոք բե րել դա տա կան ակ տի՝ այլ ան ձա նց հա մար ան բա րեն-

պա ստ մա սի դեմ: 
Ե թե ան ձի կող մի ց դա տա կան ակ տի՝ իր հա մար բա րեն պա ստ մա սի դեմ բո ղոք բե-

րե լը տրա մա բա նա կան չէ, ա պա ան ձի կող մի ց այլ ան ձա նց շա հե րի պա շտ պա նու թյան 
հա մար բո ղոք ներ կայաց նե լը այն պայ ման նե րում, երբ այդ ան ձի նք դա տա կան ակ տը չեն 
բո ղո քար կել (բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով թույ լա տր ված դեպ քե րի), կհա կա սի տնօ րին չա կա-
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նու թյան սկզ բուն քին: Դրան հա մա պա տաս խան էլ վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի կա րող քն-
նել և լու ծել ինչ պես դա տա կան ակ տի՝ ան ձի հա մար բա րեն պա ստ մա սի դեմ բեր ված 
բո ղո քը, այն պես էլ ան ձի կող մի ց այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րին ու պար տա կա նու թյուն նե-
րին առնչ վող մա սով բեր ված վե րա քն նիչ բո ղո քը: Ե թե ան ձը, ի խախ տումն  տնօ րին չա-
կա նու թյան սկզ բուն քի, ներ կայաց րել է վե րա քն նիչ բո ղոք, ո րով վի ճար կում է դա տա կան 
ակ տի ոչ մի  այն իր, այլև այլ ան ձա նց հա մար ան բա րեն պա ստ մա սը, ա պա վե րա քն նիչ 
դա տա րա նն ի րա վա սու է քն նե լու և լու ծե լու մի  այն բո ղոք բե րած ան ձի ի րա վունք նե րին ու 
պար տա կա նու թյուն նե րին վե րա բե րող մա սով բեր ված բո ղո քը և ըստ այդմ էլ քն նու թյան 
ըն թաց քում հա մա պա տաս խան հետ ևու թյան գա լո վ՝ ի րա վա սու է բե կա նել մի  այն դա տա-
կան ակ տի՝ բո ղոք բե րած ան ձի հա մար ան բա րեն պա ստ մա սը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մն  ե րի կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ա րա Բաղ դա սա րյա նի (Փո խա տու) և Սպար-
տակ Թամ րա զյ ա նի (Փո խա ռու) մի  ջև 26.01.2011 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ-
մա նագ րով Փո խա տուն Փո խա ռուին փո խա ռու թյան կար գով ա ռա նց տո կոս նե րի տվել է 
36.000.000 ՀՀ դրա մ՝ պայ մա նագ րի կնք ման օր վա նից մի  նչև 26.04.2011 թվա կա նը: Գու-
մա րի վե րա դա րձ ման մա սին ա պա ցույց ներ գոր ծում չկան: Սպար տակ Թամ րա զյ ա նը մա-
հա ցել է 01.04.2013 թվա կա նին: Է րե բու նու նո տա րա կան տա րած քի նո տա րին հաս ցե ա գր-
ված դի մու մով Ա րա Բաղ դա սա րյա նը խնդ րել է իր` որ պես պար տա տի րոջ պա հա նջ նե րը 
գրան ցել ժա ռան գա կան գոր ծե րի հաշ վառ ման գր քում: ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր 
ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի 15.05.2014 թվա կա նի տե ղե կան քի հա-
մա ձայն՝ Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի թիվ 143/1 հաս ցե ում գտն վող ան շա րժ գույ քի նկատ-
մա մբ գրա նց ված է Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Նշ ված հաս-
ցե ի ան շա րժ գույ քը Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 07.02.2012 թվա կա նին 
հա սա րակ գրա վոր ձևով կնք ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով Սպար տակ Թամ-
րա զյ ա նի կող մի ց հա նձն վել է Ըն կե րու թյան ժա մա նա կա վոր օգ տա գո րծ մա նը: 24.10.2014 
թվա կա նին Դա տա րա նին հաս ցե ա գր ված դի մու մի  հա մա ձայն՝ Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի 
ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ 07.02.2012 թվա կա նից Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի թիվ 
143/1 հաս ցե ում Ըն կե րու թյունն ի րա կա նաց նում է խո զա բու ծու թյուն: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նի վճ ռի դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք ներ կայաց րել է մի  այն պա-
տաս խա նող Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նը՝ վե րա քն նիչ բո ղո քում հայտ նե լով, որ Ըն կե րու թյու նը 
կա նո նա վոր կեր պով կա տա րում է և նախ կի նում էլ կա տա րել է վար ձա կա լու թյան վճա-
րումն  ե րը, ինչ պես նաև որ Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նը Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի դուստրն է: 
Բա ցի այդ, Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի ներ կայա ցու ցիչ նե րի կող մի ց Դա տա րան ներ կայաց-
ված Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի ան ձնագ րի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ վեր ջի նիս հայ րա նու նը 
Սպար տակ է: Պա տաս խա նող ներ Նա րի նե Հա կո բյա նը, Հռիփ սի մե  և Ար մե  նու հի Թամ րա-
զյ ան նե րը Դա տա րա նի վճ ռի դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք չեն ներ կայաց րել: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է 
այն հան գա մա նք նե րը, որ ժա ռան գա տու Սպար տակ Թամ րա զյ ա նն Ա րա Բաղ դա սա րյա-
նի նկատ մա մբ ու նե ցել է 36.000.000 ՀՀ դրա մի  փո խա ռու թյան գու մա րը պայ մա նագ րով 
սահ ման ված ժամկ  ե տում վճա րե լու չկա տար ված պար տա վո րու թյուն. վեր ջի նս օ րեն քով 
սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով գրան ցել է ժա ռա նգ նե րի նկատ մա մբ պա հան ջի իր 
ի րա վուն քը: Դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել, որ Նա րի նե Հա կո բյա նը Սպար տակ 
Թամ րա զյ ա նի կի նն է, Հռիփ սի մե , Ար մե  նու հի և Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ան նե րը՝ դուստ րե րը: 
Նշ ված փաս տե րի հի ման վրա Դա տա րա նը գտել է, որ ժա ռա նգ նե րը պա տաս խա նատ-
վու թյուն են կրում  ժա ռան գա տուի պար տա տի րոջ առջև և ի րե նց ան ցած ժա ռան գա կան 
գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում պար տա վոր են բա վա րա րել վեր ջի նիս պա հա նջ նե րը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե-
լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյու նը բա վա րար չէ 
հաս տատ ված հա մա րե լու ա պա ցուց ման ա ռար կան կազ մող այն պի սի հան գա ման քի առ-
կայու թյու նը, որ պա տաս խա նող ներ Տաթ ևիկ, Ար մե  նու հի և Հռիփ սի մե  Թամ րա զյ ան նե րը, 
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Նա րի նե Հա կո բյա նը ժա ռան գա տու Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու-
նած ժա ռա նգ ներ են: Մի ա ժա մա նակ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ պա տաս խա-
նող նե րի կող մի ց ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր ստա ցած լի նե լու փաս տը, որն 
ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է հայց վո րը, չի հիմն  ա վոր վել, ին չը բա վա րար 
հի մք է հետ ևու թյուն ա նե լու այն մա սին, որ վեր ջին նե րս չեն կա րող պա տաս խա նատ վու-
թյուն կրել ժա ռան գա տու Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար: Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Դա տա րա նը, ժա ռան գա տուի պար տա վո րու թյուն-
նե րի հա մար Տաթ ևիկ, Ար մե  նու հի և Հռիփ սի մե  Թամ րա զյ ան նե րին, Նա րի նե Հա կո բյա նին 
պա տաս խա նա տու ո րա կե լով և « վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր» վեր տա ռու թյա մբ 
փաս տա թղ թով նա խա տես ված վար ձավ ճար նե րը Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գա-
կան զա նգ վա ծի մե ջ ընդ գր կե լով, չի կա տա րել բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե-
տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը դրա նց 
վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան 
տե սան կյ ու նից գնա հա տե լու և դրա ար դյուն քում հիմն  ա վոր ված ու պատ ճա ռա բան ված 
դա տա կան ակտ կայաց նե լու օ րե նսդ րա կան պա հան ջը: Շա րա դր ված պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ամ բող ջու թյա մբ բա վա րա րել է Տաթ ևիկ Թամ րա-
զյ ա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը, և Դա տա րա նի վճի ռը հայ ցը բա վա րա րե լու, պե տա կան տուր քի 
բա շխ ման և հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րը պահ պա նե լու մա սե րով բե կա նել և գո րծն 
այդ մա սե րով ու ղար կել է Դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյան:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն գոր ծի փաս տե րի հի ման վրա և վե րո շա րադ-
րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
հետ ևու թյուն նե րը, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Նա խ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ հաշ վի առ նե լով, որ վե-
րա քն նիչ բո ղոք ներ կայաց րել է մի  այն Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նը, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
պար տա վոր էր դա տա կան ակ տը վե րա նայել մի  այն Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի ի րա վունք նե-
րին և պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ վող ծա վա լով: Նման պայ ման նե րում հայ ցը բա վա-
րա րե լու մա սով ամ բող ջու թյա մբ բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, այդ թվում՝ Ար մե  նու հի 
և Հռիփ սի մե  Թամ րա զյ ան նե րի և Նա րի նե Հա կո բյա նի դեմ պա հա նջ նե րի մա սո վ՝ Վե րա-
քն նիչ դա տա րա նը թույլ է տվել տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քի խախ տում, որն ազ դել 
է գոր ծի ել քի վրա:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ վե րա քն նիչ բո ղոք ներ կայաց րել է մի  այն Տաթ ևիկ Թամ րա-
զյ ա նը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս հիմ քե րին ան դրա դառ նում է մի  այն 
Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի մա սով: 

Այս պե ս՝ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն հետ ևու թյու նը, որ ժա ռան գու թյան ի րա վուն-
քի վկայա գիր ստա ցած լի նե լու փաս տը հայց վո րի կող մի ց ա պա ցուց ված չլի նե լու պայ-
ման նե րում պա տաս խա նող նե րը չեն կա րող պա տաս խա նատ վու թյուն կրել Սպար տակ 
Թամ րա զյ ա նի պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում է ան-
հի մն  և վե րո շա րադ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա րկ է հա մա րում 
ար ձա նագ րել, որ սույն գոր ծով է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի ոչ մի  այն ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի վկայա գիր ստա ցած լի նե լու հան գա ման քի բա ցա հայ տու մը, այլ նաև պա-
տաս խա նող նե րի կող մի ց Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած լի նե լու 
փաս տի բա ցա հայ տու մը: Հետ ևա բար նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան-
հի մն  է հա մա րում Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի բո ղո քն այն հիմ քով բա վա րա րե լու Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը, ըստ ո րի՝ ժա ռա նգ նե րի վրա պար տա տե րե րի պա հա-
նջ նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն կա րող է դր վել մի  այն այն դեպ քում, երբ առ կա 
է ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկայա գիր: Սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով 
պար զա բան ման է են թա կա այն հար ցը, թե արդյոք Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նն ըն դու նել է 
Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գու թյու նը: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի հի ման 
վրա ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռա նգ հա մար վե լու հա մար պար զա բան ման է են թա-
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կա նախ ժա ռա նգ լի նե լու հան գա ման քը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ սույն գոր ծով Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի՝ Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի դուստր լի-
նե լու փաս տը հաս տատ ված լի նե լուն: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ, որ պես կա նոն, 
ազ գակ ցա կան կա պը, մաս նա վո րա պես, ծնող և զա վակ լի նե լու հան գա ման քը, կա րող է 
հաս տատ վել օ րեն քով սահ ման ված թույ լատ րե լի ա պա ցույց նե րո վ՝ ծնն դյան վկայա կա-
նով կամ ծնն դյան գրառ ման վե րա բե րյալ ա պա ցույ ցո վ՝ նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 46-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ ծնուն դը 
պե տա կան գրա նց ման են թա կա քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակտ է, իսկ նույն հոդ վա-
ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րը գրան ցում են քա ղա-
քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրա նց ման մար մի ն նե րը` քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան 
ակ տե րի գրա նց ման մա տյան նե րում (ակ տե րի գր քեր) հա մա պա տաս խան գրա ռումն  եր 
կա տա րե լու և այդ գրա ռումն  ե րի հի ման վրա քա ղա քա ցի նե րին վկայա կան ներ տա լու 
մի  ջո ցով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ նման քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ-
տե րի կա պակ ցու թյա մբ վեճ ա ռա ջա նա լու դեպ քում կի րա ռե լի է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված ա պա ցույց նե րի 
թույ լատ րե լի ու թյան կա նո նն այն մա սին, որ գոր ծի հան գա մա նք նե րը, ո րո նք, օ րեն քի կամ 
այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն, պե տք է հաս տատ վեն մի  այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե-
րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ա պա ցույց նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով վեճ առ կա չէ Տաթ ևիկ Թամ րա-
զյ ա նի՝ Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի դուստ րը լի նե լու հան գա ման քի վե րա բե րյալ, քա նի որ 
Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նը Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում երբ ևէ չի վի ճար կել 
Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի դուստ րը լի նե լու հան գա ման քը, որ պի սի պայ ման նե րում նշ-
ված փաս տը դար ձել է ան վի ճե լի: Բա ցի այդ, Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի ան ձնագ րի պատ-
ճե նում ևս վեր ջի նիս հայ րա նու նը նշ ված է Սպար տակ: Ա վե լին, Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նն 
իր կող մի ց ներ կայաց ված վե րա քն նիչ բո ղո քի « Գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող փաս տե րը» բաժ նում նշել է, որ ին քը Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի դուստրն է: Նման 
պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով ոչ մի  այն վեճ չկա 
Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի՝ Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի դուստր լի նե լու հան գա ման քի վե րա-
բե րյալ, այլ նաև այլ ա պա ցույց նե րով ևս հաս տատ վել է այդ հան գա ման քը: Հետ ևա բար 
ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան վե րը նշ ված կա նո նի խախ տում սույն գոր ծով տե-
ղի չի ու նե ցել: Ուս տի սույն գոր ծով հիմն  ա վոր վել է Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի՝ Սպար տակ 
Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գը լի նե լու հան գա ման քը: 

Ի նչ վե րա բե րում է Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի կող մի ց ժա ռան գու թյունն ըն դու նած լի նե-
լուն, մաս նա վո րա պես, փաս տա ցի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման ե ղա նա կով, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այն հան գա ման քը, որ Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նը գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում ըն դու նել է, որ հոր սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող տա րած քում 
խո զա բու ծու թյուն ի րա կա նաց նող Ըն կե րու թյու նը վճա րում է « վար ձա կա լու թյան պայ մա-
նագ րով սահ ման ված վար ձավ ճար նե րը», վկայում է այն մա սին, որ Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա-
նը մաս նակ ցում է իր հոր ժա ռան գա կան գույ քի՝ մաս նա վո րա պե ս՝ Եր ևա նի Ար ցա խի փո-
ղո ցի թիվ 143/1 հաս ցե ի ան շա րժ գույ քի կա ռա վար մա նը: Ուս տի նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գի կող մի ց 
ժա ռան գու թյան մի  մա սի ըն դու նու մը նշա նա կում է ի րեն հա սա նե լիք ամ բո ղջ ժա ռան-
գու թյան ըն դու նում, ան կախ այն բա նից, թե ինչ է այն ի րե նից ներ կայաց նում և որ տեղ է 
գտն վում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը  գտ նում է, որ Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նը փաս տա ցի կա ռա-
վար ման ե ղա նա կով ըն դու նել է Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գու թյու նը: 

Ա նդ րա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն հետ ևու թյա նը, որ վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար ձավ ճար նե րը Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գա-
կան զա նգ վա ծի մե ջ ընդ գր կե լո վ՝ Դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել գոր ծում առ կա ա պա-
ցույց նե րի լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 
հիմն  ա վոր հա մա րե լով նշ ված հետ ևու թյու նը, հա րկ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 1186-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի 
մե ջ է մտ նում ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տուին պատ կա նող գույ քը, 
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նե րա ռյա լ՝ դրա մը, ար ժե թղ թե րը, գույ քային ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ ժա ռան գու թյան զա նգ վա ծի մե ջ 
կա րող են մտ նել մի  այն օ րի նա կան հիմ քե րով ժա ռան գա տուին պատ կա նող գույ քային 
ի րա վունք նե րը: Հետ ևա բար վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ծա գող վար ձավ ճար ներ 
ստա նա լու ի րա վուն քը ժա ռան գա տուի ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի մե ջ կա րող էր մտ նել 
մի  այն այն դեպ քում, ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում հաս տատ վեր վար ձավ ճար ներ 
ստա նա լու ի րա վուն քի օ րի նա կան հիմ քը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ Դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյան 
ըն թաց քում պե տք է պար զեր, թե արդյոք վար ձա կա լու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գել 
են օ րեն քով սահ ման ված կար գով կնք ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա՝ 
նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 610-րդ և 611-րդ հոդ ված նե րի 
հա մա ձայն՝ ան շա րժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը են թա կա է նո տա րա կան 
վա վե րաց ման, իսկ նշ ված պայ մա նագ րից ծա գող ի րա վունք նե րը՝ պե տա կան գրա նց-
ման: Մի նչ դեռ սույն գոր ծով Դա տա րա նը 27.11.2015 թվա կա նի վճ ռի « Գոր ծի փաս տեր» 
բաժ նում հաս տատ ված է հա մա րել, որ Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 
07.02.2012 թվա կա նին կնք ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը վա վե րաց ված չէ նո տա-
րա կան կար գով, իսկ պայ մա նագ րից ծա գող ի րա վունք նե րը պե տա կան գրա նց ման չեն 
են թա րկ վել, սա կայն այ դու հան դե րձ բա վա րա րել է հայ ցը՝ նշ ված պայ մա նագ րից ծա գող 
վար ձավ ճար նե րն ընդ գր կե լով Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի մե ջ: 
Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 300-րդ և 302-րդ հոդ ված նե րի ու ժով վե րոն շյալ պայ մա նա գի րն ա ռո չի նչ է, գտ նում 
է, որ ա ռո չի նչ գոր ծար քից ծա գող են թադ րյալ գույ քային ի րա վուն քը չի կա րող նե րառ-
վել ժա ռան գա կան զա նգ վա ծում: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Սպար-
տակ Թամ րա զյ ա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 07.02.2012 թվա կա նին կնք ված վար ձա կա լու-
թյան պայ մա նագ րից ծա գող վար ձավ ճար նե րը Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի մա սով Սպար տակ 
Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի մե ջ նե րա ռե լու պա հան ջը են թա կա է մե  րժ ման: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով հաս տատ-
ված է Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի՝ Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած 
ժա ռա նգ լի նե լու հան գա ման քը, ուս տի Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նից 36.000.000 ՀՀ դրամ 
փո խա ռու թյան գու մա րը, այդ գու մա րի նկատ մա մբ 26.04.2011 թվա կա նից մի  նչև պար տա-
վո րու թյան կա տար ման օ րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված տո կոս նե րի գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա հա նջ նե րի և դրա հետ կապ ված դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման մա սով Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը հիմն  ա վոր ված է՝ սույն 
ո րոշ մա մբ շա րա դր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի և Ըն-
կե րու թյան մի  ջև 07.02.2012 թվա կա նին կնք ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով նա խա-
տես ված վար ձավ ճար նե րը Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի մա սով Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա-
ռան գա կան զա նգ վա ծի մե ջ ընդ գր կե լու պա հան ջը բա վա րա րե լու մա սով Դա տա րա նը թույլ 
է տվել դա տա կան սխա լ՝ նկա տի ու նե նա լով, որ նման պա հան ջը են թա կա էր մե  րժ ման:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րա ր՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մա ր։ 

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Նա րի նե Հա կո բյա նից, Ար մե -
նու հի և Հռիփ սի մե  Թամ րա զյ ան նե րից 36.000.000 ՀՀ դրամ փո խա ռու թյան գու մա րը, այդ 
գու մա րի նկատ մա մբ 26.04.2011 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան կա տար ման օ րը 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի գու մա-
րը բռ նա գան ձե լու, Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 07.02.2012 թվա կա-
նին կնք ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար ձավ ճար նե րը Նա րի նե 
Հա կո բյա նի, Ար մե  նու հի և Հռիփ սի մե  Թամ րա զյ ան նե րի մա սով Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի 
ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի մե ջ ընդ գր կե լու պա հա նջ նե րի և դրա հետ կապ ված դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման, ինչ պես նաև Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նից 36.000.000 ՀՀ դրամ փո խա-
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ռու թյան գու մա րը, այդ գու մա րի նկատ մա մբ 26.04.2011 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու-
թյան կա տար ման օ րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
տո կոս նե րի գու մա րը բռ նա գան ձե լու և դրա հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րի բա շխ-
ման մա սով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման վա ծ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա կան 
ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը: 

Ի նչ վե րա բե րում է Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի և Ըն կե րու թյան մի  ջև 07.02.2012 թվա-
կա նին կնք ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար ձավ ճար նե րը 
Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նի մա սով Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի մե ջ 
ընդ գր կե լու պա հան ջին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված պա հան ջի մա-
սով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 240-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը փո փո խե լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը՝ հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա-
մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե-
ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն-
ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված` ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր, 
հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խա խտ ման տե սան կյ ու նից: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե-
տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար 
դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր։ Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ 
են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ 

Պա հա նջ նե րի մի  մա սով Դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ուժ տա լիս, իսկ մյուս մա սով  
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում 
սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ Դա տա րա նի վճի ռը վե րա քն նու թյան կար գով 
Նա րի նե Հա կո բյա նի, Ար մե  նու հի և Հռիփ սի մե  Թամ րա զյ ան նե րի կող մի ց չի բո ղո քա րկ վել, 
հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վեր ջին նե րիս դեմ ներ կայաց ված պա հան ջի մա սով 
Դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ուժ տա լիս հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու-
նը՝ ա ռա նց ան դրա դառ նա լու Դա տա րա նի վճ ռի նյու թաի րա վա կան ի րա վա չա փու թյա նը և 
հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ հի մք ըն դու նե լով սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված դա տա վա րա-
կան պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-
տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հա նջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի  ջև բա շխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան: 
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« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի «ա» կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գա-
նձ վում է գույ քային պա հան ջի գոր ծե րո վ՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ 
պա կաս բա զային տուր քի տաս նա պա տի կից և ոչ ա վե լի բա զային տուր քի հա զա-
րա պա տի կից:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուր-
քի գծով կա րող են սահ ման վել հետ ևյալ ար տո նու թյուն նե րը` պե տա կան տուր քի վճա-
րու մի ց ա զա տում, պե տա կան տուր քի նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փի 
նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը 
սահ ման ված ժամկ  ե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վա րկ ված տույ ժե րի վճա րու մի ց 
ա զա տում, նվա զե ցում, դրա նք վճա րե լու ժամկ  ե տի հե տաձ գում: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած Ա րա Բաղ դա սա րյա նը ներ կայաց ված վճ ռա-
բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 50.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք, իսկ ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 17.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ  բա-
վա րար վել է բո ղոք բե րած ան ձի մի ջ նոր դու թյու նը՝ չվ ճար ված մա սով վճ ռա բեկ բո ղո քի 
հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ: Բա ցի այդ, 
սույն գոր ծով վե րա քն նիչ բո ղոք ներ կայաց րած Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նը վե րա քն նիչ բո ղո-
քի հա մար վճա րել է 40.000 ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
12.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ բա վա րար վել է բո ղոք բե րած ան ձի մի ջ նոր դու թյու նը՝ չվ-
ճար ված մա սով վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը 
հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ 36.000.000 ՀՀ դրամ փո խա ռու թյան գու մա րը, այդ գու մա-
րի նկատ մա մբ 26.04.2011 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան կա տար ման օ րը ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի գու մա րը 
բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով օ րի նա կան ուժ է տր վում Դա տա րա նի վճ ռին, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 1.040.000 ՀՀ դրամ (36.000.000*3%-40.000), ինչ պես նաև 
26.04.2011 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տա րու մը 36.000.000 ՀՀ 
դրա մի  նկատ մա մբ հաշ վա րկ ված ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված տո կոս նե րի գու մա րի 3%-ը պե տք է բռ նա գան ձել Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նից 
ՀՀ պե տա կան բյու ջե՝ որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան 
տուր քի մա սի գու մար: Բա ցի այդ, Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե պե տք 
է բռ նա գան ձել 950.000 ՀՀ դրամ (1.000.000-50.000)՝ որ պես գույ քային պա հան ջի գոր ծե-
րով վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի 17.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
մա սի գու մա ր՝ նկա տի ու նե նա լով, որ Ա րա Բաղ դա սա րյա նի կող մի ց վճ ռա բեկ բո ղո քի 
հա մար վճար վել է 50.000 ՀՀ դրամ, իսկ գույ քային պա հան ջի գոր ծե րով վճ ռա բեկ բո ղո քի 
հա մար պե տա կան տուր քի գու մա րը չի կա րող գե րա զան ցել 1.000.000 ՀՀ դրա մը: 

Ա րա Բաղ դա սա րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 10.000 ՀՀ 
դրա մ՝ որ պես վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար ձավ ճար նե րը Տաթ-
ևիկ Թամ րա զյ ա նի մա սով ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի մե ջ ընդ գր կե լու պա հան ջի հա մար 
վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
12.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի գու մար, ինչ պես 
նաև 20.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես նույն պա հան ջի հա մար վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ-
ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 17.08.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի գու մար:

 Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նից հօ գուտ Ա րա Բաղ դա սա րյա նի են թա կա է բռ նա գա նձ ման 
50.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր-
քի մա սի հա տուց ման գու մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի  240-241.2-րդ հոդ ված նե րո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա-

ցի ա կան դա տա րա նի 14.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը. 
1)  Նա րի նե Հա կո բյա նից, Ար մե  նու հի և Հռիփ սի մե  Թամ րա զյ ան նե րից 36.000.000 ՀՀ 

դրամ փո խա ռու թյան գու մա րը, այդ գու մա րի նկատ մա մբ 26.04.2011 թվա կա նից մի  նչև 
պար տա վո րու թյան կա տար ման օ րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված տո կոս նե րի գու մա րը բռ նա գան ձե լու, ինչ պես նաև Սպար տակ Թամ րա-
զյ ա նի և « ՎԻ ԱՐ ԱԳ ՐՈ» ՍՊԸ-ի մի  ջև 07.02.2012 թվա կա նին կնք ված վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար ձավ ճար նե րը Նա րի նե Հա կո բյա նի, Ար մե  նու հի և 
Հռիփ սի մե  Թամ րա զյ ան նե րի մա սով Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գա կան զա նգ վա-
ծի մե ջ ընդ գր կե լու պա հա նջ նե րի և դրա հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման 
մա սով օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի վճ ռին,

2) Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նից 36.000.000 ՀՀ դրամ փո խա ռու թյան գու մա րը, այդ գու-
մա րի նկատ մա մբ 26.04.2011 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան կա տար ման օ րը ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի գու մա րը բռ-
նա գան ձե լու և դրա հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման մա սով օ րի նա կան ուժ 
տալ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի վճ ռի ն՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե-
րով,

3) Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի և « ՎԻ ԱՐ ԱԳ ՐՈ» ՍՊԸ-ի մի  ջև 07.02.2012 թվա կա նին 
կնք ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար ձավ ճար նե րը Տաթ ևիկ 
Թամ րա զյ ա նի մա սով Սպար տակ Թամ րա զյ ա նի ժա ռան գա կան զա նգ վա ծի մե ջ ընդ գր-
կե լու պա հա նջ նե րի և դրա հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման մա սով ՀՀ վե-
րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 14.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը փո փո խել և այս 
մա սով հայ ցը մե ր ժել:

2.  Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 1.040.000 ՀՀ դրամ, 
ինչ պես նաև 26.04.2011 թվա կա նից մի  նչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տա րու մը 
36.000.000 ՀՀ դրա մի  նկատ մա մբ հաշ վա րկ ված ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի գու մա րի 3%-ը՝ որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար 
սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.02.2016 թվա կա նի ո րոշ-
մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի գու մար:

 Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 950.000 ՀՀ դրա մ՝ որ-
պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի 17.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
մա սի գու մար: 

Ա րա Բաղ դա սա րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես 
վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
12.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի գու մար: 

Ա րա Բաղ դա սա րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես 
վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տի 17.08.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի 
մա սի գու մար:

 Տաթ ևիկ Թամ րա զյ ա նից հօ գուտ Ա րա Բաղ դա սա րյա նի բռ նա գան ձել 50.000 ՀՀ դրա-
մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի մա սի հա-
տուց ման գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ մա ն։

 
 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ  քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/5066/02/14
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/5066/02/14  
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Հու նա նյան 
Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան 
 Ա. Սմ բա տյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ա. Սպեն դի ա րյա նի ան վան օ պե րայի և բա-

լե տի ազ գային ա կա դե մի  ա կան թատ րոն» ՊՈԱԿ-ի (այ սու հե տ՝ Կազ մա կեր պու թյուն) ներ-
կայա ցու ցիչ Սե դա Սա ֆա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 26.01.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ար փի նե Հա րու թյու նյա նի ընդ դեմ 
Կազ մա կեր պու թյա ն՝ աշ խա տան քային ստա ժը ճի շտ հաշ վար կե լու, աշ խա տա վա րձ բռ-
նա գան ձե լու և նախ կին աշ խա տան քում վե րա կա նգ նե լու պա հա նջ նե րի մա սին,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ար փի նե Հա րու թյու նյա նը պա հան ջել է  ի րեն վե րա կա նգ նել աշ-

խա տան քի, յոթ տար վա կա տա րած ա նօ րի նա կան աշ խա տան քը հա մա րել աշ խա տան-
քային ստաժ և Կազ մա կեր պու թյու նից բռ նա գան ձել այդ տա րի նե րի հա մար հա սա նե լիք 
աշ խա տա վար ձը: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի 25.03.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ-
վել է 14.09.2006 թվա կա նից մի  նչև 20.11.2013 թվա կա նը Կազ մա կեր պու թյու նում Ար փի նե 
Հա րու թյու նյա նի կա տա րած աշ խա տան քը հաշ վար կել որ պես աշ խա տան քային ստաժ, 
Կազ մա կեր պու թյու նից բռ նա գան ձել չվ ճար ված աշ խա տա վա րձ՝ 14.09.2006 թվա կա նից 
սկ սած մի  նչև 20.11.2013 թվա կա նը: Մնա ցած մա սով հայ ցը մե  րժ վել է: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նը 28.06.2016 թվա կա նին տվել է թիվ ԵԿԴ/5066/02/14 կա տա րո ղա կան թեր թը:
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ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա-
րումն  ա պա հո վող ծա ռայու թյան Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա-
տա րող Ա. Հա նե սյա նը (այ սու հետ` Հար կա դիր կա տա րող) դի մում է ներ կայաց րել Եր ևա նի 
Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ 
կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու մա սին: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Սու քոյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 04.11.2016 թվա կա-
նի ո րոշ մա մբ Հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մը՝ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար-
չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 28.06.2016 թվա կա նի թիվ 
ԵԿԴ/5066/02/14 կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու վե րա բե րյալ, մե  րժ վել է: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
26.01.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Կազ մա կեր պու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա-
տա րա նի 04.11.2016 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բա նու մը մե ր ժե լու մա-
սին» ո րո շու մը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-

նսգր քի 53-րդ, 132-րդ, 143-րդ և 220-րդ հոդ ված նե րը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ վճ ռում որ ևէ փա-

ստ առ կա չէ աշ խա տա վար ձի չա փի կամ դրա հաշ վա րկ ման վե րա բե րյալ, իսկ Դա տա-
րա նը թեև կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բա նու մը մե ր ժել է, սա կայն մի և նույն ժա մա-
նակ ո րոշ ման մե ջ փաս տա ցի պար զա բա նում տա լո վ՝ նշել է, որ հաշ վա րկ ման է են թա կա 
13.09.2006 թվա կա նից մի  նչև 21.10.2013 թվա կա նը Կազ մա կեր պու թյու նում մե  նե րգ չու հու 
(սոպ րա նոյի) աշ խա տա վար ձի չա փով գու մար, այ սի նքն՝ Հար կա դիր կա տա րո ղի հա մար 
2006 թվա կա նից մի  նչև 2013 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հաշ վա րկ ման մե -
խա նի զմ է սահ մա նել, այն էլ՝ սխալ:

 Դա տա րա նը կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան մա մբ, նա խ՝ նոր հի մք է ա վե լաց-
րել, երկ րո րդ՝ հե տա դա րձ ուժ է տվել Ար փի նե Հա րու թյու նյա նի՝ 2013 թվա կա նի նոյեմ-
բե րից ստա ցած աշ խա տա վար ձի չա փին, եր րո րդ՝ խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 143-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված նոր մի  պա հան ջը՝ 
փո փո խել է Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի 25.03.2016 թվա կա նի վճ ռի բո վան դա կու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «ամ բող ջու թյա մբ վե րաց-
նել կամ բե կա նել Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 26.01.2017 թվա կա նի ո րո շու մը»: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1) Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 25.03.2016 թվա կա նի վճ ռով Ար փի նե Հա րու թյու նյա նի հայցն ընդ դեմ  
Կազ մա կեր պու թյա ն՝ աշ խա տան քային ստա ժը ճի շտ հաշ վար կե լու, աշ խա տա վա րձ բռ-
նա գան ձե լու և նախ կին աշ խա տան քում վե րա կա նգ նե լու պա հա նջ նե րի մա սին, բա վա-
րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է 14.09.2006 թվա կա նից մի  նչև 20.11.2013 թվա կա նը Կազ-
մա կեր պու թյու նում Ար փի նե Հա րու թյու նյա նի կա տա րած աշ խա տան քը հաշ վար կել որ պես 
աշ խա տան քային ստաժ, Կազ մա կեր պու թյու նից բռ նա գան ձել չվ ճար ված աշ խա տա վա րձ՝ 
14.09.2006 թվա կա նից սկ սած մի  նչև 20.11.2013 թվա կա նը: Մնա ցած մա սով հայ ցը մե  րժ վել 
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է: Վճ ռում որ ևէ նշում չկա աշ խա տա վար ձի չա փի կամ դրա հաշ վա րկ ման կար գի վե րա-
բե րյալ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 153-166):

2) Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի կող մի ց 28.06.2016 թվա կա նին տր վել է թիվ ԵԿԴ/5066/02/14 կա տա րո-
ղա կան թեր թը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 41-42):

3) Հար կա դիր կա տա րո ղը 17.08.2016 թվա կա նին դի մում է ներ կայաց րել Եր ևա նի Կե-
նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ 
կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու մա սի ն՝ խնդ րե լով տալ պար զա բա նում, թե որ-
քան է կազ մում կա տա րո ղա կան թեր թով նա խա տես վա ծ՝ Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ 
Ար փի նե Հա րու թյու նյա նի բռ նա գա նձ ման են թա կա աշ խա տա վար ձի գու մա րը՝ սկ սած 
14.09.2006 թվա կա նից մի  նչև 20.11.2013 թվա կա նը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 79):

4) Դա տա րա նի 04.11.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մը՝ Եր-
ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 28.06.2016 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/5066/02/14 կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա-
բա նե լու վե րա բե րյալ, մե  րժ վել է: Մի ա ժա մա նակ ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում 
Դա տա րա նը նշել է, որ «վճ ռով հաս տատ ված փաս տե րից հետ ևում է, որ հաշ վա րկ ման է 
են թա կա 13.09.2006 թվա կա նից մի  նչև 21.10.2013 թվա կա նը Կազ մա կեր պու թյու նում մե  նե-
րգ չու հու (սոպ րա նոյի) աշ խա տա վար ձի չա փով գու մար» (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 115-117):

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

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, 
այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-
նում է, որ տվյ ալ դեպ քում կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան ման մա սին դա տա կան 
ակ տե րի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե-
րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե-
սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է, որ բո ղո քա րկ վող դա տա կան ակ տի կա պակ ցու թյա մբ առ կա է ի րա վուն քի 
զար գաց ման խն դիր,  

2) ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 143-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա-
կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 
ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. դա տա վա րա կան ի՞նչ պա հա նջ նե րի 
պե տք է հա մա պա տաս խա նի կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան ման մա սին ո րո շու  մը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 143-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` վճիռ կայաց րած դա տա րա նն ի րա վունք ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց դի-
մու մով կամ իր նա խա ձեռ նու թյա մբ պար զա բա նել վճի ռը, ուղ ղել թույլ տր ված վրի պակ-
նե րը, գրաս խալ նե րը և թվա բա նա կան սխալ նե րը` չփո փո խե լով վճ ռի բո վան դա կու թյու նը 
և է ու թյու նը: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վճի ռը պար զա բա նե լու կամ վրի պակ նե րը, 
գրաս խալ նե րը և թվա բա նա կան սխալ նե րն ուղ ղե լու մա սին դա տա րա նը կայաց նում է 
ո րո շում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ նշել է, որ վճ ռի պար զա-
բա նու մը վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սում թե րու թյուն նե րի վե րաց ման մի  ջոց նե րից մե  կն է, որն 
ուղղ ված է շտ կե լու վճ ռում առ կա ան հս տա կու թյուն նե րն ու եր կի մաս տու թյու նե րը՝ շա-
րադ րե լով այն ա ռա վել պա րզ և հաս կա նա լի: Վճ ռի պար զա բա նումն  ուղղ ված է այն պի սի 
թե րու թյուն նե րի վե րաց մա նը, ո րո նք կա րող են դժ վա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա-
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րու մը: Հետ ևա բար դա տա րա նը պար զա բա նում է, թե ինչ է նկա տի ու նե ցել վճ ռի եզ րա-
փա կիչ մա սում և ինչ պես պե տք է հաս կա նալ վճի ռը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է նաև, որ օ րե նս դի րը վճ ռի պար զա բան ման նպա-
տա կա հար մա րու թյան հս տակ չա փո րո շիչ ներ չի սահ մա նել, ուս տի, հաշ վի առ նե լով, որ 
վճ ռի պար զա բա նու մը դա տա րա նի ի րա վա սու թյունն է, այլ ոչ թե պար տա կա նու թյու նը, 
բո լոր դեպ քե րում վճ ռի պար զա բան ման ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը դա տա րա նը լու ծում 
է ինք նու րույն: Վճ ռի պար զա բան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը պե տք է պայ մա նա վոր ված 
լի նի մի  այն վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սում այն պի սի ան հս տա կու թյուն նե րի առ կայու թյա մբ, 
ո րո նք կա րող են եր կա կի մե կ նա բա նու թյան տե ղիք տալ կամ դժ վա րաց նել վճ ռի կա-
տա րու մը: Դա տա րա նն ի րա վա սու չէ վճ ռի պար զա բան ման ար դյուն քում փո փո խել վճ ռի 
բո վան դա կու թյու նը կամ լու ծել այն պի սի հար ցեր, ո րո նք չեն քն նա րկ վել այդ դա տա կան 
ակ տով (տե´ս, Հրա չիկ Ա վե տի սյա նն ընդ դեմ Սու  սան նա Ա վե տի սյա նի և մյու ս նե րի թիվ 
ԼԴ/0376/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):  

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան ակ տում պե տք է նշ վի դա տա կան ակ-
տի եզ րա փա կիչ մա սը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թեր թում նշ ված պա հա նջ նե րը պա րզ չլի նե լու 
դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղն ի րա վունք ու նի դի մե լ կա տա րո ղա կան թե րթ տված դա-
տա րա ն՝ այն պար զա բա նե լու հա մար: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դի մու մի  
քն նու թյան ար դյունք նե րով դա տա րա նը կայաց նում է ո րո շում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը չի պա րու նա կում կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան մա-
նը ներ կայաց վող պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ դրույթ ներ, սա կայն շա րա դր ված ի րա վադ-
րույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ վճ ռի կա տա րո ղա կան թեր թում նշ վում է վճ ռի 
եզ րա փա կիչ մա սը, հետ ևա բար կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան ման նկատ մա մբ լի-
ո վին կի րա ռե լի են վճ ռի պար զա բան ման վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված վե րոգ րյալ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, ինչ պես նաև 
դրա նց վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը: Մաս նա վո րա պե ս՝ կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան մա մբ վե րաց վում են վճ ռի 
եզ րա փա կիչ մա սում տեղ գտած այն ան հս տա կու թյուն նե րն ու եր կի մաս տու թյուն նե րը, 
ո րո նք ոչ մի  ան շա նակ մե կ նա բա նու թյան տե ղիք են տա լիս կամ դժ վա րաց նում են դա տա-
կան ակ տի կա տա րու մը կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում: Այլ կե րպ ա սած, կա տա-
րո ղա կան թեր թի պար զա բա նումն  ըստ է ու թյան վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սի պար զա բա նումն  
է, ո րի մե կ նա բան ման և կա տար ման կա պակ ցու թյա մբ ա նո րո շու թյուն է ա ռա ջա ցել դա-
տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նի վճի ռը պե տք է լի նի օ րի նա կան, հիմն  ա վոր ված և պատ ճա ռա բան-
ված: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 130.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռն օ րի նա կան է, ե թե այն կայաց վել է Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան, նույն օ րե նսգր քի, այլ օ րե նք նե րի և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, ո րո նց նոր մե  րը կի րա ռե լի են տվյ ալ 
գոր ծը քն նե լիս: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
վճի ռը հիմն  ա վոր ված է, ե թե վճ ռում շա րա դր ված եզ րա հան գումն  ե րը և հաս տատ ված 
փաս տե րը հա մա պա տաս խա նում են ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում հե տա զոտ ված 
ա պա ցույց նե րին, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը պատ-
ճա ռա բան ված է, ե թե դրա նում եր ևում են փաս տե րի հաս տատ ման, ա պա ցույց նե րի գնա-
հատ ման և ի րա վուն քի կի րառ ման գոր ծըն թա ցի կա պակ ցու թյա մբ դա տա րա նի դա տո ղու-
թյուն նե րի ըն թաց քը և դրա նից բխող եզ րա հան գումն  ե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի 6-րդ 
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են թա կե տի հա մա ձայն` վճ ռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը պե տք է պա րու նա կի եզ րա-
հան գում՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց պա հա նջ նե րի և ա ռար կու թյուն նե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյան վե րա բե րյալ: Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ վճ ռի 
եզ րա փա կիչ մա սը պե տք է պա րու նա կի յու րա քան չյուր պա հան ջը լրիվ կամ մաս նա կի 
բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե լու մա սին կամ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին դա տա րա նի 
եզ րա կա ցու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ 
և    5-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին ակ տի ձևով կայաց ված ո րոշ ման մե ջ պե տք 
է նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րե նք նե րի և 
այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկայա կոչ մա մբ, և եզ րա հան գու մը քն նա րկ վող հար ցով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 220.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ բեր-
ված վե րա քն նիչ բո ղո քի քն նու թյան ար դյունք նե րով վե րա քն նիչ դա տա րա նը կայաց նում 
է ո րո շում, ո րը պե տք է բա վա րա րի նույն օ րե նսգր քի 130.1-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
պա հա նջ նե րը ։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա-
տա րան) իր նա խա դե պային ո րոշ մա մբ դիր քո րո շում է ար տա հայ տել առ այն, որ ներ-
պե տա կան ի րա վուն քի նոր մե  րը պե տք է լի նեն բա վա րար չա փով հա սա նե լի, հս տակ և 
կան խա տե սե լի ի րե նց կի րառ ման մե ջ (տե ՛ս, Broniowski v. Poland գոր ծով Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 22.06.2004 թվա կա նի վճի ռը, 147-րդ կետ): Բա ցի այդ, հա մա ձայն Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի` օ րե նսդ րա կան նոր մե  րը 
պե տք է կի րառ վեն ող ջա մի տ հս տա կու թյա մբ և կա պա կց վա ծու թյա մբ, որ պես զի հնա րա-
վոր լի նի որ քան հնա րա վոր է խու սա փել ի րա վա կան ա նո րո շու թյուն նե րից և եր կի մաս-
տու թյուն նե րից: Եվ րո պա կան դա տա րա նն ընդ գծել է նաև պե տու թյուն նե րի բա րձ րա գույն 
դա տա կան ա տյան նե րի դե րն ի րա վա կան ա նո րո շու թյու նը հնա րա վո րի նս հաղ թա հա րե-
լու հար ցում (տե ՛ս, Beian v. Romania գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.12.2007 թվա կա-
նի վճի ռը, 33-րդ և 39-րդ կե տեր):

 Միև նույն ժա մա նակ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի ու սում-
նա սի րու թյու նից ակն հայտ է դառ նում, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը պե տք է մի  ջոց ներ 
ձեռ նար կեն թե՛ օ րե նսդ րա կան, թե՛ վար չա կան և թե՛ դա տա կան գոր ծու նե ու թյան ար-
դյունք հան դի սա ցող ի րա վա կան ա նո րո շու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար: Փաս տո րեն, 
ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը պա հան ջում է ոչ մի  այն օ րե նսդ րա կան ձևա-
կեր պումն  ե րի, այլև դա տա րան նե րի կայաց րած ո րո շումն  ե րի հս տա կու թյուն և կան խա-
տե սե լի ու թյուն: Ընդ ո րում, դա տա կան ակ տե րը պե տք է ուղղ ված լի նեն օ րե նսդ րա կան 
ան հս տա կու թյուն նե րի վե րաց մա նը և չպե տք է պա րու նա կեն ան հաս կա նա լի և ա նո րոշ 
եզ րա հան գումն  եր:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով դա-
տա կան ակ տի ո րո շա կի ու թյան խնդ րին, ար տա հայ տել է դիր քո րո շում առ այն, որ դա տա-
կան ակ տը պե տք է լի նի ո րո շա կի. այն պե տք է ձևա կե րպ վի հս տակ և հաս կա նա լի, դրա 
բո վան դա կու թյու նը պե տք է շա րա դր վի այն պես, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի 
հա մար ակ նա ռու և ակն հայտ լի նի, թե ի րե նց ինչ ի րա վունք է տրա մա դր վում, ի րե նց որ 
ի րա վունքն է սահ մա նա փակ վում, ի րե նց ինչ ի րա վուն քից են զր կում կամ ի րե նց վրա ինչ 
պար տա կա նու թյուն է դր վում (տե ՛ս, Դա վիթ Ա սատ րյա նն ընդ դեմ Սվետ լա նա Ա սատ րյա նի 
և Ար թու ր Գա սի սյա նի թիվ ԵՄԴ/0199/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մե կ այլ ո րոշ մա մբ գտել է, որ գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող 
դա տա կան ակ տե րին ներ կայաց վող ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան պա հան ջը, ի թի վս այլ 
հան գա մա նք նե րի, են թադ րում է, որ տվյ ալ դա տա կան ակ տը պե տք է գոր ծով ներ կայաց-
ված բո լոր պա հա նջ նե րին տա այն պի սի պա տաս խան, ո րը բա ցա ռում է կող մե  րի հա րա-
բե րու թյուն նե րում ա նո րո շու թյու նը, ինչ պես նաև դա տա կան ակ տը կող մե  րի հայե ցո ղու-
թյա մբ տար բեր ե ղա նակ նե րով կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը (տե ՛ս, Ա նի Սա րգ սյա նն 
ընդ դեմ Ար մե ն Փե րոյա նի, եր րո րդ ան ձ Եր ևան քա ղա քի Նոր Նո րք վար չա կան շր ջա նի 
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խնա մա կա լու  թյան և հո գա բար ձու  թյան մա րմն  ի թիվ Ե Ա ՆԴ/4073/02/14 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վե րա հաս տա տե լով վե րո հի շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում հա վե լել հետ ևյա լը. 

Դա տա րա նի վճի ռը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող վե րջ նա կան դա տա կան ակտն է, վե-
ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի վե րջ նա կան ո րո շու մը, այդ պատ ճա ռով էլ օ րե նս դի րն ա ռա-
վել ման րա մաս նո րեն է կար գա վո րել վճ ռին ներ կայաց վող օ րի նա կա նու թյան, հիմն  ա վոր-
վա ծու թյան և պատ ճա ռա բան վա ծու թյան պա հա նջ նե րը: Օ րե նսդ րի կող մի ց դա տա րա նի 
այլ ակ տե րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րի վե րա բե րյալ նույն ման րա մաս նու թյա մբ ի րա-
վա կար գա վո րումն  եր չսահ մա նե լը չի նշա նա կում, որ այդ ո րո շումն  ե րը կա րող են լի նել ոչ 
բա վա րար չա փով օ րի նա կան, հիմն  ա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված: Պար զա պես գոր ծի 
քն նու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից ել նե լո վ՝ չի պա հա նջ վում, որ դա տա րա նն իր 
յու րա քան չյուր ո րո շու մը հիմն  ա վո րի և պատ ճա ռա բա նի նույն ման րա մաս նու թյա մբ, ինչ 
որ գոր ծով կայաց վող վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը: Այս պի սով, վճ ռի օ րի նա կա նու թյան, 
հիմն  ա վոր վա ծու թյան և պատ ճա ռա բան վա ծու թյան վե րա բե րյալ դա տա վա րա կան պա-
հա նջ նե րը ո րո շա կի ո րեն վե րա բե րում են նաև դա տա րա նի կող մի ց կայաց վող ո րո շում-
նե րին, այ սի նքն՝ դա տա րա նի յու րա քան չյուր ո րո շում պե տք է լի նի օ րի նա կան, հիմն  ա-
վոր ված և պատ ճա ռա բան ված: 

Կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բան ման մա սին ո րո շու մը դա տա րա նի կող մի ց 
կայաց վող դա տա կան ակ տե րից մե  կն է, ո րով վե րաց վում է վե րջ նա կան դա տա կան ակ-
տում առ կա ա նո րո շու թյու նը, իսկ դա տա կան ակ տի ա նո րո շու թյու նը վե րաց նող դա տա-
կան ակտն իր հեր թին պե տք է լի նի օ րի նա կան, հիմն  ա վոր ված, պատ ճա ռա բան ված և 
չի կա րող պա րու նա կել ա նո րո շու թյուն: Մաս նա վո րա պե ս՝ այդ ակ տի պատ ճա ռա բա նա-
կան և եզ րա փա կիչ մա սե րը պե տք է հա մա պա տաս խա նեն մի  մյա նց, ակ տի եզ րա փա կիչ 
մա սը պե տք է բխի դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սում կա տար ված եզ րա հան գումն  ե րից, 
իսկ ակ տի եզ րա փա կիչ մա սում կա տար ված եզ րա կա ցու թյու նը չի կա րող կաս կա ծի տակ 
դր վել նույն ակ տի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում կա տար ված այլ եզ րա հան գումն  ե րով: 
Հա կա ռակ դեպ քում ա նո րո շու թյու նը վե րաց նող դա տա կան ակ տը ոչ մի  այն չի ծա ռայի 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված նպա տակ նե րին, այլև իր հեր թին կա ռա ջաց նի նոր ա նո րո-
շու թյուն և դա տա կան ակ տի կա տար ման նոր դժ վա րու թյուն ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րո հի շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մն  ե րի կի րա ռու  մը 
սու յն գոր ծի փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան 
շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.03.2016 թվա կա նի վճ ռով վճռ-
վել է՝ 14.09.2006 թվա կա նից մի  նչև 20.11.2013 թվա կա նը Կազ մա կեր պու թյու նում Ար փի-
նե Հա րու թյու նյա նի կա տա րած աշ խա տան քը հաշ վար կել որ պես աշ խա տան քային ստաժ, 
Կազ մա կեր պու թյու նից բռ նա գան ձել չվ ճար ված աշ խա տա վա րձ՝ 14.09.2006 թվա կա նից 
սկ սած մի  նչև 20.11.2013 թվա կա նը: Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր-
ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 28.06.2016 թվա կա նին տր ված 
թիվ ԵԿԴ/5066/02/14 կա տա րո ղա կան թեր թի կա պակ ցու թյա մբ Հար կա դիր կա տա րո ղը 
17.08.2016 թվա կա նին դի մում է ներ կայաց րել Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա-
կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ կա տա րո ղա կան թեր թը պար-
զա բա նե լու մա սի ն՝ խնդ րե լով տալ պար զա բա նում, թե որ քան է կազ մում կա տա րո ղա-
կան թեր թով նա խա տես վա ծ՝ Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ար փի նե Հա րու թյու նյա նի 
բռ նա գա նձ ման են թա կա աշ խա տա վար ձի գու մա րը:

 Դա տա րա նի 04.11.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Հար կա դիր կա տա րո ղի դի մու մը՝ Եր ևա-
նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նի 28.06.2016 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/5066/02/14 կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու 
վե րա բե րյալ, մե  րժ վել է: Դա տա րա նը կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բա նու մը մե ր ժե-
լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ 
վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.03.2016 թվա կա նի վճ-
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ռում և դրա հի ման վրա 28.06.2016 թվա կա նին տր ված կա տա րո ղա կան թեր թում առ կա 
չեն այն պի սի ան հս տա կու թյուն ներ, ո րո նք կա րող են եր կա կի մե կ նա բա նու թյան տե ղիք 
տալ կամ դժ վա րաց նել վճ ռի կա տա րու մը: Դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ վե րը նշ-
ված վճ ռով հաս տատ ված է հա մար վել 13.09.2006 թվա կա նից մի  նչև 21.10.2013 թվա կա նը 
փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կայու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյան 
կող մի ց Ար փի նե Հա րու թյու նյա նին կա տար ված աշ խա տան քի դի մաց աշ խա տա վար ձի 
տես քով հա տուց ման վճար ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև այն, որ Ար փի նե Հա-
րու թյու նյա նը Կազ մա կեր պու թյու նում աշ խա տել է որ պես մե  նե րգ չու հի (սոպ րա նո), ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում գտել է, որ վճ ռով հաս տատ ված փաս տե րից հետ ևում 
է, որ հաշ վա րկ ման է են թա կա 13.09.2006 թվա կա նից մի  նչև 21.10.2013 թվա կա նը Կազ մա-
կեր պու թյու նում մե  նե րգ չու հու (սոպ րա նոյի) աշ խա տա վար ձի չա փով գու մար: Մի ա ժա մա-
նակ Դա տա րա նը գտել է, որ վճ ռում բռ նա գա նձ ման են թա կա գու մա րի չա փի բա ցա կայու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է կող մե  րի մի  ջև առ կա և Դա տա րա նի կող մի ց հաս տատ ված 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյա մբ, ուս տի վճ ռում և դրա հի ման վրա 
տր ված կա տա րո ղա կան թեր թում առ կա չեն ան հս տա կու թյուն ներ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա-
տա րա նի 04.11.2016 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բա նու մը մե ր ժե լու մա-
սին»  ո րոշ ման մե ջ շա րա դր ված պատ ճա ռա բա նա կան մա սն ըն դա մե  նը բխում է թիվ 
ԵԿԴ/5066/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մա նք նե րից 
և չի կա րող մե կ նա բան վել որ պես Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան-
նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.03.2016 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/5066/02/14 
վճ ռի բո վան դա կու թյան և է ու թյան փո փո խու թյուն, ուս տի բո ղո քա բե րի փաս տա րկն այն 
մա սին, որ Դա տա րա նի 04.11.2016 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բա նու մը 
մե ր ժե լու մա սին»   ո րոշ մա մբ փոխ վել է 25.03.2016 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/5066/02/14 վճ ռի 
բո վան դա կու թյու նը և է ու թյու նը, ան հի մն  է:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Դա տա րա նն իր ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա-
կան և եզ րա փա կիչ մա սե րով հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ կա տա րո ղա կան թեր-
թում ա նո րո շու թյուն, հետ ևա բար և դրա պար զա բան ման ան հրա ժեշ տու թյուն չկա և 
մե ր ժել է կա տա րո ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու մա սին դի մու մը: Մի ա ժա մա նակ Դա-
տա րա նն իր ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում կաս կա ծի տակ է դրել նույն ո րոշ-
ման եզ րա փա կիչ մա սում իր իսկ կա տա րած եզ րա կա ցու թյու նը և ըստ է ու թյան տվել է 
կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բա նում: Մի նչ դեռ ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում 
կա տա րե լով եզ րա հան գում այն մա սին, որ վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սում, հետ ևա բար և կա-
տա րո ղա կան թեր թում առ կա է դա տա կան ակ տի մի  ան շա նակ ըն կալ մա նը և կա տար-
մա նը խո չըն դո տող ա նո րո շու թյուն, Դա տա րա նը ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում պե տք է 
հան գեր այն եզ րա կա ցու թյան, որ այդ ա նո րո շու թյու նը են թա կա է վե րաց ման և նշեր դրա 
վե րաց ման կո նկ րետ ե ղա նա կը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նն էլ վե րա քն նիչ բո ղո քը քն նե լով 
ի վեր ջո չի պա տաս խա նել վե րա քն նիչ բո ղո քով բա րձ րաց ված այն հար ցին, թե Դա տա-
րա նի բո ղո քա րկ վող ո րոշ մա մբ ի վեր ջո կա տա րո ղա կան թեր թի պար զա բա նում տր վել է, 
թե՝ ոչ: Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի ո րո շումն  
ու նի ներ քին հա կա սու թյուն, և Դա տա րա նի ո րո շումն  ու ժի մե ջ թող նե լո վ՝ չի վե րաց րել 
Դա տա րա նի՝ բո ղո քա րկ վող ո րոշ մա մբ ստե ղծ ված ի րա վա կան ա նո րո շու թյու նը: Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ նշ ված ա նո րո շու թյու նը կա րող է վե րաց վել Հար կա դիր 
կա տա րո ղի ներ կայաց րած դի մու մի  նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 
ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը՝ Հար կա դիր կա տա րո ղի դի-
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մու մը քն նե լու հա մար Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա-
նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 26.01.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ 
վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա ն՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն  ա պա հո վող ծա ռայու թյան 
Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա տա րող Ա. Հա նե սյա նի՝ կա տա րո-
ղա կան թեր թը պար զա բա նե լու մա սին դի մու մի  նոր քն նու թյան հա մար: 

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/4093/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/4093/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լյ ան
Դա տա վոր ներ`  Հ. Բեդ ևյան
  Ա. Սա րգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ  դա տա վոր նե ր
     

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գևո րգ Շա հի նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար-

չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 03.05.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Գևո րգ 
Շա հի նյա նի ընդ դեմ ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րու թյան սնն դամ թեր քի ան վտան-
գու թյան պե տա կան ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն)՝ Ծա ռայու թյան 23.01.2015 
թվա կա նի թիվ 44 ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը. 
Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Գևո րգ Շա հի նյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել « Վար չա կան 

տու գա նք նշա նա կե լու մա սին» 23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րո շու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Մ. Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

11.11.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 03.05.2016 

թվա կա նի ո րոշ մա մբ Գևո րգ Շա հի նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 
11.11.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Գևո րգ Շա հի նյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Ծա ռայու թյու նը:
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2. Վճ ռա բեկ   բո ղո քի   հիմ քե րը,   հիմն  ա վո րու մն  ե րը  և   պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Սնն դամ թեր քի ան վտան գու  թյան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծը, «Ա ռևտ րի և ծա ռայու  թյու ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սը:

Բո ղոք   բե րած  ան ձը  նշ ված  պն դու  մը   պատ ճա ռա բա նել  է   հետ ևյալ   փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ գյու ղա տն տե սա կան ար-

տադ րան քի շու կայում պար տա դիր փոր ձա քն նու թյան են թա կա է մի  այն կեն դա նա կան 
ծագ ման մթեր քը, իսկ բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի ի րա ցու մը կա րող է ի րա կա-
նաց վել ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման վա ծ՝ ան վտան գու թյու նը հիմն  ա վո րող ու ղեկ ցող 
փաս տա թղ թե րի առ կայու թյան  դեպ քում: Այ սի նքն՝ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի 
շու կայում Ըն կե րու թյու նը՝ որ պես այդ շու կայի կազ մա կեր պիչ, պար տա վոր էր ա պա հո վել 
մի  այն կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քի ո րա կի ստուգ ման լա բո րա տո րի այի առ կայու թյուն: 
Հետ ևա բար Ըն կե րու թյան տնօ րե նը չէր կա րող են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կան բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի 
ո րա կի ստուգ ման լա բո րա տո րի այով չա պա հո վե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 03.05.2016 թվա կա նի ո րո շու մը:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տա րկ նե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քն ան հի մն  է և են թա կա է մե  րժ ման, քա նի որ Վե րա քն նիչ դա տա րա-

նը ճի շտ է վեր լու ծել «Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի և 
«Սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
 1) Ի րա վա բա նա կան ան ձի պե տա կան գրա նց ման թիվ 01Ա018350 վկայա կա նի 

10.04.2014 թվա կա նի թիվ 007 ներ դի րի հա մա ձայն` Գևո րգ Շա հի նյա նը « Վա նա ձո րի շու-
կա» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) գոր ծա դիր մա րմն  ի ղե կա վա րն (տ նօ րեն) է (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 7).

2) ՀՀ է կո նո մի  կայի նա խա րա րու թյան կող մի ց 25.08.2009 թվա կա նին Ըն կե րու թյա նը 
տր վել է Վա նա ձոր քա ղա քում առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կե րպ ման գոր ծու-
նե ու թյան թիվ 000028 լի ցեն զի ան (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10).

 3) Ծա ռայու թյան 22.12.2014 թվա կա նի թիվ 1447 ստուգ ման ակ տի հա մա ձայն՝ Ծա-
ռայու թյան աշ խա տա կազ մի  Լո ռու մար զային կե նտ րո նի տե սուչ նե րի կող մի ց Ծա ռայու-
թյան պե տի 26.11.2014 թվա կա նի թիվ 1447-Ա հրա մա նի հի ման վրա Ըն կե րու թյու նում 
01.12.2014 թվա կա նից մի  նչև 09.12.2014 թվա կա նն ի րա կա նաց վել է ստու գում՝ սնն դամ-
թեր քի ան վտան գու թյան, սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան բնա գա վա ռը կար գա վո րող ՀՀ 
ի րա վա կան ակ տե րով ներ կայաց վող պա հան ջե րին հա մա պա տաս խա նու թյու նը բա ցա-
հայ տե լու նպա տա կով, ո րի ար դյու նում ար ձա նա գր վել են հետ ևյալ խախ տումն  ե րը. 

ա) Ըն կե րու թյան վա ճա ռա տեխ նո լո գի ա կան գույ քի, սառ նա րան նե րի և չափ ման մի -
ջոց նե րի տե սա կը հաս տատ ված և ստու գա չափ ված չէ («Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի, 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
20.01.2011 թվա կա նի թիվ 34-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 40-րդ կե տի պա հա նջ նե րի խախ տում),

բ) Ըն կե րու թյու նում չի ա պա հով վում վա ճառ քի ըն դուն վող փոր ձա քն նու թյուն պա-
հան ջող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի, մաս նա վո րա պե ս՝ բու սա կան ծագ ման սնն-
դամ թեր քի ո րա կի ստուգ ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա-
գե ցած լա բո րա տո րի ա, ուս տի առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րում բու սա կան ծագ ման 
սնն դամ թեր քը չի են թա րկ վում բու սա սա նի տա րա կան ստուգ ման («Սնն դամ թեր քի ան-
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վտան գու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, «Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հա նջ նե րի խախ տում) (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 15-17).

4) Ծա ռայու թյան 22.12.2014 թվա կա նի « Վար չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ» 
ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նում ի րա կա նաց ված ստուգ ման ար դյուն քում 
բա ցա հայտ ված և թիվ 1447 ստուգ ման ակ տում ար ձա նա գր ված խախ տումն  ե րի հա մար 
նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե-
րի  վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 5-րդ և 11-րդ մա սե րով (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 18-19).

5) Ծա ռայու թյան « Վար չա կան տու գա նք նշա նա կե լու մա սին» 23.01.2015 թվա կա-
նի թիվ 44 ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Գևո րգ Շա հի նյա նը Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 5-րդ և 11-րդ մա սե-
րով են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է 
տու գա նք՝ 60.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, այն բա նի հա մար, որ Ըն կե րու թյան վա ճա ռա տեխ-
նո լո գի ա կան գույ քի, սառ նա րան նե րի և չափ ման մի  ջոց նե րի տե սա կը հաս տատ ված և 
ստու գա չափ ված չէ, ինչ պես նաև Ըն կե րու թյան կող մի ց առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րում 
բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քը չի են թա րկ վում բու սա սա նի տա րա կան ստուգ ման 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 20-21).

6) Ծա ռայու թյան « Վար չա կան բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» 20.04.2015 թվա կա նի թիվ 
2 ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Գևո րգ Շա հի նյա նի 09.03.2015 թվա կա նի 
վար չա կան բո ղո քը մե  րժ վել է և Ծա ռայու թյան « Վար չա կան տու գա նք նշա նա կե լու մա-
սին» 23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րո շու մը թո ղն վել է ան փո փոխ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
27-29).

7) ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րի « Վար չա կան բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» 
22.06.2015 թվա կա նի թիվ ՎՎ-002 ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռայու թյան « Վար չա կան տու գա-
նք նշա նա կե լու մա սին» 23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րոշ ման և Ծա ռայու թյան « Վար չա կան 
բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» 20.04.2015 թվա կա նի թիվ 2 ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան տնօ րեն 
Գևո րգ Շա հի նյա նի վար չա կան բո ղո քը մե  րժ վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 36-39):

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

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա-
րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` գյու ղա-
տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կա նե րը փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն տե սա-
կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րում-
նե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այով չա պա հո վե լու հա մար նա խա տես ված վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր 
նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա-
կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցա դր մա նը, թե արդյոք հա մա պա տաս խան պաշ-
տո նա տար ան ձը կա րող է են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան Վար չա կան 
ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սո վ՝ գյու -
ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու  կան բու յ սե րի և բու  սա կան ար տադ րան քի (բու  սա կան 
ծագ ման սնն դամ թեր քի) ո րա կի ստու գ ման նպա տա կով ան հրա ժե շտ սար քա վո րու մն  ե րով 
հա գեց ված լա բո րա տո րի այով չա պա հո վե լու  հա մար:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի            
11-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կա նե րում փոր ձա քն նու-
թյուն պա հան ջող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման նպա տա կով հա-
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մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այով չա պա հո վե լը՝ ա ռա-
ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում տվյ ալ պաշ տո նա տար ան ձի նկատ մա մբ` սահ ման ված 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կից մի  նչև հա րյու րա պա տի կի չա փով:

«Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ նույն օ րեն քը կար գա վո րում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում առևտ-
րի, հան րային սնն դի և կեն ցա ղային ծա ռայու թյուն նե րի (...) ո լոր տի պե տա կան կա ռա-
վար ման հիմ քե րը, այդ ո լոր տում պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մի ն նե րի լի ա զո րու թյուն նե րը և ուղղ ված է առևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի 
ո լոր տում ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյան կա նո նա կա րգ մա նը, ինչ պես նաև սպա ռող նե-
րի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ա պա հով մա նը:

«Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն 
օ րեն քի ի մաս տով առևտ րի հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն նե րն են` 

(...) գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կա` ա ռևտ րի ի րա կա նաց ման վայր, որ տեղ 
ի րա կա նաց վում է կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող մթեր քի, բույ սե րի, բու սա կան ար տադ-
րան քի (այ սու հետ` գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րա նք) և սնն դամ թեր քի ա ռու վա ճա ռք (...). 

ա ռևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կեր պիչ` նույն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե-
րում առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կե րպ ման ի րա կա նաց ման ի րա վունք ձե ռք 
բե րած և առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի աշ խա տան քը կազ մա կեր պող, նույն օ րեն քով 
սահ ման ված պար տա վո րու թյուն ներ կամ ի րա վունք ներ ու նե ցող ի րա վա բա նա կան ան ձ 
կամ ան հատ ձեռ նար կա տեր (...):

«Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ առևտ-
րի ի րա կա նաց ման վայ րի տե սակ նե րն են` (...) գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կա-
նե րը (...):

«Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայի կազ մա կեր պի չը վա ճառ քի ըն դուն վող` 
փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման 
նպա տա կով ա պա հո վում է գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում հա մա պա տաս-
խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի ա (...):  

«Սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
նույն օ րեն քը կար գա վո րում է սնն դամ թեր քի, սնն դամ թեր քի հետ ան մի  ջա կան շփ ման 
մե ջ գտն վող նյու թե րի, սնն դի շղ թայի և առևտ րի ու հան րային սնն դի ո լոր տում ծա ռայու-
թյուն նե րի մա տուց ման փու լե րում ան վտան գու թյա նն առնչ վող հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ինչ պես նաև ամ րագ րում է պե տու թյան կող մի ց նա խա տես վող մար դու ա ռող ջու թյան 
պա շտ պա նու թյան ե րաշ խիք նե րը սնն դամ թեր քի և սնն դամ թեր քի հետ ան մի  ջա կան շփ-
ման մե ջ գտն վող նյու թե րի վն ա սա կար ու վտան գա վոր ազ դե ցու թյու նից:

«Սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ի րաց վող կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քը, 
հա մա ձայն «Ա նաս նա բու ժու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի, են-
թա կա է պար տա դիր փոր ձա քն նու թյան:

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սնն դամ թեր քի առև տու րը, ինչ պես նաև հան-
րային սնն դի ո լոր տում մա տուց վող ծա ռայու թյուն նե րը պե տք է հա մա պա տաս խա նեն 
«Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի պա հա-
նջ նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սում վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կա նե րը 
փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման 
նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այով չա-
պա հո վե լու հա մար: Նշ ված վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ուղղ ված է սնն դամ թեր քի 
առևտ րի բնա գա վա ռում պե տա կան կա ռա վար ման հիմ քե րի դեմ, իսկ դրա կա տար ման 
հա մար օ րե նս դի րը որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց է սահ մա նել տու-
գան քը՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կից մի  նչև հա րյու րա պա տի կի չա փով:
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 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի              
11-րդ մա սում ամ րա գր ված ի րա վա նոր մի  դիս պո զի ցի այի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում 
է, որ նշ ված ի րա վադ րույ թով նա խա տես ված զան ցա կազ մը բնո րոշ վում է, ի թի վս այլ նի, 
հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րով.

-  Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 
11-րդ մա սում նա խա տես ված զան ցան քի օբյեկ տիվ կող մը դրս ևոր վում է ան գոր ծու թյա մբ՝ 
գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն-
տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո-
րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այի առ կայու թյունն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյու-
նը կա տա րե լուց ձե ռն պահ մն ա լով,

-  Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 
11-րդ մա սում նա խա տես ված զան ցան քի սուբյե կտն այն տն տե սա վա րող սուբյեկ տի պաշ-
տո նա տար ան ձն է, ո րի վրա օ րեն քով դր ված է գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու-
կայում փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ-
ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այի 
առ կայու թյունն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյու նը:

 Փաս տո րեն, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ 
հոդ վա ծի 11-րդ մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է 
վրա հաս նել մի  այն այն դեպ քում, երբ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կան ա պա-
հով ված չէ այն պի սի գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կը ստու գե լու հա մար ան-
հրա ժե շտ լա բո րա տո րի այով, ո րը պա հան ջում է փոր ձա քն նու թյուն: Այ սի նքն՝ քն նա րկ վող 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյունն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, երբ տվյ ալ գյու ղա տն-
տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում բա ցա կայում է հա մա պա տաս խան սար քա վո րում-
նե րով հա գեց ված այն լա բո րա տո րի ան, որն ան հրա ժե շտ է ոչ թե ցան կա ցած տե սա կի 
գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի, այլ մի  այն փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն-
տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-
րած քում առևտ րի ո լոր տի պե տա կան կա ռա վար ման հիմ քե րը կար գա վոր վում են «Ա ռևտ-
րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, որն ուղղ ված է այդ ո լոր տում ի րա կա նաց-
վող գոր ծու նե ու թյան կա նո նա կա րգ մա նը, ինչ պես նաև սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պա-
շտ պա նու թյան ա պա հով մա նը: Նշ ված օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծում օ րե նս դի րը սահ մա նել է 
գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայի հաս կա ցու թյու նը, ո րը բնո րոշ վում է որ պես 
կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող մթեր քի, բույ սե րի, բու սա կան ար տադ րան քի և սնն դամ-
թեր քի առևտ րի ի րա կա նա ցն ման վայր: Փաս տո րեն, գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի 
շու կան առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի տե սակ է, ո րի աշ խա տան քը կազ մա կե րպ վում է 
առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կե րպ ման ի րա վունք ու նե ցող ի րա վա բա նա կան 
ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում 
փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման 
նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այի առ-
կայու թյունն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյու նը «Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով դր ված է գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի 
շու կայի՝ որ պես առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կեր պիչ հան դի սա ցող ի րա վա բա-
նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ վրա: Հետ ևա բար, Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով սահ ման ված վար-
չա կան ի րա վա խա խտ ման սուբյե կտն այն ան հատ ձեռ նար կա տե րն է կամ այն ի րա վա-
բա նա կան ան ձի հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձն է, ո րը հան դի սա նում է տվյ ալ 
գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայի կազ մա կեր պիչ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ «Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի հա մա ձայն՝ գյու ղա տն տե սա-
կան ար տադ րան քի շու կայում ի րա կա նաց վում է գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի և 
սնն դամ թեր քի ա ռու վա ճա ռք, իսկ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րա նքն օ րե նսդ րի տե սան-
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կյ ու նից իր մե ջ նե րա ռում է՝ (1) կեն դա նա կան ծա գում ու նե ցող մթեր քը, (2) բույ սե րը և 
(3) բու սա կան ար տադ րան քը: Գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում առև տուր 
ի րա կա նաց նե լիս գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի թվա րկ ված տե սակ նե րի՝ պար տա-
դիր փոր ձա քն նու թյան են թա կա լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը պար զե լու հա մար Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ «Սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քին, ո րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում 
կար գա վո րում է առևտ րի ո լոր տում սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյա նն առնչ վող հա րա-
բե րու թյուն նե րը և ամ րագ րում է պե տու թյան կող մի ց նա խա տես վող մար դու ա ռող ջու-
թյան պա շտ պա նու թյան ե րաշ խիք նե րը սնն դամ թեր քի վն ա սա կար ու վտան գա վոր ազ-
դե ցու թյու նից: Այս պես, նշ ված օ րե նսդ րա կան ակ տի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար-
դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ի րաց վող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի տե սակ նե րից պար տա դիր փոր ձա քն-
նու թյան են թա կա է մի  այն (1) կեն դա նա կան ծագ ման մթեր քը, իսկ գյու ղա տն տե սա կան 
ար տադ րան քի մյուս տե սակ նե րի՝ (2) բույ սե րի և (3) բու սա կան ար տադ րան քի հա մար 
օ րե նս դի րը նման պա հա նջ չի սահ մա նել: Փաս տո րեն, «Սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում բու սա կան ծագ ման 
սնն դամ թեր քի՝ (2) բույ սե րի և (3) բու սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման հա մար 
հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գե ցած լա բո րա տո րի այի առ կայու թյան պա-
հա նջ չի նա խա տե սում: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայի՝ որ պես 
առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կեր պիչ հան դի սա ցող ան հատ ձեռ նար կա տե րը 
կամ նույն առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կեր պիչ հան դի սա ցող ի րա վա բա նա-
կան ան ձի հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձը չի կա րող Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով են թա րկ վել վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան տվյ ալ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կան (2) բույ-
սե րի և (3) բու սա կան ար տադ րան քի (բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի) ո րա կի ստուգ-
ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այով 
չա պա հո վե լու հա մար, քա նի որ առևտ րի ո լոր տում գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի 
նշ ված տե սակ նե րի հա մար պար տա դիր փոր ձա քն նու թյան պա հա նջ օ րե նսդ րու թյա մբ 
նա խա տես ված չէ:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը հան դի սա նում է գյու ղա տն տե սա-
կան ար տադ րան քի շու կայի՝ որ պես առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րի կազ մա կեր պիչ Վա-
նա ձոր քա ղա քում: Ծա ռայու թյան տե սուչ նե րի կող մի ց Ըն կե րու թյու նում 01.12.2014 թվա-
կա նից մի  նչև 09.12.2014 թվա կա նն ի րա կա նաց ված ստուգ ման ար դյուն քում ար ձա նա գր-
վել են սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան բնա գա վա ռում թույլ տր ված ո րոշ խախ տումն  եր, 
ո րո նց հա մար սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տո վ՝ Ծա ռայու թյան « Վար չա կան 
տու գա նք նշա նա կե լու մա սին» 23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րոշ մա մբ, Ըն կե րու թյան տնօ-
րեն Գևո րգ Շա հի նյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան: Այս պես, Ծա-
ռայու թյան « Վար չա կան տու գա նք նշա նա կե լու մա սին» 23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րոշ-
մա մբ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Գևո րգ Շա հի նյա նը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան է 
են թա րկ վել հետ ևյալ եր կու ա ռան ձին ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման հա մար.

1)  Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի          
5-րդ մա սո վ՝ այն բա նի հա մար, որ Ըն կե րու թյան վա ճա ռա տեխ նո լո գի ա կան գույ քի, սառ-
նա րան նե րի և չափ ման մի  ջոց նե րի տե սա կը հաս տատ ված և ստու գա չափ ված չէ, 

2) նույն օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սո վ՝ այն բա նի հա մար, որ առևտ րի 
ի րա կա նաց ման վայ րում Ըն կե րու թյան կող մի ց չի ա պա հով վում վա ճառ քի ըն դուն վող 
բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի ո րա կի ստուգ ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան 
սար քա վո րումն  ե րով հա գե ցած լա բո րա տո րի ա, ուս տի բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քը 
չի են թա րկ վում բու սա սա նի տա րա կան ստուգ ման: 

Ը նդ ո րում, վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով Գևո րգ Շա հի նյա նի նկատ մա մբ նշա նակ-
վել է տու գա նք՝ 60.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, ա ռա վել լուրջ խա խտ ման, այն է՝ Վար չա կան 
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ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով նա խա-
տես ված զան ցան քի հա մար սահ ման ված սա նկ ցի այի (ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս-
նա պա տի կից մի  նչև հա րյու րա պա տի կի չա փով տու գա նք) շր ջա նակ նե րում, քա նի որ նույն 
օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ (...) ե թե ան ձը կա տա րել է մի  քա նի վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  եր, ո րո նց վե րա բե րյալ գոր ծե րը մի  ա ժա մա նակ քնն վում են նույն մա-
րմն  ի (...) կող մի ց, տույ ժը նշա նակ վում է ա ռա վել լուրջ խա խտ ման հա մար սահ ման ված 
սա նկ ցի այի շր ջա նակ նե րում (...):

 Դա տա րա նը մե ր ժել է Ծա ռայու թյան « Վար չա կան տու գա նք նշա նա կե լու մա սին» 
23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին Գևո րգ Շա-
հի նյա նի հայ ցը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ Ըն կե րու թյու նը` որ պես առևտ րի ի րա կա նաց ման 
վայ րի կազ մա կեր պիչ, պար տա վոր էր ա պա հո վել փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա-
տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման լա բո րա տո րի այի առ կայու թյու նը, որ պի սի 
պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու պայ ման նե րում Ըն կե րու թյան տնօ րեն Գևո րգ Շա հի-
նյա նը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե-
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սո վ։

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Գևո րգ Շա հի նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը, և Դա տա-
րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փո խ՝ ըստ է ու թյան հիմն  ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի վե-
րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյու նը ։

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ ընդ գծում է, որ թեև Ծա ռայու թյան « Վար չա կան 
տու գա նք նշա նա կե լու մա սին» 23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րոշ մա մբ Գևո րգ Շա հի նյա նը 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան է են թա րկ վել եր կու ա ռան ձին զան ցա նք նե րի կա-
տար ման հա մար, սա կայն սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է այդ զան ցա նք նե րից մի  այն մե  կի՝ Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով նա խա տես ված 
ա րար քի հա մար պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման ի րա վա չա փու թյա մբ: Նշ ված դա-
տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում այն փաս տա կան ի րո ղու-
թյու նը, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով Գևո րգ Շա հի նյա նի նկատ մա մբ 
կի րառ ված տու գան քը նշա նակ վել է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խա ն՝ ա ռա վել լուրջ խա խտ ման, այն է՝ Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով 
նա խա տես ված զան ցան քի հա մար սահ ման ված սա նկ ցի այի շր ջա նակ նե րում: Հետ ևա բար 
սույն գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն հար ցը, թե 
Գևո րգ Շա հի նյա նն ի րա վա չա փո րեն է արդյոք են թա րկ վել Վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով նա խա տես ված վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան, թե՝ ոչ: 

Ա նդ րա դառ նա լով սույն գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող վե րոգ րյալ հար ցի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ծա ռայու թյան 
« Վար չա կան տու գա նք նշա նա կե լու մա սին» 23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րոշ մա մբ Ըն-
կե րու թյան տնօ րեն Գևո րգ Շա հի նյա նը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան է են-
թա րկ վել այն բա նի հա մար, որ առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րում Ըն կե րու թյան կող մի ց չի 
ա պա հով վում վա ճառ քի ըն դուն վող բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի ո րա կի ստուգ ման 
նպա տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գե ցած լա բո րա տո րի ա, ուս տի 
բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քը չի են թա րկ վում բու սա սա նի տա րա կան ստուգ ման:

 Մի նչ դեռ սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րո շումն  ե րի հա մա ձայն՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր-
քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյունն 
ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, երբ տվյ ալ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայում 
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բա ցա կայում է հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված այն լա բո րա տո րի ան, 
որն ան հրա ժե շտ է ոչ թե ցան կա ցած տե սա կի գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի, այլ մի -
այն փոր ձա քն նու թյուն պա հան ջող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ո րա կի ստուգ ման 
հա մար: Իսկ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ի րաց վող գյու ղա տն տե սա կան ար տադ-
րան քի տե սակ նե րից բույ սե րը և բու սա կան ար տադ րան քը, «Սնն դամ թեր քի ան վտան գու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն, պար տա դիր փոր ձա քն նու թյան են թա կա չեն:

 Հետ ևա բար գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կայի՝ որ պես առևտ րի ի րա կա-
նաց ման վայ րի կազ մա կեր պիչ հան դի սա ցող Ըն կե րու թյան հա մա պա տաս խան պաշ-
տո նա տար ան ձը՝ տնօ րեն Գևո րգ Շա հի նյա նը, չի կա րող Վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով են թա րկ վել վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան տվյ ալ գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի շու կան բույ սե րի և 
բու սա կան ար տադ րան քի (բու սա կան ծագ ման սնն դամ թեր քի) ո րա կի ստուգ ման նպա-
տա կով հա մա պա տաս խան սար քա վո րումն  ե րով հա գեց ված լա բո րա տո րի այով չա պա-
հո վե լու հա մար, քա նի որ առևտ րի ո լոր տում գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի նշ ված 
տե սակ նե րի հա մար պար տա դիր փոր ձա քն նու թյան պա հա նջ օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա-
տես ված չէ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Ծա ռայու թյան « Վար չա կան տու գա նք 
նշա նա կե լու մա սին» 23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րո շումն  ըն դուն վել է օ րեն քի, մաս-
նա վո րա պե ս՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ 
հոդ վա ծի 11-րդ մա սի, «Ա ռևտ րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի           
2-րդ մա սի և «Սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի, խա-
խտ ման հետ ևան քով և « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով են թա կա էր ան վա վեր ճա նաչ-
ման, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի  ց։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ծա ռայու թյան « Վար չա կան տու-
գա նք նշա նա կե լու մա սին» 23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րոշ ման ան վա վե րու թյունն ինք-
նին հի մք է հան դի սա նում նաև այդ վար չա կան ակ տի բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում ըն-
դուն ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ տե րը՝ Ծա ռայու թյան « Վար չա կան բո ղո քը մե ր ժե լու 
մա սին» 20.04.2015 թվա կա նի թիվ 2 ո րո շու մը և ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րի 
« Վար չա կան բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» 22.06.2015 թվա կա նի թիվ ՎՎ-002 ո րո շու մը, ան-
վա վեր ճա նա չե լու հա մար, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե մի  նչև վար չա կան հայց ներ կայաց նե լը մի  ջամ տող 
վար չա կան ակ տը բո ղո քա րկ վել է վար չա կան կար գով, ա պա հայ ցը նե րա ռում է նաև 
վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման 
պա հա նջ:

 Վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս-
խա նու մ նշ ված փաս տա րկ նե րը:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 151-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մա ր։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու-
րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր-
ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մա ր։ 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում 
է Կոն վեն ցի այի վե րոգ րյալ հոդ վա ծով ամ րա գր ված` ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի տա րր։ Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա-
տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան 
ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա-
կայում է։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 
բա ցա կայու թյու նը ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րի ց։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար (...)։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» կե տի հա մա-
ձայն` դա տա րան նե րում վճա րու մի ց ա զատ վում են ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե-
րը և ֆի զի կա կան ան ձի նք` (...) վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ հա մա պա-
տաս խան լի ա զոր ված մար մի ն նե րի ըն դուն ված ո րոշ ման դեմ գան գատ նե րով (...):

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում նշ ված ան-
ձի նք տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են նաև դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շումն  ե րի դեմ 
վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա-
ձայն՝ պե տա կան տուր քը են թա կա է վե րա դա րձ ման մաս նա կի կամ լրիվ` ե թե պե տա կան 
տուր քը վճար վել է ա վե լի, քան պա հա նջ վում է գոր ծող օ րե նսդ րու թյա մբ:

 Հաշ վի առ նե լով, որ տվյ ալ դեպ քում Գևո րգ Շա հի նյա նն ա զատ ված է պե տա կան 
տուր քի վճա րու մի ց, իսկ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մի , վե րա քն նիչ բո ղո քի և վճ ռա բեկ բո ղո քի 
հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է կա տար ման Ծա ռայու թյան կող մի ց: 
Հետ ևա բար Ծա ռայու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 4.000 ՀՀ 
դրա մ՝ որ պես հայ ցա դի մում ներ կայաց նե լու, 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րա քն նիչ բո ղոք 
ներ կայաց նե լու և 20.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն-
քով նա խա տես ված պե տա կան տուր քի գու մար:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Գևո-
րգ Շա հի նյա նը հայ ցա դի մու մի  հա մար վճա րել է պե տա կան տուրք՝ 12.000 ՀՀ դրա մի  չա-
փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 34), մի  նչ դեռ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» կե տի հիմ քով նա ա զատ ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց: 
Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Գևո րգ Շա հի նյա նի կող մի ց 
հայ ցա դի մու մի  հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը՝ 12.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով են-
թա կա է վե րա դա րձ ման այն վճա րած ան ձին:
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Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

03.05.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել. ՀՀ գյու ղա տն տե սու-
թյան նա խա րա րու թյան սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան պե տա կան ծա ռայու թյան « Վար-
չա կան տու գա նք նշա նա կե լու մա սին» 23.01.2015 թվա կա նի թիվ 44 ո րո շու մը, « Վար չա կան 
բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» 20.04.2015 թվա կա նի թիվ 2 ո րո շու մը և ՀՀ գյու ղա տն տե սու-
թյան նա խա րա րի « Վար չա կան բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» 22.06.2015 թվա կա նի թիվ ՎՎ-
002 ո րո շու մը ճա նա չել ան վա վե ր։

2. ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րու թյան սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան պե-
տա կան ծա ռայու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 4.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես հայ-
ցա դի մու մի  հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մար:

ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րու թյան սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան պե տա-
կան ծա ռայու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րա քն-
նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա ր։

ՀՀ գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րու թյան սնն դամ թեր քի ան վտան գու թյան պե տա-
կան ծա ռայու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ 
բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա ր։

Գ ևո րգ Շա հի նյա նի կող մի ց հայ ցա դի մու մի  հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի 
հար ցը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հիմ-
քով հա մա րել լուծ ված: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ ։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/4546/05/14
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/4546/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սա րգ սյան 
Դա տա վոր ներ` Հ. Բեդ ևյան
 Ա. Ա ռա քե լյ ան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Անդ րա նիկ Զա քա րյա նի ներ կայա ցու ցիչ Ռու-

բեն Այ վա զյ ա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 03.05.2016 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Անդ րա նիկ Զա քա րյա նի ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա-
պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան)` « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 
13.08.2014 թվա կա նի թիվ Վ-34/3 ո րո շու մը վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) պա հան ջի 
մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը. 
Դի մե  լով դա տա րան` Անդ րա նիկ Զա քա րյա նը պա հան ջել է վե րաց նել (ան վա վեր ճա-

նա չել) Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյան 
վար չու թյան պե տի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 13.08.2014 թվա կա նի թիվ   
Վ-34/3 ո րո շու մը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
08.09.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ  դա տա րան)  
03.05.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Անդ րա նիկ Զա քա րյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և 
Դա տա րա նի 08.09.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Անդ րա նիկ Զա քա րյա նի ներ կայա ցու-
ցի չը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել և կի րա ռել Վար չա կան ի րա վա խախ-

տու մն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծը, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու  թյան օ րե նսգր քի 26-րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք   բե րած  ան ձը  նշ ված  պն դու  մը   պատ ճա ռա բա նել  է   հետ ևյալ   փաս տա րկ նե րով.
Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն ա ռել, որ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց վար-

չա կան վա րույթ ի րա կա նաց նե լիս ան տես վել են այն փաս տե րը, որ մե  տա ղյ ա դար պա սը և 
պա րիս պը կա ռուց վել են 1989 թվա կա նին Է մի լ Զա քա րյա նի կող մի ց, և վեր ջի նս է կա տա-
րել են թադ րյալ « հո ղա զավ թու մը», ինչն ա պա ցուց վում է նաև ներ կայաց ված լու սան կար-
նե րով: Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է նաև այն հան գա ման քը, որ օ րե նսդ րի կող մի ց 
սահ ման ված ի րա վա խա խտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար 
ան հրա ժե շտ է հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյուն` պե տա կան կամ 
հա մայն քային հո ղի ինք նա կամ զավ թում և դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լը: Մի նչ դեռ 
վար չա կան վա րույ թի գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հե րք վում է Անդ րա նիկ Զա քա րյա-
նի կող մի ց հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղը զավ թե լու փաս տը: 

Բա ցի այդ, վար չա կան մար մի  նը չի ա պա հո վել փաս տա կան հան գա մա նք նե րի բազ-
մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նար կու մը, հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռել վար չա կան 
վա րույ թի մաս նա կից նե րին ար տա հայտ վե լու վար չա կան վա րույ թում քն նա րկ վող փաս-
տա կան հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ, ինչն էլ ան տես վել է ստո րա դաս ա տյան նե րի 
կող մի ց: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 03.05.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա նց ման 29.12.2011 

թվա կա նի թիվ 2846281 վկայա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Նոր քի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 92 
տան և նույն հաս ցե ում գտն վող 0,025456 հա և 0,018305 հա մա կե րես նե րով հո ղա մա սե-
րի ընդ հա նուր և բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով սե փա կա նա տեր է Անդ րա նիկ 
Զա քա րյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 26-27)։

2) Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  քա ղա քա շի նու թյան և հո ղի վե րա հս կո-
ղու թյան վար չու թյան աշ խա տակ ցի կող մի ց 01.08.2014 թվա կա նին կա զմ ված թիվ 015676 
ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` Եր ևա նի Նոր քի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 92 հաս ցե ի սե փա կա-
նա տեր Անդ րա նիկ Զա քա րյա նը վե րոն շյալ հաս ցե ին կից ի րա կա նաց րել է 170քմ մա կե րե-
սով հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի զավ թում, ո րը փաս տա ցի 
սահ մա նա զատ վել է մե  տա ղյ ա դար պա սի և քա րե պա րս պի մի  ջո ցով: Անդ րա նիկ Զա քա-
րյա նի ներ կայա ցու ցի չն ա ռար կել է՝ նշե լով, որ այդ պա րիս պը և դար պա սը կա ռու ցել է 
Է մի լ Զա քա րյա նը 1989 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 23):

3)    Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  քա ղա քա շի նու թյան և հո ղի վե րա հս կո-
ղու թյան վար չու թյան աշ խա տակ ցի կող մի ց 01.08.2014 թվա կա նին կա զմ ված թիվ 015676 
ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա Քա ղա քա պե տա րա նի հա րու ցած վար չա կան վա րույ թի 
քն նու թյան ար դյուն քում 13.08.2014 թվա կա նին կայաց ված թիվ Վ-34/3 ո րոշ մա մբ Անդ-
րա նիկ Զա քա րյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով. նրան 
ա ռա ջա դր վել է տու գա նք 200.000 ՀՀ դրա մի  չա փով` Եր ևա նի Նոր քի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 92 
հաս ցե ի դի մաց գտն վող` Եր ևան հա մայն քին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 
հո ղա մա սը զավ թե լու` փաս տա ցի մե  տա ղա կան դար պա սի և քա րե պա րիս պի մի  ջո ցով 
սահ մա նա զա տե լու հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 21-22):
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4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու  մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` սույն գոր ծով վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի-
րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե-
նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  տար րե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր 
նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա-
կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա-
մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցին. արդյո ՞ք ան ձին սե փա կա նու  թյան ի րա վու ն քով 
պատ կա նող տա րած քին կի ց՝ հա մայն քին պատ կա նող հո ղա մա սի վրա կա ռու ց ված քա րե 
պա րս պի և մե  տա ղյ ա դար պա սի առ կայու  թյան փա ստն ինք նին բա վա րար է եզ րա հան գե-
լու  հա մար, որ դրա նք կա ռու ց վել են տվյ ալ ան ձի կող մի ց, և հի մք է վեր ջի նիս Վար չա կան 
ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի    1-ին մա սով նա խա-
տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան են թար կե լու  հա մար:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
պար բե րու թյան հա մա ձայն` վար չա կան ի րա վա խախ տում (զան ցա նք) է հա մար վում պե-
տա կան կամ հա սա րա կա կան կար գի, (…) քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի, կա ռա վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ոտնձգ վող հա կաի րա վա կան, մե  ղա-
վոր (դի տա վո րյալ կամ ան զգույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, ո րի 
հա մար օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` պե տա կան և (կամ) հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո-
ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե լը և դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լը` ա ռա ջաց նում է տու-
գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կի 
չա փով:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 2191-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ տա րած քային կա ռա վար ման մար մի ն նե րը քն նում են նույն օ րե նսգր քի 
48-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե-
րը` ի րե նց տնօ րի նու թյան տակ գտն վող հո ղե րի մա սով (…): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հա մա ձայն` տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը քն նում են նույն օ րե նսգր քի (…) 
48-րդ հոդ վա ծով` ի րե նց տնօ րի նու թյան տակ գտն վող հո ղե րի մա սով (…) նա խա տես ված 
վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րը:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
(...) ե թե ի րա վա կան ակ տում նշ ված նոր մի  կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է «և» կամ «ու» 
շաղ կա պով բա ժան ված պայ ման նե րով, ա պա այդ նոր մի  կի րառ ման հա մար թվա րկ ված 
բո լոր պայ ման նե րի առ կայու թյու նը պար տա դիր է (...):

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 245-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թի խն դիր նե րն 
են, ի թի վս այլ նի, նաև յու րա քան չյուր գոր ծի հան գա մա նք նե րը ժա մա նա կին, հա մա կող-
մա նի ո րեն, լրիվ և օբյեկ տի վո րեն պար զե լը, գոր ծը օ րե նսդ րու թյա նը ճի շտ հա մա պա-
տաս խան լու ծե լը:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 255-րդ հոդ վա ծի 
1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն` վար չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ-
րու թյան մե ջ նշ վում է` դրա կազ մե  լու ամ սա թի վն  ու տե ղը, ար ձա նագ րու թյու նը կազ մող 
ան ձի պաշ տո նը, ա նու նը, հայ րա նու նը, ազ գա նու նը. տե ղե կու թյուն ներ խախ տո ղի ան ձի 
մա սին. վար չա կան ի րա վա խա խտ ման կա տար ման տե ղը, ժա մա նա կը և է ու թյու նը. այն 
նոր մա տիվ ակ տը, ո րը պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում տվյ ալ ի րա վա խա խտ-
ման հա մար. վկա նե րի և տու ժող նե րի ազ գա նուն նե րը և հաս ցե նե րը, ե թե այդ պի սիք կան. 
խախ տո ղի բա ցատ րու թյու նը. գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժե շտ այլ տե ղե կու թյուն ներ:
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 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 279-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` վար չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լիս մար մի  նը (պաշ տո-
նա տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է արդյոք վար չա կան ի րա վա խախ-
տում. արդյոք, տվյ ալ ան ձը մե  ղա վոր է այն կա տա րե լու մե ջ (...)։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե-
տա զոտ ման և գնա հատ ման մի  ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա րա նը, ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, 
ո րո շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե-
տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը դա տա կան ակ տի մե ջ պե տք է պատ ճա ռա բա նի նման հա մոզ մուն քի ձևա վո-
րու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ ա պա ցուց ման բե ռը կրում է` վի ճա րկ ման հայ ցով` վար չա կան մար մի  նը, որն 
ըն դու նել է մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը` դրա հա մար հի մք ծա ռայած փաս տե րի մա սով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կայաց-
նե լիս գնա հա տում է ա պա ցույց նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը ո րոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված վար-
չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի շր ջա նա կում և դրա ըն դուն ման պա հի 
դրու թյա մբ գոր ծող օ րե նք նե րի հի ման վրա, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քե րի, երբ հե տա-
գայում ըն դուն վել է դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ ի րա-
վա բա նա կան ան ձա նց վե րա բե րո ղ՝ նրա նց հա մար ա վե լի բա րեն պա ստ օ րե նք, և ե թե դա 
նա խա տես ված է այդ օ րեն քո վ։

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե  րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան ի րա վա խախ տու մը հա կաի րա վա կան, 
մե  ղա վոր այն պի սի գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն է, ո րի հա մար օ րե նսդ րու թյա մբ 
նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, իսկ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծով վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն է նա խա տե սել պե տա կան և (կամ) հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի-
սա ցող հո ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե լու և դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լու հա մար: 
Ընդ ո րում, այդ ի րա վա նոր մի  կա ռուց ված քային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ դրա նով սահ ման ված զան ցա կա զմն  ու նի հետ ևյալ 
դրս ևո րումն  ե րը.

1)  պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե լը և 
դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լը,

2)  հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե-
լը և դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լը: 

Ը ստ այդմ, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 2191-րդ 
հոդ վա ծը, inter alia, սահ մա նում է նույն օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րը քն նե լու տա րած քային 
են թա կայու թյան կա նոն նե րը, ո րո նց վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ պե տա կան և (կամ) 
հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե լու և դրա 
հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լու կա պակ ցու թյա մբ վար չա կան վա րույթ ի րա կա նաց նե լու լի ա-
զո րու թյու նը պատ կա նում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման և տա րած քային կա ռա վար-
ման մար մի ն նե րի ն՝ յու րա քան չյու րին իր տնօ րի նու թյան ներ քո գտն վող հո ղե րի մա սով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված ի րա վա նոր մով սահ ման ված զան-
ցան քի ոտնձ գու թյան օբյե կտն այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են, ո րո նք ոտ-
նա հար վում են ի րա վա խախ տի կող մի ց, այն է՝ պե տու թյա նը և հա մայն քին պատ կա նող 
հո ղա մա սե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան 
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հա րա բե րու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, այդ զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր տար-
րե րն են հետ ևյալ ա րա րք նե րը.

-  պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք-
նա կամ զավ թե լը և

-  պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք-
նա կամ զավ թե լու հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լը:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծը մե կ-
նա բա նե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սով սահ-
ման ված այն կա նո նի լույ սի ներ քո, ըստ ո րի՝ ե թե ի րա վա կան ակ տում նշ ված նոր մի  կի-
րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է «և» կամ «ու» շաղ կա պով բա ժան ված պայ ման նե րով, ա պա 
այդ նոր մի  կի րառ ման հա մար թվա րկ ված բո լոր պայ ման նե րի առ կայու թյու նը պար տա-
դիր է, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ խնդ րո ա ռար կա ի րա վա նոր մով նա-
խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հա մար ան հրա ժե շտ է զան ցա կազ մի  
օբյեկ տիվ կող մը կազ մող վե րոգ րյալ եր կու ա րա րք նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյու նը, 
քա նի որ պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող նոր մի  կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է 
«և» շաղ կա պով բա ժան ված պայ ման նե րով: 

Ա նդ րա դառ նա լով խնդ րո ա ռար կա զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր տա-
րր հան դի սա ցող պայ ման նե րից ա ռա ջի նին, այն է՝ պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա-
կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րն ինք նա կամ զավ թե լուն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րում է, որ այն բաղ կա ցած է մի  մյա նց հետ փոխ կա պա կց ված եր կու պայ մա նից.

-  պե տք է կա տար ված լի նի պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի-
սա ցող հո ղա մա սի զավ թում,

-  հո ղա մա սի զավ թու մը պե տք է լի նի ինք նա կամ:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է նաև, որ զավ թու մը դրս ևոր վում է ո րո շա-

կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լով, ո րո նք մատ նան շում և հաս տա տում են ան ձի կող մի ց 
հո ղա մա սի փաս տա ցի սահ մա նա զա տու մը և տի րա պե տու մը: Այլ կե րպ՝ զավ թումն  առ կա 
է, երբ ան ձը պե տու թյա նը կամ հա մայն քին պատ կա նող հո ղա մա սը որ ևէ կե րպ ա ռա նձ-
նաց րել է (օ րի նա կ՝ պա րս պա պա տել կամ ցան կա պա տել է) և պա հում է իր տի րա պե-
տու թյան ներ քո: Հետ ևա բար զավ թու մը կա րող է դրս ևոր վել մի  այն գոր ծո ղու թյա մբ, իսկ 
ան գոր ծու թյա մբ զավ թում չի կա րող ի րա կա նաց վել: Ընդ ո րում, օ րե նքն ար գե լում է մի  այն 
ինք նա կամ զավ թու մը, այ սի նքն՝ պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար պե տք 
է բա ցա կայի պե տու թյա նը կամ հա մայն քին պատ կա նող հո ղա մա սն ան ձի  սե փա կա նու-
թյա նը, տի րա պետ մա նը կամ օգ տա գո րծ մա նն օ րեն քով նա խա տես ված որ ևէ հիմ քով ան-
ցնե լու փաս տը: 

Ա նդ րա դառ նա լով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մը կազ մող երկ-
րո րդ պար տա դիր տար րի ն՝ պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա-
ցող հո ղա մա սն ինք նա կամ զավ թե լու հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լուն, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նն ընդ գծում է, որ պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հա մար մի  այն հո ղա մա սի 
ինք նա կամ զավ թու մը բա վա րար չէ, այլ ան հրա ժե շտ է, որ ան ձը վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թա րկ վե լու պա հի դրու թյա մբ վե րաց րած չլի նի հո ղա մա սը զավ թե լու 
հետ ևա նք նե րը, այ սի նքն՝ դա դա րեց րած չլի նի դրա սահ մա նա զա տումն  ու տի րա պե տու-
մը: Հետ ևա բար, ե թե ան ձը պե տու թյա նը կամ հա մայն քին պատ կա նող հո ղա մա սի ինք-
նա կամ զավ թում ի րա կա նաց նե լուց հե տո մի  նչև պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լը, 
կվե րաց նի դրա հետ ևա նք նե րը (օ րի նա կ՝ կքան դի կա ռու ցած պա րիս պը կամ ցան կա պա-
տը), ա պա չի կա րող են թա րկ վել նշ ված ի րա վա նոր մով նա խա տես ված վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է նաև, որ խնդ րո ա ռար կա ի րա վա խա խտ-
ման սուբյեկ տը հա կաի րա վա կան, մե  ղա վոր ա րար քը կա տա րած ան ձն է, տվյ ալ դեպ քում` 
պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սն ինք նա կամ 
զավ թած և դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց րած ան ձը: Մի ա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա-
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րկ վում է զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կո ղմն  ի րա կա նաց րած ան ձը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա վա խա խտ ման հա մար վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջա նա լու հա մար ան հրա ժե շտ է, որ զան ցա կազ մի  
օբյեկ տիվ կող մը կազ մող եր կու ա րա րք նե րն էլ կա տար վեն մի և նույն սուբյեկ տի կող մի ց, 
այ սի նքն՝ նույն ան ձը պե տք է ինք նա կամ զավ թի պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա-
նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը և պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լու պա հի դրու-
թյա մբ վե րաց րած չլի նի դրա հետ ևա նք նե րը: 

Ի նչ վե րա բե րում է զան ցա կազ մի  սուբյեկ տիվ կող մի ն, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րում է, որ այն ի րա վա խախ տի հո գե բա նա կան վե րա բեր մունքն է հա կաի րա վա-
կան ա րար քի և դրա հետ ևա նք նե րի նկատ մա մբ, ո րը, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, կա րող 
է ար տա հայտ վել մե ղ քի եր կու ձևով էլ, ինչ պես դի տա վո րու թյան, այն պես էլ ան զգու շու-
թյան: Վար չա կան ի րա վա խա խտ ման փաս տա կազ մի ց յու րա քան չյու րի բա ցա կայու թյու նը 
հան գեց նում է հե նց ի րա վա խա խտ ման փաս տի բա ցա կայու թյա նը: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ հո ղային օ րե-
նսգր քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա մայն քի ղե կա վա րը կան խար գե լում, 
կա սեց նում և վե րաց նում է ա պօ րի նի հո ղօգ տա գոր ծու մը հա մայն քի վար չա կան սահ ման-
նե րում, օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում ու կար գով հո ղային օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ-
նե րը խախ տող նե րի նկատ մա մբ կի րա ռում է վար չա կան տույ ժեր, ինչ պես նաև ի րա վա-
սու մար մի ն ներ է ներ կայաց նում հա ղոր դումն  եր` ի րա վա խախ տում թույլ տված ան ձա նց` 
օ րեն քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ:

« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ հա մայն քի ղե կա վա րը հո ղօգ տա գո րծ ման բնա գա վա ռում ի րա կա նաց-
նում է հետ ևյալ սե փա կան լի ա զո րու թյուն նե րը. օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար-
գով կան խար գե լում, կա սեց նում և վե րաց նում է ա պօ րի նի հո ղօգ տա գոր ծումն  ե րը:

«Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 59-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հո ղօգ տա գո րծ ման բնա գա վա ռում քա ղա քա պե-
տն ի րա կա նաց նում է հետ ևյալ պար տա դիր լի ա զո րու թյու նը. կազ մա կեր պում է ա պօ րի նի 
հո ղօգ տա գո րծ ման կա սեց ման և վե րաց ման ուղ ղու թյա մբ վար չա կան շր ջա նի ղե կա վար-
նե րի կող մի ց կա տար վող աշ խա տա նք նե րը, իսկ նույն օ րեն քի 95-րդ հոդ վա ծի      1-ին մա-
սի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րը հո ղօգ տա գո րծ ման բնա գա վա-
ռում ի րա կա նաց նում է հետ ևյալ լի ա զո րու թյուն նե րը. օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում 
և կար գով կան խար գե լում, կա սեց նում և վե րաց նում է ա պօ րի նի հո ղօգ տա գոր ծումն  ե րը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ օ րե նս դի րը հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե-
րում գտն վող հո ղա տա րա ծք նե րի ա պօ րի նի հո ղօգ տա գոր ծու մը կա սեց նե լու և վե րաց-
նե լու լի ա զո րու թյու նը վե րա պա հել է տվյ ալ հա մայն քի ղե կա վա րին, իսկ Եր ևան քա ղա-
քում՝ հա մա պա տաս խան վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րին: Ընդ ո րում, Եր ևան քա ղա քում 
ա պօ րի նի հո ղօգ տա գո րծ ման կա սեց ման և վե րաց ման ուղ ղու թյա մբ վար չա կան շր ջա նի 
ղե կա վար նե րի կող մի ց կա տար վող աշ խա տա նք նե րը կազ մա կե րպ վում են Եր ևա նի քա-
ղա քա պե տի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հա մայն քի ղե կա վա րը (Եր ևան քա ղա քում՝ վար-
չա կան շր ջա նի ղե կա վա րը), ի րաց նե լով հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում ա պօ րի նի 
հո ղօգ տա գոր ծու մը կա սեց նե լու և վե րաց նե լու՝ օ րե նսդ րի կող մի ց ի րեն վե րա պահ ված լի-
ա զո րու թյու նը, կա րող է պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
հո ղա մա սն ինք նա կամ տի րա պե տող ան ձին նա խազ գու շաց նել իր կող մի ց թույլ տր վող 
ա պօ րի նի հո ղօգ տա գո րծ ման մա սին և ա ռա ջար կել վեր ջի նի ս՝ վե րաց նել տվյ ալ հո ղա-
մա սի ինք նա կամ զա վթ ման հետ ևա նք նե րը: Նման պայ ման նե րում հա մայն քի վար չա կան 
սահ ման նե րում պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող զա վթ ված 
հո ղա մա սն ինք նա կամ տի րա պե տող ան ձի կող մի ց տվյ ալ հո ղա մա սի ինք նա կամ զա-
վթ ման հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լու դեպ քում վեր ջի նս են թա կա կլի նի պա տաս խա նատ-
վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի  48-րդ հոդ վա ծի 
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1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա վա խա խտ ման հա մա ր՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
արդյոք տվյ ալ հո ղա մա սի ինք նա կամ զավ թումն  ի սկզ բա նե կա տար վել է հա մայն քի ղե-
կա վա րի (Եր ևան քա ղա քում՝ վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի) նա խազ գու շաց ման պա հին 
այն փաս տա ցի տի րա պե տող ան ձի, թե այլ ան ձի կող մի ց: 

Ը նդ հան րաց նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը եզ րա հան գում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 
48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա վա խախ տումն  առ կա է հետ ևյալ պայ-
ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

1)  տե ղի է ու նե ցել պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
հո ղա մա սի զավ թում՝ պե տու թյա նը կամ հա մայն քին պատ կա նող հո ղա մա սը որ ևէ ան ձի 
կող մի ց ա ռա նձ նաց վել է և գտն վում է նրա տի րա պե տու թյան ներ քո,

2)  հո ղա մա սի զավ թումն  ինք նա կամ է՝ առ կա չէ դրա տի րա պետ ման օ րի նա կան հի-
մք,

3)  պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հի դրու թյա մբ ինք նա կամ զավ թում 
ի րա կա նաց րած ան ձը չի վե րաց րել դրա հետ ևա նք նե րը, 

4) ի նք նա կամ զավ թումն  ի րա կա նաց րել է և դրա հետ ևա նք նե րը չի վե րաց րել մի և-
նույն սուբյեկ տը,

5)  վե րոն շյալ ա րա րք նե րը կա տա րե լիս ան ձը գոր ծել է մե  ղա վո րու թյա մբ:
 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե-

րում պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը փաս տա-
ցի ա պօ րի նի տի րա պե տող ան ձը կա րող է են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով նա խա տես ված ի րա վա խա խտ ման կա տար ման հա մար նաև հետ ևյալ պայ ման նե-
րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

1)  հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա-
նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը փաս տա ցի ա պօ րի նի տի րա պե տող ան ձը հա մայն քի 
ղե կա վա րի (Եր ևան քա ղա քում՝ վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի) կող մի ց նա խազ գու շաց-
վել է տվյ ալ հո ղա մա սի ինք նա կամ զա վթ ման հետ ևա նք նե րը վե րաց նե լու ան հրա ժեշ տու-
թյան մա սին,

2)  հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րում պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա-
նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը փաս տա ցի ա պօ րի նի տի րա պե տող ան ձն այդ նա խազ-
գու շա ցու մի ց հե տո չի վե րաց րել տվյ ալ հո ղա մա սի ինք նա կամ զա վթ ման հետ ևա նք նե րը՝ 
ան կախ այն հան գա ման քից, որ ի սկզ բա նե ինք նա կամ զավ թումն  ի րա կա նաց րած ան ձը 
և հո ղա մա սը փաս տա ցի տի րա պե տող և ի րա վա սու մա րմն  ի ա ռա ջար կով դրա հետ ևա-
նք նե րը չվե րաց րած ան ձը տար բեր վում են մի  մյան ցից:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թի ի րա վա կար գա վոր ման 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին, ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քում հս տակ սահ մա նել է այդ վա րույ թի խն դիր նե րը։ 
Դրան ցից են յու րա քան չյուր գոր ծի հան գա մա նք նե րը ժա մա նա կին, հա մա կող մա նի ո րեն, 
լրիվ և օբյեկ տի վո րեն պար զե լը, գո րծն օ րե նսդ րու թյա նը ճի շտ հա մա պա տաս խան լու ծե-
լը։ 

Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո-
շու մը, որ վար չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լիս հա մա պա տաս խան 
վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է արդյոք 
վար չա կան ի րա վա խախ տու մը, և արդյոք ան ձը մե  ղա վոր է այն կա տա րե լու մե  ջ։ Նշ ված 
հար ցե րը պար զե լու հա մար վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) պե տք է վար-
չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի բո լոր հան գա մա նք նե րի հա մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ գնա հա տի գոր ծով 
ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րը՝ ղե կա վար վե լով օ րեն քով (տե ՛ս, Սու  րեն Սի մո նյա նն ընդ դեմ 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4842/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը)։
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 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված 
վար չա կան գոր ծով ա պա ցուց ման բե ռի բա շխ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի ն՝ ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի      29-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի ու ժով մի  ջամ տող վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու 
հայ ցա պա հան ջի (վի ճա րկ ման հայց) հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ-
նե րում այդ վար չա կան ակ տի հա մար հի մք ծա ռայած փաս տե րի ա պա ցուց ման բե ռը կրում 
է վար չա կան մար մի  նը: Ընդ ո րում, վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը, 
ըստ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի    2-րդ մա սի, ո րոշ վում 
է այդ ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի 
շր ջա նա կում: Հետ ևա բար մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան 
վա րույ թում ձե ռք բեր ված բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մի ց հե տո տվյ ալ վար չա կան 
ակ տի ըն դուն ման հա մար հի մք ծա ռայած որ ևէ փաս տի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու-
թյու նը վի ճե լի մն ա լու դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը կա րող է հա մա պա տաս խան փաս-
տի գոյու թյունն ի րա վա չա փո րեն հա մա րել հե րք ված (չա պա ցուց ված) (տե ՛ս, Ա լեք սա նդր 
Կա րա լո վն  ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4315/05/14 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո րծ-
ման) ի րա վուն քի գրա նց ման թիվ 2846281 վկայա կա նում որ պես Եր ևա նի Նոր քի 7-րդ փո-
ղո ցի թիվ 92 տան և նույն հաս ցե ում գտն վող 0,025456 հա և 0,018305 հա մա կե րես նե-
րով հո ղա մա սե րի նկատ մա մբ ընդ հա նուր և բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
սե փա կա նա տեր է նշ ված Անդ րա նիկ Զա քա րյա նը: Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  
քա ղա քա շի նու թյան և հո ղի վե րա հս կո ղու թյան վար չու թյան հա մա պա տաս խան բաժ նի 
պաշ տո նա տար ան ձի կող մի ց 01.08.2014 թվա կա նին կա զմ վել է թիվ 015676 ար ձա նագ-
րու թյու նը, ո րի հա մա ձայն` Եր ևան հա մայն քի սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող հո ղա-
մա սը զա վթ վել է Եր ևա նի Նոր քի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 92 հաս ցե ի գույ քի սե փա կա նա տեր 
Անդ րա նիկ Զա քա րյա նի կող մի ց: Ըստ նշ ված ար ձա նագ րու թյա ն՝ Անդ րա նիկ Զա քա րյա նի 
ներ կայա ցու ցի չն ա ռար կել է՝ նշե լով, որ այդ պա րիս պը և դար պա սը կա ռու ցել է Է մի լ Զա-
քա րյա նը 1989 թվա կա նին:  Այդ ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա վար չա կան մա րմն  ի` Քա-
ղա քա պե տա րա նի հա րու ցած վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման ար դյուն քում Անդ րա-
նիկ Զա քա րյա նը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով, 13.08.2014 թվա կա նի թիվ    Վ-34/3 ո րոշ մա մբ են թա րկ վել է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան` Եր ևա նի Նոր քի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 92 հաս ցե ի դի-
մաց գտն վող` Եր ևան հա մայն քին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սը 
զավ թե լու` փաս տա ցի մե  տա ղա կան դար պա սի և քա րե պա րս պի մի  ջո ցով սահ մա նա զա-
տե լու հա մար:

 Դա տա րա նն Անդ րա նիկ Զա քա րյա նի հայ ցը մե ր ժել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ սույն 
գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի թույլ տր ված ի րա վա խա խտ ման մե ջ 
հայց վո րի մե  ղա վո րու թյան հար ցի պար զա բա նու մը և փաս տե լով, որ զա վթ ված հո ղա մա-
սը գտն վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով հայց վո րին պատ կա նող հո ղա մա սին կից և 
նրա տի րա պետ ման ներ քո` գտել է, որ ի րա վա խախ տումն  ի րա վա չա փո րեն է վե րա գր վել 
հայց վո րին: Ա վե լին` վար չա կան վա րույ թի նյու թե րում առ կա` ան շա րժ գույ քի սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի գրա նց ման 29.12.2011 թվա կա նի թիվ 2846281 վկայա կա նի հե տա զոտ-
մա մբ Դա տա րա նը փաս տել է, որ 29.12.2011 թվա կա նի դրու թյա մբ դրա նում պատ կեր ված 
հո ղա մա սի հա տա կա գի ծը եզ րա գծ ված է բա ցա ռա պես հայց վո րին փո խա նց ված օ րի նա-
կան հո ղա մա սի սահ ման նե րում: Իսկ ինք նա կամ զբա ղեց ված ու հայց վո րին փո խա նց-
ված որ ևէ հո ղա մա սի գծա պատ կեր ար տա տպ ված չէ, հետ ևա բար հիմն  ա վոր չի հա մա րել 
հո ղա մա սն այլ ան ձի կող մի ց դե ռևս 1989 թվա կա նին զա վթ ված լի նե լու մա սին հայց վոր 
կող մի  փաս տար կը: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ գոր ծի քն-
նու թյա մբ ձե ռք բեր ված որ ևէ պատ շաճ ա պա ցույ ցով չի հիմն  ա վոր վել հո ղա զավ թումն  այլ 
ան ձի կող մի ց կա տար ված լի նե լու հայց վո րի փաս տա րկն այն պայ ման նե րում, երբ հայց-
վո րը կրել է այդ փա ստն ա պա ցու ցե լու բե ռը: 
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Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Անդ րա նիկ Զա քա րյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով, ըստ 
է ու թյան, հիմն  ա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: 

Մին չեռ վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն 
գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե-
րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ի րա վա չա փու թյու նը ստու գե լիս Դա տա րա նը, հի մն  վե-
լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 29-րդ և 124-րդ հոդ ված նե րի վրա պե տք 
է պար զեր, թե արդյոք վար չա կան վա րույթն ի րա կա նաց րած վար չա կան մար մի  նը՝ տվյ ալ 
դեպ քում Քա ղա քա պե տա րա նը, վար չա կան վա րույթ ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում ձե ռք է 
բե րել բա վա րար ա պա ցույց ներ հետ ևյա լի մա սին.

1) առ կա է Քա ղա քա պե տա րա նի տնօ րի նու թյան ներ քո գտն վող հո ղա մա սի ինք նա-
կամ զա վթ ման և դրա հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լու փա ստ, ո րը թույլ է տա լիս Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 2191-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով 
հա րու ցել և ի րա կա նաց նել վար չա կան վա րույթ,

2) զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մը կազ մող ա րա րք նե րը կա տար վել են մի և նույն 
ան ձի կող մի  ց՝ մե  ղա վո րու թյա մբ, կամ այդ ա րա րք նե րը կա տար վել են տար բեր ան ձա-
նց կող մի ց, սա կայն ի րա վա սու մա րմն  ի նա խազ գու շա ցու մի ց հե տո հո ղա մա սն ա պօ րի նի 
տի րա պե տող ան ձը չի վե րաց րել տվյ ալ հո ղա մա սի ինք նա կամ զա վթ ման հետ ևա նք նե րը: 

Այ սի նքն՝ սույն գոր ծով Քա ղա քա պե տա րա նն է կրում մի  ջամ տող վար չա կան ակտն 
ըն դու նե լու հա մար հի մք ծա ռայած փաս տե րի ա պա ցուց ման բե ռը: Մաս նա վո րա պե ս՝ Քա-
ղա քա պե տա րա նը պար տա վոր էր պար զել վար չա կան գոր ծի փաս տա կան հան գա մա-
նք նե րը, այդ թվում՝ ի րա վա խա խատ ման օբյեկ տիվ կող մը կազ մող ա րա րք նե րն Անդ րա-
նիկ Զա քա րյա նի կող մի ց կա տար ված լի նե լու փաս տը, մի  նչ դեռ սույն վար չա կան գոր ծում 
առ կա՝ Քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց 01.08.2014 թվա կա նին կա զմ ված թիվ 015676 ար-
ձա նագ րու թյու նից հետ ևում է, որ վար չա կան մա րմն  ի հա մա պա տաս խան աշ խա տա կի ցը 
նշել է մի  այն, որ Եր ևա նի Նոր քի  7-րդ փո ղո ցի թիվ 92 հաս ցե ի սե փա կա նա տեր Անդ րա-
նիկ Զա քա րյա նը վե րոն շյալ հաս ցե ին կից ի րա կա նաց րել է 170քմ մա կե րե սով հա մայն-
քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի զավ թում, ո րը փաս տա ցի սահ մա նա-
զատ վել է մե  տա ղյ ա դար պա սի և քա րե պա րս պի մի  ջո ցով, սա կայն վար չա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում այդ պես էլ չի պա րզ վել Եր ևա նի Նոր քի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 92 հաս ցե ի սե փա-
կա նա տեր Անդ րա նիկ Զա քա րյա նի կող մի ց մե  տա ղյ ա դար պա սի և քա րե պա րս պի կա-
ռուց ման փաս տը, որ պի սի հան գա մա նքն ան տես վել է ստո րա դաս ա տյան նե րի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ զա վթ ված հո ղա մա սն Անդ րա նիկ Զա քա րյա նին 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սին կից և նրա տի րա պե տու թյան 
ներ քո գտն վե լու հան գա ման քը կա րող է փաս տել մի  այն վեր ջի նիս կող մի ց Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա-
տես ված զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր տա րր հա մար վող ա րա րք նե րից 
մի  այն երկ րոր դի՝ պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա-
մա սը զավ թե լու հետ ևա նք նե րը չվե րաց նե լու մա սին, և բա վա րար չէ եզ րա հան գե լու, որ 
հո ղա մա սի զավ թու մը ևս ի րա կա նաց րել է Անդ րա նիկ Զա քա րյա նը: Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կա տա րած ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից բխում է, որ Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար Քա ղա քա պե տա րա նը պե տք է ա պա-
ցու ցեր զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մը կազ մող եր կու ա րա րք նե րն էլ Անդ րա նիկ Զա քա-
րյա նի կող մի ց կա տար ված լի նե լը, ո րը չի ա պա ցուց վել: 

Ա վե լին` այն հան գա ման քը, որ վար չա կան վա րույ թի նյու թե րում առ կա՝ Եր ևա նի Նոր-
քի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 92 հաս ցե ի նկատ մա մբ հայց վո րի ան վա մբ ի րա կա նաց ված սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի գրա նց ման մա սին թիվ 2846281 վկայա կա նի լու սա պատ ճե նում 
պատ կեր ված հո ղա մա սի հա տա կա գի ծը եզ րա գծ ված է բա ցա ռա պես հայց վո րին փո խա-
նց ված օ րի նա կան հո ղա մա սի սահ ման նե րում, իսկ ինք նա կամ զբա ղեց ված ու հայց վո-
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րին փո խա նց ված որ ևէ հո ղա մա սի գծա պատ կեր ար տա տպ ված չէ,  բա վա րար չէ եզ րա-
հան գե լու, որ հո ղա մա սի զավ թումն  ի րա կա նաց րել է Անդ րա նիկ Զա քա րյա նը: Այ սի նքն՝ 
վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում այդ պես էլ չի պա րզ վել Եր ևա նի Նոր քի 7-րդ փո ղո ցի 
թիվ 92 հաս ցե ի սե փա կա նա տեր Անդ րա նիկ Զա քա րյա նի կող մի ց հո ղա մա սն ինք նա կամ 
զավ թե լու փաս տը: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծում առ կա չէ 
որ ևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ Անդ րա նիկ Զա քա րյա նը՝ որ պես Եր ևան քա ղա քի վար չա-
կան սահ ման նե րում գտն վող հո ղա մա սն ա ռեր ևույթ ա պօ րի նի տի րա պե տող ան ձ, ի րա-
վա սու մա րմն  ի (հա մա պա տաս խան վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի) կող մի ց նա խազ գու-
շաց վել է տվյ ալ հո ղա մա սի ինք նա կամ զա վթ ման հետ ևա նք նե րը վե րաց նե լու ան հրա-
ժեշ տու թյան մա սին և այդ նա խազ գու շա ցու մի ց հե տո չի վե րաց րել տվյ ալ հո ղա մա սի 
ինք նա կամ զա վթ ման հետ ևա նք նե րը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
բա ցա կայել են Անդ րա նիկ Զա քա րյա նին Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րե նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու հիմ քե րը ։

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն` ան վա վեր է առ ո չի նչ չհան դի սա ցող այն ոչ 
ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը, որն ըն դուն վել է օ րեն քի խա խտ մա մբ, այդ թվում` օ րեն-
քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մե կ նա բան ման հետ ևան քո վ։ Տվյ ալ դեպ քում վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակտն ըն դուն վել էր Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե-
նսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի սխալ կի րառ ման հետ ևան քով և են թա կա էր ան վա վեր ճա նաչ-
ման, որ պի սի հան գա մա նքն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի  ց։

 Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-
մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-152-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տով սահ ման ված` վե րա քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով 
վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը Կոն վեն ցի այի նույն 
հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր է, հետ ևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման 
տե սան կյ ու նի ց։ 

Տ վյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ 
սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս-
տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 
բա ցա կայու թյու նը: 

5.  Վճ ռա բեկ   դա տա րա նի   պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը  և  եզ րա հան գու մն  ե րը   դա տա-
կան ծախ սե րի բա շխ ման  վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ե թե պա տաս խա նող է պե տա կան 
կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի  նը կամ պաշ տո նա տար ան ձը, ա պա դա տա-
կան ծախ սե րը դր վում են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կամ հա մա պա տաս խան հա-
մայն քի վրա, ե թե պա տաս խա նո ղի ո րո շու մը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը դա-
տա րա նը ճա նա չել է ոչ ի րա վա չափ:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի հա մա ձայն՝ դա-
տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են ֆի զի կա կան ան ձի նք՝ վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան լի ա զոր ված մար մի ն նե րի 
ըն դուն ված ո րոշ ման դեմ գան գատ նե րով:

 Հաշ վի առ նե լով, որ հայց վո րն ա զատ ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց, իսկ վճ-
ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր-
ծով հայ ցա դի մու մի , վե րա քն նիչ բո ղո քի և վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի 
վճար ման պար տա կա նու թյու նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ-
վա ծի ու ժով պե տք է կրի Քա ղա քա պե տա րա նը, հետ ևա բար վեր ջի նից ՀՀ պե տա կան բյու-
ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 4.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես հայ ցա դի մում ներ կայաց նե լու, 10.000 
ՀՀ դրամ` որ պես վե րա քն նիչ բո ղոք ներ կայաց նե լու և 20.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ 
բո ղոք ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված պե տա կան տուր քի գու մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի  

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

03.05.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել. հայ ցը բա վա րա րե լ՝ ան վա վեր ճա նա չել 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 13.08.2014 թվա-
կա նի թիվ Վ-34/3 ո րո շու մը:   

2. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 4.000 ՀՀ դրա մ՝ 
որ պես հայ ցա դի մում ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման ված և վճար ման են թա կա պե տա-
կան տուր քի գու մար: 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` 
որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի 
գու մար: 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` 
որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի 
գու մար: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

 
ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ5/0137/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ5/0137/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լյ ան
Դա տա վոր ներ` Ք. Մկոյան
 Գ. Ղա րի բյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գյում րու քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` 

Քա ղա քա պե տա րան) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 29.11.2016 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Արտյոմ Խո ջոյա նի ընդ դեմ Քա ղա քա պե տա րա նի` 
վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Արտյոմ Խո ջոյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Գյում րի 

հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 23.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» թիվ Վ/Տ413Ռ/Ս-Ա ո րո շու մը ։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Էդ. Նա հա պե տյան) (այ սու հետ` Դա տա րան)  
18.03.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 29.11.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Քա ղա քա պե տա րա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 
18.03.2016 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փո խ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
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 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 26-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 27-րդ և 124-րդ հոդ ված նե րը ։

Բո ղոք   բե րած  ան ձը  նշ ված  պն դու  մը   պատ ճա ռա բա նել  է   հետ ևյալ   փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել ու 

գնա հա տել սույն գոր ծով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` « Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ» 23.07.2015 թվա կա նի և 31.08.2015 թվա կա նի ար-
ձա նագ րու թյուն նե րը և շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի լու սան կար նե րը: Մի նչ դեռ այդ 
ա պա ցույց նե րը վկայում են այն մա սին, որ Արտյոմ Խո ջոյա նը Գյում րի հա մայն քի ղե կա-
վա րի տե ղա կա լի 04.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/
Տ411Ռ/Ս-Ա ո րոշ մա մբ տու գան քի նշա նա կու մի ց հե տո շա րու նա կել է ի րա կա նաց նել ինք-
նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ և են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 29.11.2016 թվա կա նի ո րո շու մը ։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1. Ան շա րժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գո րծ ման) ի րա վուն քի գրա նց ման 

23.12.2008 թվա կա նի թիվ 2629838 վկայա կա նի հա մա ձայն՝ Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան 
փո ղո ցի թիվ 137/6 հաս ցե ում գտն վող հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյու նը սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է « Պի նգ վին» ՍՊԸ-ին (այ սու հետ` Ըն կե րու-
թյուն) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 71-76):

2.  Գյում րի հա մայն քի ինք նա կամ շի նու թյուն նե րի և հո ղի վե րա հս կո ղու թյան բաժ-
նի կող մի ց 23.07.2015 թվա կա նին կա զմ ված « Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե-
րյալ» ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը՝ ի դե մս Արտյոմ Խո ջոյա նի, Գյում րի 
քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո ցի հար ևա նու թյա մբ ի րա կա նաց րել է ինք նա կամ շի նա րա րա-
կան աշ խա տա նք ներ (շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի կա տա րու մը լու սան կար վել է), 
ին չը նա խա տես ված է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-
րդ հոդ վա ծով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 64):

3.  Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 04.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ411Ռ/Ս-Ա ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ 
Խո ջոյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, և վեր ջի նիս նկատ-
մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք` 200.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, այն բա նի հա մար, որ վեր ջի նս, 
չու նե նա լով շի նա րա րա կան թույլտ վու թյուն, Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո ցի թիվ 
137/6 հաս ցե ում ի րա կա նաց րել է ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 59-60):

4.  Գյում րի հա մայն քի ինք նա կամ շի նու թյուն նե րի և հո ղի վե րա հս կո ղու թյան բաժ-
նի կող մի ց 31.08.2015 թվա կա նին կա զմ ված « Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա-
բե րյալ» ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ Խո ջոյա նը Գյում րի 
հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 04.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» թիվ Վ/Տ411Ռ/Ս-Ա ո րոշ մա մբ վեր ջի նիս նկատ մա մբ տու գան քի նշա նա կու մի ց հե-
տո Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո ցի թիվ 137/6 հաս ցե ում շա րու նա կել է կա տա րել 
ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ (շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի կա տա րու-
մը լու սան կար վել է), ին չը նա խա տես ված է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե-
րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով: Նշ ված ար ձա նագ րու թյան մե ջ Արտյոմ 
Խո ջոյա նը նշում է կա տա րել այն մա սին, որ «(...) ար տա քին աշ խա տա նք նե րն ա վա րտ ված 
են, կա տար վու մ են ներ քին հար դար ման աշ խա տա նք ներ և բա րե կար գու մ (...)»  (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 11):
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5.  Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 23.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ413Ռ/Ս-Ա ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ 
Խո ջոյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, և վեր ջի նիս նկատ-
մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք` 2.500.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, այն բա նի հա մար, որ Գյում րի 
հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 04.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» թիվ Վ/Տ411Ռ/Ս-Ա ո րոշ մա մբ տու գան քի նշա նա կու մի ց հե տո Գյում րի քա ղա քի 
Շա հու մյան փո ղո ցի թիվ 137/6 հաս ցե ում Արտյոմ Խո ջոյա նը շա րու նա կել է ի րա կա նաց նել 
ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ, մաս նա վո րա պե ս՝ տե ղադ րել է ա պա կե պատ 
մուտ քի դռ ներ, ի րա կա նաց րել պա տե րի շա ղա խա լց ման, ցե մե  նտ-բե տո նյա շա ղա խով 
հա տա կի հար թեց ման, ֆա սա դի ե րես պատ ման աշ խա տա նք ներ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-
13):

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

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա-
րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` շեն քե րի 
և շի նու թյուն նե րի ինք նա կամ կա ռու ցու մը շա րու նա կե լու հա մար վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան կի րառ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու-
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ-
տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում 
է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա-
խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ և   124-րդ հոդ ված նե րի խա խտ ման 
հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, 
և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե-
րով:

 Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա-
մա րու մ ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե արդյոք ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու  թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, ե թե ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար ա ռա ջին 
ան գամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան են թա րկ վե լու ց հե տո շա րու  նա կել է կա տա-
րել այն պի սի շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ, ո րո նք նպա տա կաու ղղ ված են ինք նա կամ 
շի նու  թյու նն ա վար տին հա սց նե լու ն և դրա բնա կա նոն շա հա գոր ծու մն  ա պա հո վե լու ն:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` սե փա կա նու թյան կամ հո ղօգ տա գո րծ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձա նց 
կող մի ց այդ հո ղա մա սի վրա շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինք նա կամ կա ռու ցե լը (...) ա ռա-
ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա-
րյու րա պա տի կի չա փով (...):

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով նա խա տես ված ա րա րք ներ կա տա րել 
շա րու նա կե լը նույն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով նա խա տես ված կար գով տու գա նք նշա նա-
կե լուց հե տո` ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա-
տա վար ձի եր կու հա զար հի նգ հա րյու րա պա տի կի չա փով:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 251-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` վար չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի ա պա ցույց ներ են հա մար վում 
ցան կա ցած այն փաս տա կան տվյ ալ նե րը, ո րո նց հի ման վրա օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով մար մի ն նե րը (պաշ տո նա տար ան ձի նք) հաս տա տում են վար չա կան ի րա վա խա խտ-
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ման առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը, տվյ ալ ան ձի մե  ղա վո րու թյունն այն կա տա-
րե լու մե ջ և գոր ծի ճի շտ լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մա նք նե ր։ 
Այդ տվյ ալ նե րը հաս տատ վում են հետ ևյալ մի  ջոց նե րով` վար չա կան ի րա վա խա խտ ման 
վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյա մբ, վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վող ան ձի 
բա ցատ րու թյուն նե րով, տու ժո ղի, վկա նե րի ցուց մունք նե րով, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու-
թյա մբ, ի րե ղեն ա պա ցույց նե րով, ի րեր և փաս տա թղ թեր վե րց նե լու վե րա բե րյալ ար ձա-
նագ րու թյա մբ, ինչ պես նաև այլ փաս տա թղ թե րով:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 279-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` վար չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լիս մար մի  նը (պաշ տո-
նա տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է արդյոք վար չա կան ի րա վա խախ-
տում. արդյոք, տվյ ալ ան ձը մե  ղա վոր է այն կա տա րե լու մե ջ (...)։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին ո րո շումն  ե րում ան դրա դառ նա լով վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թի ի րա վա կար գա վոր ման ա ռա նձ-
նա հատ կու թյուն նե րին, ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե-
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քում հս տակ սահ մա նել է այդ վա րույ թի խն դիր նե րը։ Դրան-
ցից են յու րա քան չյուր գոր ծի հան գա մա նք նե րը ժա մա նա կին, հա մա կող մա նի ո րեն, լրիվ 
և օբյեկ տի վո րեն պար զե լը, գո րծն օ րե նսդ րու թյա նը ճի շտ հա մա պա տաս խան լու ծե լը։ 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
գոր ծե րի վա րույ թի խն դիր նե րն ի րա կա նաց վում են նաև գոր ծի ճի շտ լուծ ման հա մար 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մա նք նե րի ա պա ցուց ման մի  ջո ցով, որն իր 
մե ջ նե րա ռում է նաև ա պա ցույց նե րի բա ցա հայ տու մը, հա վա քագ րու մը և դրա նց պատ-
շաճ ձևա կեր պու մը։ Այս պի սով, օ րե նս դի րը մի  ան շա նակ պար տա վո րեց նում է վար չա-
կան մա րմն  ին պար զել գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը և բազ մա կող մա նի, լրիվ 
և օբյեկ տիվ քն նար կել դրա նք։ Վար չա կան մար մի  նն օ րեն քով սահ ման ված կար գով պե-
տք է պար զի այն բո լոր փաս տա կան հան գա մա նք նե րը, ո րո նք, ըստ հա մա պա տաս խան 
օ րեն քի, ան հրա ժե շտ են կո նկ րետ վար չա կան ակտն ըն դու նե լու հա մա ր։

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո-
շու մը, որ վար չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լիս հա մա պա տաս խան 
վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է արդյո ՞ք 
վար չա կան ի րա վա խախ տու մը, և արդյո ՞ք ան ձը մե  ղա վոր է այն կա տա րե լու մե  ջ։ Նշ ված 
հար ցե րը պար զե լու հա մար վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) պե տք է վար-
չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի բո լոր հան գա մա նք նե րի հա մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ գնա հա տի գոր ծով 
ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րը՝ ղե կա վար վե լով օ րեն քով (տե ՛ս, Սու  րեն Սի մո նյա նն ընդ դեմ 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4842/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել, ի թիվ այլ նի, նաև շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինք նա կամ 
կա ռու ցե լու հա մար: Իսկ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 
154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով օ րե նս դի րը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա-
տե սել նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա րա րք նե րի, այդ թվում նա և՝ շեն քեր և 
շի նու թյուն ներ ինք նա կամ կա ռուց ման կա տա րու մը շա րու նա կե լու հա մա ր՝ նույն հոդ վա ծի 
1-ին մա սով նա խա տես ված կար գով տու գա նք նշա նա կե լուց հե տո։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում  է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե-
րյալ ՀՀ  օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րում նկա րա գր ված զան ցան քի 
ոտնձ գու թյան օբյեկ տը քա ղա քա շի նու թյան բնա գա վա ռում օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
ի րա վա կար գի պա շտ պա նու թյա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ամ-
բող ջու թյունն է: Իսկ քն նա րկ վող վար չա կան ի րա վա խախ տումն  օբյեկ տիվ կող մի ց դրս-
ևոր վում է հետ ևյալ ա րար քով. շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինք նա կամ կա ռու ցե լու հա մար 
վար չա կան պա տաս խա նտ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո ան ձը շա րու նա կում է կա տա րել 
այն նույն ինք նա կամ շի նա րա րու թյու նը, ո րի հա մար նախ կի նում են թա րկ վել է վար չա կան 
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պա տաս խա նատ վու թյան: Փաս տո րեն, օ րե նս դի րը նա խա տե սել է, որ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման հա մար ան հրա ժե շտ պայ մա նն ինք-
նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թա րկ ված լի նե լու և վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո դրա նց 
կա տա րու մը շա րու նա կե լու փաս տա կան հան գա մա նք նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու-
թյունն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե-
րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նկա րա գր ված վար չա կան ի րա վա-
խա խտ ման հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյու նը գլ խա վո րա պես պայ մա նա վոր ված է 
այն հան գա ման քով, որ ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար ա ռա ջին 
ան գամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո ան ձը շա րու նա կում է 
նույն օբյեկ տի շի նա րա րու թյու նը՝ նպա տակ ու նե նա լով այն ա վար տին հա սց նել և ա պա-
հո վել այդ ինք նա կամ կա ռույ ցի շա հա գո րծ ման հնա րա վո րու թյու նը, ին չը քա ղա քա շի-
նա կան տե սան կյ ու նից կա րող է լուրջ սպառ նա լիք ներ ա ռա ջաց նել մա րդ կա նց կյ ան քի 
և ա ռող ջու թյան հա մար: Հետ ևա բար քն նա րկ վող ա րար քի օբյեկ տիվ կող մի  բո վան դա-
կու թյու նը պե տք է պայ մա նա վո րել ինք նա կամ կա ռուց ված շի նու թյունն ա վար տին հա-
սց նե լու, ա վար տա կան տես քի բե րե լու հա կաի րա վա կան նպա տա կի ի րա գո րծ մա մբ: Այլ 
կե րպ ա սա ծ՝ ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թա րկ ված լի նե լուց հե տո այն պի սի շի նա րա րա կան աշ խա տան քի կա-
տա րում, որն ուղղ ված է տվյ ալ ինք նա կամ շի նու թյունն ա վար տա կան տես քի բե րե լուն և 
շա հա գո րծ ման հա մար պի տա նի դա րձ նե լուն, պե տք է ո րակ վի Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով: Փաս տո րեն, ան ձին 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սով պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լիս, ի թի վս այլ նի, է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի 
նաև այն հար ցը, թե արդյոք ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար ա ռա-
ջին ան գամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո ան ձը շա րու նա կել 
է կա տա րել այն պի սի շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ, ո րո նք ի րե նց բնույ թով նպա տա-
կաուղղ ված են ինք նա կամ շի նու թյունն ա վար տա կան տես քի բե րե լուն և դրա բնա կա նոն 
շա հա գոր ծումն  ա պա հո վե լուն, թե՝ ոչ: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ այն բո լոր դեպ քե րում, 
երբ ան ձն ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար ա ռա ջին ան գամ վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո շա րու նա կել է կա տա րել այդ պի սի 
շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ, ա պա վեր ջի նս են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով նկա րա գր ված ա րար քի կա տար ման հա մար:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե-
տա զոտ ման և գնա հատ ման մի  ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
վե րա բե րե լի է այն ա պա ցույ ցը, որն ա վե լի կամ պա կաս հա վա նա կան է դա րձ նում վե ճը 
լու ծե լու հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ ևէ փաս տի գոյու թյու նը, քան այն կլի-
ներ ա ռա նց այդ ա պա ցույ ցի: Ոչ վե րա բե րե լի ա պա ցույցն ան թույ լատ րե լի է:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա րա նը, ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, 
ո րո շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե-
տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը դա տա կան ակ տի մե ջ պե տք է պատ ճա ռա բա նի նման հա մոզ մուն քի ձևա վո-
րու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կայաց-
նե լիս գնա հա տում է ա պա ցույց նե րը:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ և 124-րդ հոդ ված-
նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա-
կան ակտ կայաց նե լու նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե-
ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի  ջո ցով: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մը դա տա կան 
ա պա ցույց նե րի ան մի  ջա կան ըն կա լումն  ու վեր լու ծու թյունն է՝ դրան ցից յու րա քան չյու րի 
վե րա բե րե լի ու թյու նը, թույ լատ րե լի ու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը ո րո շե լու և գոր ծի 
լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը 
կամ բա ցա կայու թյու նը հաս տա տե լու հա մար դրա նց հա մակ ցու թյան բա վա րա րու թյու նը 
պար զե լու նպա տա կով, իսկ ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է ա պա ցույց նե րի 
տրա մա բա նա կան և ի րա վա բա նա կան ո րա կում՝ դրա նց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ-
րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սան կյ ու նից: Ա պա ցույց նե-
րի գնա հա տու մը՝ որ պես ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի տա րր, մտա վոր, տրա մա բա նա կան 
գոր ծու նե ու թյուն է, ո րի ար դյուն քում դա տա րա նի կող մի ց եզ րա հան գում է ար վում ա պա-
ցույց նե րից յու րա քան չյու րի թույ լատ րե լի ու թյան, վե րա բե րե լի ու թյան, հա վաս տի ու թյան և 
ա պա ցուց ման ա ռար կայի մե ջ մտ նող հան գա մա նք նե րի բա ցա հայտ ման հա մար ա պա-
ցույց նե րի հա մակ ցու թյան բա վա րա րու թյան մա սին:

 Վար չա դա տա վա րա կան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն՝ դա տա րա նը գոր ծում ե ղած բո-
լոր ա պա ցույց նե րը գնա հա տում է ներ քին հա մոզ մա մբ, ո րը պե տք է հի մն  ված լի նի գոր-
ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան 
վրա։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ թեև ներ քին հա մոզ մուն քը սուբյեկ-
տիվ կա տե գո րի ա է, այ դու հան դե րձ օ րե նս դի րն այն դի տար կում է որ պես ա պա ցույց նե րի 
գնա հատ ման մի  ջոց, ո րը հան գեց նում է ի րա վա կան գնա հա տա կան նե րի, հետ ևա բար և 
դա տա վա րա կան օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տե սել է դրա օբյեկ տի վու թյան ա պա հով մա նն 
ուղղ ված ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ, մաս նա վո րա պե ս՝ 

1) որ պես դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քի օբյեկ տիվ հի մք պե տք է հան դի սա նա 
գոր ծում ե ղած ա մե ն մի  ա պա ցույ ցի և ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյու նը,

2) դա տա րա նն ա զատ է ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման գոր ծում: 
Ներ քին հա մոզ մա մբ ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա հա տու մը են թադ րում է, որ դա տա-

րա նը կաշ կա նդ ված չէ տվյ ալ ա պա ցույ ցին գոր ծին մաս նակ ցող և այլ ան ձա նց տված 
գնա հա տա կան նե րով և ար տա հայ տած կար ծիք նե րով:

 Դա տա րա նի կող մի ց ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման ար դյունք նե րն ար տա ցոլ վում են 
դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, որ տեղ դա տա րա նը պե տք է մատ նա-
ցույց ա նի այն ա պա ցույց նե րը, ո րո նց վրա կա ռու ցում է իր եզ րա հան գումն  ե րն ու հետ-
ևու թյուն նե րը, ինչ պես նաև այն դա տո ղու թյուն նե րը, ո րոն ցով հեր քում է այս կամ այն 
ա պա ցույ ցը: Դա տա կան ակ տը մի  այն այն դեպ քում կա րող է հա մար վել պատ շա ճո րեն 
պատ ճա ռա բան ված, երբ դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սում դա տա րա նը ցույց է տվել 
ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման հար ցում իր ներ քին հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման հիմ քե րը: 

Այս պի սով, ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման ար դյուն քում ձևա վոր ված ներ քին հա մոզ-
մունքն ի րա վա կան նշա նա կու թյուն է ստա նում և օբյեկ տի վաց վում դա տա կան ակ տե րին 
ներ կայաց վո ղ՝ հիմն  ա վոր վա ծու թյան և պատ ճա ռա բան վա ծու թյան օ րե նսդ րա կան պա-
հան ջի մի  ջո ցով:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա-
րան) իր մի  շա րք ո րո շումն  ե րում ներ պե տա կան դա տա րան նե րի կող մի ց կայաց ված ո րո-
շումն  ե րի չպատ ճա ռա բան վա ծու թյու նը կամ ոչ բա վա րար պատ ճա ռա բան վա ծու թյու նը 
դի տե լով որ պես ան ձի ար դար դա տա կան քն նու թյան ի րա վուն քի խախ տում, ար տա հայ-
տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու-
թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րան նե րի կող մի ց կայաց վող ո րո շումն  ե րը 
պե տք է ող ջամ տո րեն պա րու նա կեն այդ դա տա կան ակ տե րի կայաց ման հա մար հի մք 
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հան դի սա ցած պատ ճա ռա բա նու թյուն նե ր՝ կող մե  րի լս ված լի նե լու հան գա ման քը ցույց 
տա լու, ինչ պես նաև ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման նկատ մա մբ հրա պա րա կային 
հս կո ղու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով, սա կայն Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը 
չի կա րող ըն կալ վել որ պես պա հա նջ՝ ման րա մաս նո րեն պա տաս խա նե լու կող մե  րի բա-
րձ րաց րած բո լոր փաս տա րկ նե րին: Ըստ այդմ, այն հար ցը, թե դա տա րա նը պատ շա ճո-
րեն կա տա րել է արդյոք դա տա կան ակ տը պատ ճա ռա բա նե լու իր պար տա կա նու թյու նը, 
կա րող է պա րզ վել մի  այն յու րա քան չյուր կո նկ րետ գոր ծի հան գա մա նք նե րի լույ սի ներ քո 
(տե ՛ս, օ րի նակ, Salov v. Ukraine գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.09.2005 թվա կա նի 
վճ ռի 89-րդ կե տը, García Ruiz v. Spain գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 21.01.1999 թվա-
կա նի վճ ռի 26-րդ կե տը):

 Վե րոն շյալ հար ցի վե րա բե րյալ 09.04.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-690 ո րոշ մա մբ իր 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  է ար տա հայ տել նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը՝ նշե-
լով, որ պատ ճա ռա բան վա ծու թյան վե րա բե րյալ նոր մա տիվ պա հան ջը կար ևոր ե րաշ խիք 
է ինչ պես ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյու նը, այն պես էլ ան ձա նց սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու հա-
մա ր։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րում ևս բազ մի  ցս 
ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյան հար ցի ն՝ ար ձա նագ րե լով, 
որ դա տա րա նը ոչ մի  այն պե տք է նշի այն ա պա ցույց նե րը, ո րո նց վրա հի մն  վել է վի ճե-
լի փաս տե րը հաս տա տե լիս և ար դյուն քում դա տա կան ակտ կայաց նե լիս, այլև պե տք է 
պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի  ներ կայաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մե  րժ վում: 
Մի այն նման հիմն  ա վո րու մը կա րող է վկայել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան 
մա սին (տե ՛ս, օ րի նակ, Ռազ մի կ Մա րու  թյա նն ընդ դեմ Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու  թյան նե-
րի թիվ 3-54(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա-
նի ո րո շու  մը, Մի սակ  Այա նյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0702/05/11 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նը գո րծն ըստ 
է ու թյան լու ծող պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ակտ կայաց նե լու նպա տա կով պե տք է 
բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ 
գնա հա տի գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը՝ դրա նց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ-
րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սան կյ ու նից: Դա տա րա նի 
կող մի ց ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման ար դյունք նե րն ար տա ցոլ վում են դա տա կան ակ տի 
պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, որ տեղ դա տա րա նը պե տք է մատ նա ցույց ա նի այն ա պա-
ցույց նե րը, ո րո նց վրա կա ռու ցում է իր եզ րա հան գումն  ե րն ու հետ ևու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև այն դա տո ղու թյուն նե րը, ո րոն ցով հե րք վում է այս կամ այն ա պա ցույ ցը: Դա տա-
կան ակ տը կա րող է հա մար վել պատ շաճ կեր պով պատ ճա ռա բան ված մի  այն այն դեպ-
քում, երբ դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սում դա տա րա նը ցույց է տվել ա պա ցույց նե րի 
գնա հատ ման հար ցում իր ներ քին հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման օբյեկ տիվ հիմ քե րը (տե ՛ս, 
Ջա ջու  ռի գյու  ղա պե տա րա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գու յ քի կա-
դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի աշ խա տա կազ մի  Շի րա կի տա րած քային ստո րա բա ժան ման 
թիվ ՎԴ5/0029/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի 
ո րո շու  մը)։

  Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է 
Արտյոմ Խո ջոյա նի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս պա հան ջել է ան վա վեր 
ճա նա չել Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 23.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ413Ռ/Ս-Ա ո րո շու մը: Նշ ված վար չա կան ակ տով Ըն-
կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ Խո ջոյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով, և վեր ջի նիս նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք` 2.500.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, 
այն բա նի հա մար, որ Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 04.08.2015 թվա կա նի 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ411Ռ/Ս-Ա ո րոշ մա մբ տու գան քի նշա նա-
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կու մի ց հե տո Արտյոմ Խո ջոյա նը Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո ցի թիվ 137/6 հաս-
ցե ում գտն վող և Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող տա րած քում շա րու նա կել է ի րա կա նաց նել 
ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Արտյոմ Խո ջոյա նի հայ ցը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Արտյոմ 
Խո ջոյա նի կող մի ց ի րա կա նաց ված ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար 
շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա հա նջ վում, ուս տի վեր ջի նս չի կա րող են թա րկ վել 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Քա ղա քա պե տա րա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա-
տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փո խ՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց 
ներ կայաց ված թվով 6 լու սան կար նե րով չի հիմն  ա վոր վում Արտյոմ Խո ջոյա նի կող մի ց շի-
նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րը շա րու նա կե լու հան գա ման քը, և պա րզ չէ, թե դրա նք երբ 
են կա տար վել: Բա ցի այդ, վար չա կան մար մի  նը չի ներ կայաց րել որ ևէ փաս տա րկ կամ 
ա պա ցույց, ո րով կա րող է հե րք վել վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված 
վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում կա զմ ված ար ձա նագ րու թյան մե ջ Արտյոմ Խո ջոյա նի 
կող մի ց վկայա կոչ ված հան գա ման քը, ո րի հա մա ձայն՝ վեր ջի նս ա վար տել է շի նա րա րա-
կան աշ խա տա նք նե րը և կա տա րում է ըն դա մե  նը ներ քին հար դար ման աշ խա տա նք ներ:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով քն նու թյան ա ռար-
կա է Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 23.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ 
նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ413Ռ/Ս-Ա ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը, ո րը պար զե լու 
նպա տա կով ստո րա դաս դա տա րան նե րը պե տք է բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե-
տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ գնա հա տե ին գոր ծում առ կա բո լոր ա պա-
ցույց նե րը՝ դրա նց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և 
բա վա րա րու թյան տե սան կյ ու նից:

 Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 
04.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ411Ռ/Ս-Ա ո րոշ մա-
մբ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ Խո ջոյա նը նախ են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով այն բա նի հա մար, որ վեր ջի նս Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո ցի 
թիվ 137/6 հաս ցե ում գտն վող և Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող տա րած քում ի րա կա նաց րել է 
ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե ր՝ չու նե նա լով հա մա պա տաս խան շի նա րա րու-
թյան թույլտ վու թյուն։ Նշ ված վար չա կան ակ տի կայաց ման հա մար հի մք է հան դի սա ցել 
Գյում րի հա մայն քի ինք նա կամ շի նու թյուն նե րի և հո ղի վե րա հս կո ղու թյան բաժ նի կող մի ց 
23.07.2015 թվա կա նին կա զմ ված « Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ» ար-
ձա նագ րու թյու նը, ո րի հա մա ձայն՝ ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի կա տա-
րու մը լու սան կար վել է:

 Սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տո վ՝ Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի տե-
ղա կա լի 23.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ413Ռ/Ս-Ա 
ո րոշ մա մբ, Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ Խո ջոյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, և վեր ջի նիս նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք` 2.500.000 
ՀՀ դրա մի  չա փով, այն բա նի հա մար, որ Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 
04.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ411Ռ/Ս-Ա ո րոշ մա-
մբ տու գան քի նշա նա կու մի ց հե տո Արտյոմ Խո ջոյա նը Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո-
ցի թիվ 137/6 հաս ցե ում գտն վող և Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող տա րած քում շա րու նա կել 
է ի րա կա նաց նել ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ: Նշ ված ո րոշ ման կայաց ման 
հա մար հի մք են հան դի սա ցել Գյում րի հա մայն քի ինք նա կամ շի նու թյուն նե րի և հո ղի վե-
րա հս կո ղու թյան բաժ նի կող մի ց 31.08.2015 թվա կա նին կա զմ ված « Վար չա կան ի րա վա-
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խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ» ար ձա նագ րու թյու նը, ո րի հա մա ձայն՝ ինք նա կամ շի նա րա-
րա կան աշ խա տա նք նե րի շա րու նա կու մը լու սան կար վել է:

 Վե րոգ րյալ փաս տա կան հան գա մա նք նե րի հա մա դր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ Խո ջոյա նը շա-
րու նա կել է Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո ցի թիվ 137/6 հաս ցե ում գտն վող և Ըն կե-
րու թյա նը պատ կա նող տա րած քում ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րը Գյում րի 
հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 04.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» թիվ Վ/Տ411Ռ/Ս-Ա ո րոշ մա մբ տու գա նք նշա նակ վե լուց հե տո: Այս պես, Գյում րի 
հա մայն քի ինք նա կամ շի նու թյուն նե րի և հո ղի վե րա հս կո ղու թյան բաժ նի 31.08.2015 թվա-
կա նի « Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ» ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ 
Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ Խո ջոյա նը հայտ նել է, որ ար տա քին աշ խա տա նք նե րն 
ա վա րտ ված են, կա տար վում են ներ քին հար դար ման աշ խա տա նք ներ և բա րե կար գում։ 
Փաս տո րեն, սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ Խո ջոյա-
նն ըն դու նել է, որ Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո ցի թիվ 137/6 հաս ցե ում գտն վող 
տա րած քում 31.08.2015 թվա կա նի դրու թյա մբ ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե-
րի կա տա րու մը շա րու նակ վել է։ Միև նույն ժա մա նակ Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի տե-
ղա կա լի 23.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ413Ռ/Ս-Ա 
ո րոշ ման ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ձե ռք բեր ված լու սան-
կար նե րից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 77-79) եր ևում է, որ Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո ցի 
թիվ 137/6 հաս ցե ում շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րը չեն դա դա րեց վե լ։ 

Ա վե լի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա-
կա լի 04.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ411Ռ/Ս-Ա 
ո րոշ մա մբ տու գա նք նշա նակ վե լուց հե տո Արտյոմ Խո ջոյա նի կող մի ց շա րու նակ ված շի-
նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րը նպա տա կաուղղ ված են ե ղել Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան 
փո ղո ցի թիվ 137/6 հաս ցե ում գտն վող շի նու թյունն ա վար տա կան տես քի բե րե լուն և դրա 
բնա կա նոն շա հա գոր ծումն  ա պա հո վե լուն: Այս պես, սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 
ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար ա ռա ջին ան գամ վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո Արտյոմ Խո ջոյա նը Գյում րի քա ղա քի Շա հու-
մյան փո ղո ցի թիվ 137/6 հաս ցե ում գտն վող շի նու թյու նում տե ղադ րել է ա պա կե պատ 
մուտ քի դռ ներ, ի րա կա նաց րել է պա տե րի շա ղա խա լց ման, ցե մե  նտ-բե տո նյա շա ղա խով 
հա տա կի հար թեց ման, ֆա սա դի ե րես պատ ման աշ խա տա նք ներ: Նշ ված շի նա րա րա կան 
աշ խա տա նք նե րը չեն կա րող որ ևէ կե րպ հա մար վել ներ քին հար դար ման աշ խա տա նք-
ներ և ըստ է ու թյան ուղղ ված են ե ղել Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո ցի թիվ 137/6 
հաս ցե ում սկս ված ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րն ա վար տին հա սց նե լուն, 
ին չը թույլ կտար ա պա հո վել շի նու թյան բնա կա նոն շա հա գոր ծու մը: Իսկ ըստ սույն ո րոշ-
մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րոշ մա ն՝ այն բո լոր 
դեպ քե րում, երբ ան ձն ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի հա մար ա ռա ջին ան-
գամ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո շա րու նա կել է կա տա րել 
այն պի սի շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ, ո րո նք ի րե նց բնույ թով նպա տա կաուղղ ված են 
ինք նա կամ շի նու թյունն ա վար տա կան տես քի բե րե լուն և դրա բնա կա նոն շա հա գոր ծումն  
ա պա հո վե լուն, ա պա այդ ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 
նկա րա գր ված ա րար քի կա տար ման հա մար:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ Խո-
ջոյա նը Գյում րի քա ղա քի Շա հու մյան փո ղո ցի թիվ 137/6 հաս ցե ում շա րու նա կել է ինք-
նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րի ի րա կա նա ցու մը Գյում րի հա մայն քի ղե կա վա րի 
տե ղա կա լի 23.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ/Տ413Ռ/
Ս-Ա ո րոշ մա մբ ա ռա ջին ան գամ ինք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ կա տա րե լու 
հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե լուց հե տո: Նման պայ ման նե րում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արտյոմ Խո ջոյա նի ա րար քը 
պա րու նա կում է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  հատ կա նիշ ներ, և վեր ջի նս են թա կա 
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էր վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րե նսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախ-
տում կա տա րե լու հա մար, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մա ր։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տով սահ ման ված` վե րա քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով 
վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը Կոն վեն ցի այի նույն 
հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր է, հետ ևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման 
տե սան կյ ու նի ց։ 

Տ վյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ 
սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս-
տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 
բա ցա կայու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա կան ծախuե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված 
այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Քա ղա քա պե տա րա նը վե րա քն նիչ բո ղո քի 
հա մար վճա րել է 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մա ր՝ 20.000 ՀՀ դրամ պե տա-
կան տուրք: Քա նի որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, իսկ Արտյոմ Խո ջոյա նի 
հայ ցը՝ մե  րժ ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց վե-
րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու-
մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է 
հա տուց ման Արտյոմ Խո ջոյա նի կող մի ց:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ
 1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

29.11.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խե լ՝ հայ ցը մե ր ժե լ։
2. Արտյոմ Խո ջոյա նից հօ գուտ Գյում րու քա ղա քա պե տա րա նի բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու-
մար: 

Ա րտյոմ Խո ջոյա նից հօ գուտ Գյում րու քա ղա քա պե տա րա նի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ 
դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/2632/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/2632/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սա րգ սյան
Դա տա վոր ներ` Հ.  Բեդ ևյան
 Ա. Ա ռա քե լյ ան

 ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

Նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի ներ կայա ցու ցիչ 

Մես րոպ Ման րի կյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 17.03.2016 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի 
նա խա րա րու թյան (ի րա վա հա ջո րդ` ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ-
նե րի կո մի  տե)՝ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան ի րա վա խախ տումն  ե րի հայտ նա բեր-
ման և վար չա կան վա րույթ նե րի ի րա կա նաց ման վար չու թյան (այ սու հետ` Վար չու թյուն) 
պե տի 30.04.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 42 ո րո շու մը և 
ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րի տե ղա կա լի 13.05.2015 թվա կա նի « Բո ղո քն ա ռա նց բա վա-
րար ման թող նե լու մա սին» ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը. 
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 

Վար չու թյան պե տի 30.04.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 42 
ո րո շու մը և ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րի տե ղա կա լի 13.05.2015 թվա կա նի « Բո ղո քն ա ռա-
նց բա վա րար ման թող նե լու մա սին» ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Ա ռա քե լյ ան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
18.09.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 17.03.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա-
րա նի 18.09.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի ներ կայա-
ցու ցի չը:
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե-
տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեն:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 27-

րդ հոդ վա ծը: 
Բո ղոք   բե րած  ան ձը  նշ ված  պն դու  մը   պատ ճա ռա բա նել  է   հետ ևյալ   փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Հայկ Ռոս տո մյա նը չէր կա րող Ալ բե րտ 

Թու լում բա ջյա նի ան վա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված և մաք սային հս-
կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը դուրս բե րել մաք սա տան տա րած-
քի ց՝ ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի աշ խա տա կից նե րի թույլտ վու թյան: Այ սի նքն՝ տվյ ալ դեպ-
քում Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի ան վա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված և 
մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը հա նձն վել է այլ ան ձի՝ 
Հայկ Ռոս տո մյա նին, մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյա մբ: Հետ ևա բար Ալ բե րտ Թու լում-
բա ջյա նի կող մի ց կա տար ված ա րար քում ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված զան ցա կազ մը բա ցա կայում է:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 17.03.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և « կար ճել գոր ծի վա րույ թը»:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը
 Սույն գոր ծով հաս տատ վել է այն հան գա ման քը, որ Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նը մաք-

սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ավ տո մե  քե նան ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու-
թյան փաս տա ցի և ի րա վա բա նո րեն հա նձ նել է այլ ան ձի` Հայկ Ռոս տո մյա նի տի րա պետ-
մա նն ու օգ տա գո րծ մա նը: Վե րոգ րյա լը հի մք է հան դի սա նում ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 
198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ա ռա ջաց ման հա մար:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1) Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մի ց 26.03.2015 

թվա կա նին վա վե րաց ված լի ա զո րագ րով Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նը լի ա զո րել է Հայկ Ռոս-
տո մյա նին իր փո խա րեն, inter alia, « Նո րա գա վիթ» ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի 
մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաք սատ նից ստա նալ Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նին պատ կա-
նող 1998 թվա կա նի ար տադ րու թյան «DAIMLERCHRYSLER (MERCEDES) (D) c 180» մակ նի շի, 
թիվ «WDB2020181A705122» նույ նա կա նաց ման հա մա րա նի շով ավ տո մե  քե նան, կա տա րել 
բո լոր մաք սային ձևա կեր պումն  ե րը, վա րե լով ավ տո մե  քե նան տե ղա փո խել ան հրա ժե շտ 
վայր, հան դես գալ մաք սատ նե րում, կա տա րել մաք սային գոր ծո ղու թյուն ներ` մաք սա զեր-
ծել, մու ծել մաք սա տուր քեր, կա տա րել մաք սային վճար ներ, ինչ պես նաև ավ տո մե  քե նան 
վա րել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 25):

2) 29.03.2015 թվա կա նի թիվ 2015/05100022/1815 փո խա դր ման ամ փո փագ րի հա մա-
ձայն` Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի ան վա մբ 29.03.2015 թվա կա նին Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյուն է ներ մուծ վել 1998 թվա կա նի ար տադ րու թյան «MERCEDES C180» մակ նի շի թիվ 
«WDB2020181A705122» նույ նա կա նաց ման հա մա րա նի շով ավ տո մե  քե նա (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 10):

3) ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի մաք սա-
նեն գու թյան դեմ պայ քա րի և կրկ նա կի մաք սային հս կո ղու թյան վար չու թյան աշ խա տա-
կից նե րի կող մի ց 30.03.2015 թվա կա նին կա զմ ված « Մաք սային կա նոն նե րի խա խտ ման 
վե րա բե րյալ» ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` 30.03.2015 թվա կա նի ն՝ ժա մը 15:00-ի սահ-
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ման նե րում, Եր ևան քա ղա քի Խան ջյան փո ղո ցում ստուգ ման են են թա րկ վել 1998 թվա-
կա նի ար տադ րու թյան «MERCEDES C180» մակ նի շի «HH045311» պետ հա մա րա նի շի ավ տո-
մե  քե նայի փաս տա թղ թե րը, և պա րզ վել է, որ այդ ավ տո մե  քե նան 29.03.2015 թվա կա նին 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն է ներ մու ծել Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նը, սա կայն այն վա-
րել է Հայկ Ռոս տո մյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 40): 

4) Հայկ Ռոս տո մյա նի և Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի կող մի ց վար չա կան վա րույ թի ըն-
թաց քում՝ 30.03.2015 թվա կա նին, 14.04.2015 թվա կա նին և 21.04.2015 թվա կա նին տր վել են 
բա ցատ րու թյուն ներ այն մա սին, որ Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի կող մի ց տր ված լի ա զո րագ-
րի հի ման վրա, վեր ջի նիս ան վա մբ 29.03.2015 թվա կա նին Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյուն ներ մուծ ված տրա նս պոր տային մի  ջո ցը Հայկ Ռոս տո մյա նը փաս տա ցի ստա ցել է ոչ 
թե Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նից, այլ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան ավ տոտ րա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սատ նից (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 37-39):

5)  Վար չու թյան աշ խա տա կից նե րի կող մի ց 14.04.2015 թվա կա նին կա զմ ված 
« Մաք սային կա նոն նե րի խա խտ ման վե րա բե րյալ» ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` Ալ բե-
րտ Թու լում բա ջյա նը 29.03.2015 թվա կա նին թիվ 2015/05100022/1815 փո խա դր ման ամ փո-
փագ րով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված և մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո 
գտն վող 1998 թվա կա նի ար տադ րու թյան «MERCEDES C180» մակ նի շի, «HH045311» պետ հա-
մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան 30.03.2015 թվա կա-
նին հա նձ նել է Հայկ Ռոս տո մյա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 36):

6)  Վար չու թյան պե տի 30.04.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 
թիվ 42 ո րոշ ման հա մա ձայն` Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել 
է տու գա նք՝ 577.113 ՀՀ դրա մի  չա փով, այն բա նի հա մար, որ վեր ջի նս 29.03.2015 թվա կա-
նին իր ան վա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մու ծած 1.154.226 ՀՀ դրամ մաք սային 
ար ժե քով 1998 թվա կա նի ար տադ րու թյան «MERCEDES C180» մակ նի շի ավ տո մե  քե նան մաք-
սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վե լու ըն թաց քում ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան 
հա նձ նել է Հայկ Ռոս տո մյա նին: Նշ ված ո րոշ ման ըն դուն ման հա մար հի մք են ըն դուն վել, 
inter alia, Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի և Հայկ Ռոս տո մյա նի տված բա ցատ րու թյուն նե րն այն 
մա սին, որ Հայկ Ռոս տո մյա նն Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի կող մի ց տրա մա դր ված լի ա զո րագ-
րի հի ման վրա 30.03.2015 թվա կա նին ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա-
կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սատ նից ստա ցել է Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի ան վա-
մբ 29.03.2015 թվա կա նին Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը, չի կա տա րել այդ ավ տո մե  քե նայի վե րջ նա կան մաք սային ձևա կեր պումն  ե րը և վա-
րե լով այն դուրս է բե րել մաք սա տան տա րած քից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 14-16):

7) ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րի տե ղա կա լի 13.05.2015 թվա կա նի « Բո ղո քն ա ռա նց 
բա վա րար ման թող նե լու մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն` Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի նկատ-
մա մբ 30.04.2015 թվա կա նին կայաց ված « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 42 
ո րո շու մը թո ղն վել է ան փո փոխ, իսկ վեր ջի նիս կող մի ց ներ կայաց ված վար չա կան բո ղո-
քը՝ ա ռա նց բա վա րար ման (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20-24):

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

դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում 
բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ 
տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` 
մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րն ու տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րն 
ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան հա նձ նե լու, օ տա րե լու, ոչն չաց նե լու կամ կո-
րց նե լու զան ցա կազ մի  հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռա ջաց ման ա ռա-
նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 
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գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։ 
Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո-
քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, 
այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 27-
րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող 
էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք ան ձը են թա կա է վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու  թյան ՀՀ մաք սային օ րե նսգք րի 198-րդ հոդ վա ծո վ՝ իր ան վա մբ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու  թյու ն ներ մու ծ ված և մաք սային հս կո ղու  թյան ներ քո գտն վող 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ա պօ րի նի կեր պով հա նձ նե լու  հա մար, ե թե տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը հա նձն վել է այդ ան ձի ներ կայա ցու ց չին ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք-
սային ձևա կեր պու մն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սա տան կող մի ց:

« Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ու ժի մե ջ է մտել 02.01.2015 թվա-
կա նին) 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քի կար գա վոր ման ա ռար կան 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նով ապ րա նք նե րի տե ղա փոխ ման, մաք սային 
հս կո ղու թյան ներ քո դրա նց փո խա դր ման, ժա մա նա կա վոր պահ պա նու թյան, մաք սային 
հայ տա րա րա գր ման, բաց թո ղն ման, մաք սային ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա տաս խան 
ապ րա նք նե րի օգ տա գո րծ ման, մաք սային հս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման, մաք սային վճար-
նե րի վճար ման, ինչ պես նաև մաք սային մար մի ն նե րի և նշ ված ապ րա նք նե րի նկատ մա մբ 
տի րա պետ ման և (կամ) օգ տա գո րծ ման և (կամ) տնօ րին ման ի րա վունք ներ ու նե ցող ան-
ձա նց մի  ջև հա րա բե րու թյուն նե րն են:

« Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մաք սային գո րծն ի րա կա նաց նում են մաք սային մար-
մի ն նե րը, ո րո նք հան դի սա նում են ի րա վա պահ մար մի ն ներ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային մար մի ն նե րն են վե րա դաս մաք-
սային մար մի  նը, վե րա դաս մաք սային մա րմն  ի մաք սատ նե րը, այդ թվում՝ տա րա ծա շր ջա-
նային և մաս նա գի տաց ված, վե րա դաս մաք սային մա րմն  ի մաք սային կե տե րը, այդ թվում՝ 
սահ մա նային և մաս նա գի տաց ված: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը կա րող է ստեղ ծել մաս նա գի տաց-
ված մաք սատ ներ և մաք սային կե տեր, ո րո նց ի րա վա սու թյուն նե րը սահ մա նա փակ վում են 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով մաք սային մար մի ն նե րի վրա դր ված ա ռան ձին 
գոր ծա ռույթ նե րի և (կամ) մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ա ռան ձին ապ րան քա տե-
սակ նե րի (...) մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի ի րա կա նաց ման լի ա զո րու թյուն նե րով:

« Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և  4-րդ 
կե տե րի հա մա ձայն՝ մաք սային մար մի ն նե րն ի րե նց գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նե-
լիս պե տք է ա ռաջ նո րդ վեն հետ ևյալ սկզ բունք նե րով. օ րի նա կա նու թյան և օ րեն քի ա ռաջ 
ան ձա նց հա վա սա րու թյան, նրա նց ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պահ պան ման 
ան հրա ժեշ տու թյա մբ, մաք սային հս կո ղու թյան և մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի ի րա կա-
նաց ման ըն թաց քում օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված դրույթ նե րի մի  ա տե սակ կի րառ ման 
ան հրա ժեշ տու թյա մբ:

« Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 123-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ (...) ներ մուծ վող ապ րա նք նե րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րա ծք ներ մուծ-
ման պա հից մի  նչև որ ևէ մաք սային ըն թա ցա կար գով հայ տա րա րա գր վե լը գտն վում են 
մաք սային հս կո ղու թյան տակ:

« Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 128-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ ար գել վում է մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րն ու տրա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րն ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան մաս նա կի կամ ամ բող ջու-
թյա մբ հա նձ նե լը, օ տա րե լը կամ ոչն չաց նե լը (...):

« Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 128-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
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ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշ ված ապ րա նք նե րը և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը 
կո րց նե լու դեպ քում ան ձը կրում է օ րեն քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն:

ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 189-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ֆի զի կա կան և 
պաշ տո նա տար ան ձի նք մաք սային կա նոն նե րը դի տա վո րյալ կամ ան զգու շո րեն խախ տե-
լու հա մար են թա կա են պա տաս խա նատ վու թյան:

ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մաք սային հս կո ղու թյան ներ-
քո գտն վող ապ րա նք նե րն ու տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րն ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի 
թույլտ վու թյան մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյա մբ հա նձ նե լը, օ տա րե լը, ոչն չաց նե լը կամ կո-
րց նե լը` ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` այդ ապ րա նք նե րի և տրա նս պոր տային 
մի  ջոց նե րի մաք սային ար ժե քի հի սուն տո կո սի չա փով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը, ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո-
շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րե նս դի րը ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-
րդ հոդ վա ծով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել մաք սային այն կա-
նոն նե րի խա խտ ման հա մար, ո րո նք կապ ված են մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող 
ապ րա նք նե րի նկատ մա մբ « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 128-րդ հոդ վա-
ծի ու ժով գոր ծող սահ մա նա փա կումն  ե րի հետ և չեն առնչ վում պե տու թյան ֆի նան սա կան 
շա հե րին, մաք սային վճար նե րի վճար ման պար տա կա նու թյան կա տար մա նը, ինչ պես նաև 
այդ պի սի պար տա կա նու թյան կա տար ման ա պա հով մա նը: Քն նա րկ վող վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ուղղ ված է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա-
փոխ վող ապ րա նք նե րի մաք սային հս կո ղու թյան սահ ման ված կար գի դեմ և դրս ևոր վում է 
մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րն ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ-
վու թյան հա նձ նե լու, օ տա րե լու, ոչն չաց նե լու կամ կո րց նե լու ե ղա նա կով: Նշ ված ա րա րք-
նե րի կա տար ման հա մար օ րե նս դի րը որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց 
է սահ մա նել տու գան քը` ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան հա նձն ված, օ տար ված, 
ոչն չաց ված կամ կո րց ված ապ րան քի մաք սային ար ժե քի հի սուն տո կո սի չա փով (տե´ս, 
Հու  սիկ Մար գա րյա նն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան թիվ ՎԴ/10555/05/13 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին ո րո շումն  ե րում ան դրա դառ նա լով ՀՀ մաք սային 
օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  մե կ նա բա նու թյա նը, նշել է, 
որ ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ-
րա նք նե րը կամ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյա մբ հա նձ նե լը, 
օ տա րե լը, ոչն չաց նե լը կամ կո րց նե լը ո րակ վում է որ պես մաք սային կա նոն նե րի խախ-
տում, ո րի հա մար մե  ղա վոր ան ձը են թա կա է պա տաս խա նատ վու թյան` նշ ված ապ րա նք-
նե րի կամ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ար ժե քի հի սուն տո կո սի չա փով տու-
գան քի տես քով: Այ սի նքն` նշ ված ի րա վա խա խտ ման սուբյե կտ է հա մար վում այն ան ձը, 
որն ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյա մբ հա նձ նում 
կամ օ տա րում կամ ոչն չաց նում կամ կո րց նում է մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող 
ապ րա նք նե րը կամ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը (տե ՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր 
պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեն ընդ դեմ Վար դան Գիժ լա րյա նի թիվ ՎԴ2/0278/05/09 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.06.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծում 
ամ րա գր ված ա րար քը կա տար վում է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րով, ո րոն ցով ո րոշ վում 
է մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող գույ քի ճա կա տա գի րը, և ո րո նց հետ ևան քով 
ապ րա նք նե րը և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը դուրս են գա լիս ան ձի փաս տա ցի տի րա-
պե տու մի ց. այդ պի սիք են ապ րա նք նե րի և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի հա նձ նումն  այլ 
ան ձի, ապ րա նք նե րի և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի օ տար մա նն ուղղ ված գոր ծա րք նե րի 
կն քու մը, դրա նք ոչն չաց նե լը կամ կո րց նե լը (տե´ս, Հայկ Մար գա րյա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա-
վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տե ի թիվ ՎԴ/3932/05/09 վար չա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):
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 Մի նչ դեռ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո 
գտն վող ապ րա նք նե րն ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան հա նձ նե լու հա մար ՀՀ 
մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյուն չի կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցը հա նձն վում է տեխ նի կա կան սպա սա րկ ման, ավ տոլ վաց ման կամ վե րա նո-
րոգ ման կե տե րի աշ խա տա կից նե րին կամ ավ տո կայա նա տե ղի ի պա հա կին (ֆի զի կա կան 
հա նձ նում), քա նի որ նման գոր ծո ղու թյուն նե րով ավ տո մե  քե նան չի հա նձն վում այլ ան ձի 
տի րա պետ մա նը և օգ տա գո րծ մա նը (տե´ս, Ա լեք սա նդր Դեր ձա կյ ա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա-
վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տե ի թիվ ՎԴ/3633/05/09 վար չա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-920 ո րոշ մա մբ 
ան դրա դառ նա լով ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 189-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի սահ մա նադ-
րաի րա վա կան բո վան դա կու թյա նը, նշել է, որ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սկզ-
բունք նե րից է « պա տաս խա նատ վու թյու նը մե ղ քի հա մար» սկզ բուն քը, ին չը նշա նա կում է, 
որ վար չա կան տույ ժը (պա տաս խա նատ վու թյու նը) կա րող է կի րառ վել մի  այն վար չա կան 
ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մե ջ մե  ղա վոր ան ձի նկատ մա մբ: Այդ սկզ բունքն է ըն կած 
նաև մաք սային կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քում: Հետ-
ևա բար մե ղ քը, որ պես վար չա կան զան ցա կազ մի  սուբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր տա րր, 
հան դի սա նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա կան մի  ակ նա խա պայ մա նն 
ու նա խադ րյա լը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշ ված ի րա վա-
կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ մաք սային 
օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  հատ կա նիշ նե րը հան գում 
են, ի թի վս այլ նի, հետ ևյա լին.

1. ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցան քի ա ռար-
կան մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րն ու տրա նս պոր տային մի  ջոց-
նե րն են:

2. ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  օբյեկ-
տիվ կող մը դրս ևոր վում է այդ ապ րա նք նե րի ու տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի փաս տա-
կան և ի րա վա բա նա կան ճա կա տա գի րը կան խո րո շող հետ ևյալ ա րա րք նե րից որ ևէ մե  կով.

-  մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րի ու տրա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի հա նձ նում, 

- մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րի ու տրա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի օ տա րում, 

- մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րի ու տրա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի ոչն չա ցում, 

- մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող ապ րա նք նե րի ու տրա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի կո րուստ:

  Ը նդ ո րում, հա րկ է նշել, որ ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նիշ է նաև այն, որ վե րը 
նշ ված ա րա րք նե րը կա տար վում են մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան բա ցա կայու թյան 
պայ ման նե րում:

3. ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  
սուբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր հատ կա նի շը մե ղ քի առ կայու թյունն է, ո րը դրս ևոր վում է 
դի տա վո րու թյա մբ կամ ան զգու շու թյա մբ:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ան ձի կող մի ց թույլ տր ված ա րար-
քում վե րոգ րյալ հատ կա նիշ նե րից որ ևէ մե  կի բա ցա կայու թյու նը բա ցա ռում է ՀՀ մաք-
սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան ա ռա ջա ցու մը: Մաս նա վո րա պե ս՝ հա նձն ված, օ տար ված, ոչն չաց ված կամ կո րս ված 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո չգտն վե լու կամ այդ տրա-
նս պոր տային մի  ջոց նե րի հա նձ նու մը, օ տա րու մը կամ ոչն չա ցու մը մաք սային մա րմ-
նի թույլտ վու թյա մբ կա տար վե լու կամ այդ ա րա րք նե րում ան ձի մե ղ քի բա ցա կայու թյան 
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դեպ քում ան ձը չի կա րող են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ մաք-
սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցան քի կա տար ման հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ մաք սային հս կո ղու թյան 
ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը տի րա պե տե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձից բա ցի 
այն փաս տա ցի այլ ան ձի տի րա պետ ման տակ գտն վե լը ոչ բո լոր դեպ քե րում է նշա նա-
կում, որ առ կա է « հա նձ նում»՝ ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով: Նշ ված 
հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րար քի՝ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը հա նձ նե լու հա մար ան ձին 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
պե տք է ձե ռք բեր վեն բա վա րար և ան հեր քե լի ա պա ցույց ներ հետ ևյա լի մա սին. 

ա) փաս տա ցի այլ ան ձի տի րա պետ ման տակ գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը 
գտն վում է մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո,

բ) տրա նս պոր տային մի  ջո ցն այլ ան ձի տի րա պետ ման տակ է հայտն վել ա ռա նց մաք-
սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան,

գ) տրա նս պոր տային մի  ջո ցն այլ ան ձի տի րա պետ ման տակ է հայտն վել տվյ ալ տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցը մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում 
տի րա պե տե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձի կող մի ց դի տա վո րու թյա մբ կամ ան զգու շու թյա-
մբ կա տար ված և այդ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան ճա-
կա տա գի րը կան խո րո շող ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում, այ սի նքն՝ մաք սային 
հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը հայտն վել է այլ ան ձի փաս տա ցի 
տի րա պետ ման տակ այն տի րա պե տե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձի մե ղ քով:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ ի րա-
վա խա խտ ման փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը վար չա կան դա տա րա նը պար տա-
վոր է լու ծել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 27-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա հատ ման մի  ջո ցով, այն է՝ բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
հե տա զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր-
ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով վի ճա րկ վող 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 30.04.2015 թվա կա նի թիվ 42 ո րոշ մա մբ Ալ բե րտ 
Թու լում բա ջյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ մաք սային օ րե-
նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ 577.113 ՀՀ դրա մի  
չա փով, այն բա նի հա մար, որ վեր ջի նս 29.03.2015 թվա կա նին իր ան վա մբ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն ներ մու ծած 1.154.226 ՀՀ դրամ մաք սային ար ժե քով 1998 թվա կա նի 
ար տադ րու թյան «MERCEDES C180» մակ նի շի ավ տո մե  քե նան մաք սային հս կո ղու թյան ներ-
քո գտն վե լու ըն թաց քում ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան հա նձ նել է Հայկ Ռոս-
տո մյա նին:

 Դա տա րա նը մե ր ժել է նշ ված վար չա կան ակ տը և դրա բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում 
ըն դուն ված վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին Ալ բե րտ Թու լում-
բա ջյա նի հայ ցը` հաս տատ ված հա մա րե լով, որ վեր ջի նս մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո 
գտն վող տրա սն պոր տային մի  ջո ցն ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու թյան հա նձ նել է 
Հայկ Ռոս տո մյա նին, քա նի որ 30.03.2015 թվա կա նին Եր ևան քա ղա քի Խան ջյան փո ղո ցում 
այդ ավ տո մե  քե նան Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի կող մի ց տր ված լի ա զո րագ րի հի ման վրա 
վա րել է Հայկ Ռոս տո մյա նը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, մե ր ժե լով Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը և 
Դա տա րա նի վճի ռն ան փո փոխ թող նե լով, հիմն  ա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի վե րը նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա-
կան դիր քո րո շումն  ե րից, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյու նը վկայում է այն մա սին, որ Ալ բե րտ 
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Թու լում բա ջյա նի կող մի ց 26.03.2015 թվա կա նին տր ված լի ա զո րագ րի հի ման վրա Հայկ 
Ռոս տո մյա նը ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի 
մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սատ նից ստա ցել է Ալ բե րտ Թու լում-
բա ջյա նի ան վա մբ 29.03.2015 թվա կա նին Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցը՝ 1998 թվա կա նի ար տադ րու թյան «MERCEDES C180» մակ նի շի 
ավ տո մե  քե նան, դուրս է բե րել այն մաք սա տան տե ղա կայ ման վայ րից և, վա րե լով, հա սել 
մի  նչև Եր ևան քա ղա քի Խան ջյան փո ղոց: Ընդ ո րում, նշ ված ավ տո մե  քե նան 30.03.2015 
թվա կա նի դրու թյա մբ հայ տա րա րա գր ված չի ե ղել որ ևէ մաք սային ըն թա ցա կար գով և 
« Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 123-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով գտն-
վել է մաք սային հս կո ղու թյան տակ: 

Փաս տո րեն սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տը կայաց նե լու հա մար ըստ 
է ու թյան հի մք է ըն դուն վել այն հան գա ման քը, որ ա ռա նց մաք սային մա րմն  ի թույլտ վու-
թյան Հայկ Ռոս տո մյա նը փաս տա ցի տի րա պե տել է (վա րել է) Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի 
կող մի ց Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված և մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո 
գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ 
մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը Հայկ Ռոս տո մյա նի 
կող մի ց փաս տա ցի տի րա պե տե լու (վա րե լու) փա ստն ինք նին բա վա րար չէր կա րող լի նել 
Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նին ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցի այում 
նկա րա գր ված ի րա վա խախ տու մը վե րագ րե լու և այդ հոդ վա ծով վեր ջի նիս վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ « Մաք սային 
կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կան նոր մե  րի 
բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մաք սային մար-
մի ն են հա մար վում այն ի րա վա պահ մար մի ն նե րը, ո րո նք զբաղ վում են մաք սային գոր ծի 
ի րա կա նաց մա մբ. այդ գոր ծու նե ու թյան կա տար ման ըն թաց քում մաք սային մար մի ն նե րն 
ա ռաջ նո րդ վում են մի  շա րք հիմն  ա րար սկզ բունք նե րով, ինչ պի սիք են, ի թի վս այլ նի, մար-
դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, մաք սային 
հս կո ղու թյան և մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում օ րե նսդ րու-
թյա մբ սահ ման ված դրույթ նե րի մի  ա տե սակ կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Մաք սային 
մար մի ն նե րի շար քում օ րե նս դի րը նա խա տե սել է նաև մաս նա գի տաց ված մաք սատ նե րը, 
ո րո նց ի րա վա սու թյու նը սահ մա նա փակ վում է մաք սային մար մի ն նե րի վրա օ րեն քով դր-
ված ա ռան ձին գոր ծա ռույթ նե րի և (կամ) մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ա ռան ձին 
ապ րան քա տե սակ նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի ի րա կա նաց ման լի ա զո րու թյուն նե-
րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.12.2002 թվա կա նի թիվ 
2144-Ն ո րոշ մա մբ (ու ժը կո րց րել է 29.08.2015 թվա կա նին) ստե ղծ վել է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր մաք սային պե տա կան կո մի  տե ի ավ տոտ-
րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սային 
կետ: Նույն ո րոշ ման 2-րդ կե տով սահ ման վել է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի « Ներ մու ծում` 
ա զատ շր ջա նա ռու թյան հա մար», « Վե րա ներ մու ծում» (...), « Սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քից հրա ժա րում` հօ գուտ պե տու թյան» և «Ար տա հա նում` ա զատ շր ջա նա ռու թյան հա մար» 
մաք սային ռե ժիմն  ե րով մաք սային ձևա կեր պումն  ե րն ի րա կա նաց վում են բա ցա ռա պես 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր մաք սային պե տա կան կո-
մի  տե ի ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց-
ված մաք սային կե տում: Հայ տա րա րա տուի ցան կու թյա մբ ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց-
նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված կե տում կա րող են ի րա կա նաց վել 
ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի` նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային 
օ րե նսգր քով սահ ման ված այլ մաք սային ռե ժիմն  ե րով մաք սային ձևա կեր պումն  եր:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 22.09.2006 թվա կա նի թիվ 1329-Ն ո րոշ մա մբ (ու ժը կո րց րել 
է 29.08.2015 թվա կա նին) ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր մաք սային պե տա կան կո մի -
տե ի ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված 
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մաք սային կե տը վե րա կազ մա վոր վել է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր մաք սային պե տա-
կան կո մի  տե ի ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա-
գի տաց ված մաք սա տան:

ՀՀ նա խա գա հի 20.08.2008 թվա կա նի ՆՀ-226-Ն հրա մա նագ րով (ու ժի մե ջ է մտել 
13.09.2008 թվա կա նին) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր 
մաք սային պե տա կան կո մի  տեն վե րա կազ մա կե րպ վել է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի:

ՀՀ նա խա գա հի 30.04.2014 թվա կա նի թիվ ՆՀ-97-Ն հրա մա նագ րով (ու ժի մե ջ է մտել 
24.05.2014 թվա կա նին) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր 
պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեն վե րա կազ մա կե րպ վել է և մի  ա ցել ՀՀ ֆի նա նս նե րի 
նա խա րա րու թյա նը, իսկ ՀՀ նա խա գա հի 01.03.2016 թվա կա նի թիվ ՆՀ-213-Ն հրա մա նագ-
րով (ու ժի մե ջ է մտել 12.03.2016 թվա կա նին) ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյու նը 
վե րա կազ մա կե րպ վել է և դրա նից ա ռա նձ նա ցն վել է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե-
տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեն: 

Վե րոգ րյալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ-
ևում է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.12.2002 թվա կա նի թիվ 2144-Ն ո րոշ մա մբ ՀՀ կա ռա վա-
րու թյա նն ա ռըն թեր մաք սային պե տա կան կո մի  տե ի կազ մում ստե ղծ վել է ավ տոտ րա նս-
պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սային կետ, 
ո րը հե տա գայում վե րա կազ մա կե րպ վել է ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային 
ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սա տան: Այ նու հե տև ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն 
ա ռըն թեր մաք սային պե տա կան կո մի  տե ի վե րա կազ մա կե րպ ման ար դյուն քում ավ տոտ-
րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սա-
տու նը 13.09.2008 թվա կա նից գոր ծել է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-
մուտ նե րի կո մի  տե ի կազ մում, իսկ 24.05.2014 թվա կա նից մի  նչև 12.03.2016 թվա կա նը՝ ՀՀ 
ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան կազ մում: Ներ կայումս Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում գոր ծում է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի ավ-
տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք-
սա տու նը, ո րը, հա մա ձայն « Մաք սային կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սի, ստե ղծ վել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 06.08.2015 թվա կա նի « Մաս նա գի տաց ված, 
տա րա ծա շր ջա նային մաք սատ ներ ու մաք սային կե տեր ստեղ ծե լու և Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան մի  շա րք ո րո շումն  եր ու ժը կո րց րած ճա նա չե լու մա սին» 
թիվ 886-Ն ո րոշ մա մբ: 

Այս պի սով, 1998 թվա կա նի ար տադ րու թյան «MERCEDES C180» մակ նի շի թիվ «WD-
B2020181A705122» նույ նա կա նաց ման հա մա րա նի շով ավ տո մե  քե նան Ալ բե րտ Թու լում բա-
ջյա նի ան վա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մու ծե լու պա հի ն՝ 29.03.2015 թվա կա-
նին, ինչ պես նաև մաք սային հս կո ղու թյան տակ գտն վող այդ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը 
Հայկ Ռոս տո մյա նին հա նձ նե լու պա հի ն՝ 30.03.2015 թվա կա նին, Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան կազ մում գոր ծող ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի 
մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սա տու նը հան դի սա ցել է մաք սային 
մար մի ն, ո րի ի րա վա սու թյու նը սահ մա նա փակ ված է ե ղել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
սահ մա նով տե ղա փոխ վող ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի՝ ո րո շա կի մաք սային ըն թա-
ցա կար գե րով մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի ի րա կա նաց ման լի ա զո րու թյուն նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի ան վա մբ Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված և մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս-
պոր տային մի  ջո ցը Հայկ Ռոս տո մյա նին է հա նձ նել ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան 
ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված 
մաք սա տու նը՝ որ պես մաք սային մար մի ն, հետ ևա բար Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նին ՀՀ մաք-
սային օ րե նսգք րի 198-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցի այում նկա րա գր ված խախ տու մը վե րա գր-
վել է փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րի բա ցա կայու թյա մբ:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ հայց վո րին վե րա գր-
ված ի րա վա խախ տու մը ստո րա դաս դա տա րան նե րն ա պա ցուց ված են հա մա րել ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 27-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ա պա ցույց նե րի 
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գնա հատ ման կա նոն նե րի խա խտ մա մբ: Այս պես, ստո րա դաս դա տա րան նե րը ճի շտ չեն 
գնա հա տել Հայկ Ռոս տո մյա նի և Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի կող մի ց վար չա կան վա րույ-
թի ըն թաց քում տր ված բա ցատ րու թյուն նե րը: Նշ ված ա պա ցույց նե րով մաս նա վո րա պես 
հաս տատ վում է, որ Հայկ Ռոս տո մյա նը, գոր ծե լով Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի կող մի ց ի րեն 
տր ված լի ա զո րագ րի հի ման վրա, վեր ջի նիս ան վա մբ 29.03.2015 թվա կա նին Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված տրա նս պոր տային մի  ջո ցը՝ 1998 թվա կա նի ար տադ-
րու թյան «MERCEDES C180» մակ նի շի ավ տո մե  քե նան, փաս տա ցի ստա ցել է ոչ թե Ալ բե րտ 
Թու լում բա ջյա նից, այլ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան ավ տոտ րա նս պոր տային մի -
ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սատ նից: Այ նու հե տև որ ևէ 
մաք սային ըն թա ցա կար գով չհայ տա րա րագ րե լով նշ ված ավ տո մե  քե նա ն՝ Հայկ Ռոս տո-
մյա նը դուրս է բե րել այն մաք սա տան տե ղա կայ ման վայ րից: 

Այ սի նքն՝ այդ ա պա ցույց նե րով հաս տատ վում է, որ լի ա զո րագ րի հի ման վրա ՀՀ 
ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա կեր-
պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սատ նից ստա նա լով Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի ան վա մբ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված ավ տո մե  քե նա ն՝ Հայկ Ռոս տո մյա նն ի րաց-
րել է ներ կայա ցուց չի իր ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ինչն ըն դու նե լի է 
հա մա րել նաև մաք սային մար մի  նը, քա նի որ թույ լատ րել է Հայկ Ռոս տո մյա նին կա տա րել 
մաք սա զե րծ ման հետ կապ ված ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ և մե  քե նան դուրս հա նել մաս նա-
գի տաց ված մաք սա տան տա րած քից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ տվյ ալ դեպ քում մաք սային հս կո ղու թյան ներ-
քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցի հա նձ նու մը տե ղի է ու նե ցել մաք սային մա րմն  ի՝ 
ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան ավ տոտ րա նս պոր տային մի  ջոց նե րի մաք սային ձևա-
կեր պումն  ե րի մաս նա գի տաց ված մաք սա տան կող մի ց, քա նի որ ա ռա նց վեր ջի նիս հա-
մա ձայ նու թյան և թույլտ վու թյան 29.03.2015 թվա կա նին Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի ան վա-
մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված տրա նս պոր տային մի  ջո ցը չէր կա րող 
30.03.2015 թվա կա նին հայտն վել Հայկ Ռոս տո մյա նի տի րա պետ ման և օգ տա գո րծ ման 
ներ քո մաք սա տան սահ ման նե րից դուրս:  

Հա րկ է նկա տել նաև, որ Հայկ Ռոս տո մյա նին Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի կող մի ց լի ա զո-
րա գիր տա լու հան գա ման քը ևս չի կա րող հի մք հան դի սա նալ վեր ջի նիս ՀՀ մաք սային օ րե-
նսգք րի 198-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցի այում նկա րա գր ված խախ տում վե րագ րե լու հա մար, 
քա նի որ տվյ ալ դեպ քում Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի կող մի ց Հայկ Ռոս տո մյա նին լի ա զո րա-
գիր տա լը չի կա րող ո րակ վել որ պես Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի կող մի ց դի տա վո րու թյա մբ 
կամ ան զգու շու թյա մբ կա տար ված այն պի սի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն, ո րի ար դյուն քում մաք-
սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը հայտն վել է Հայկ Ռոս տո-
մյա նի տի րա պե տու թյան տակ: Այ սի նքն` լի ա զո րա գիր տա լու գոր ծո ղու թյու նը ՀՀ մաք սային 
օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չի կա րող ո րակ վել « հա նձ նում», ե թե մի  ա ժա մա նակ 
լի ա զո րող ան ձի կող մի ց տրա նս պոր տային մի  ջո ցը փաս տա ցի չի հա նձն վել այդ ան ձին: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նին 
մե ղ սա գր վող ա րար քում բա ցա կայում են ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի դիս-
պո զի ցի այում նկա րա գր ված զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ կող մե  րի այն պի սի 
պար տա դիր հատ կա նիշ ներ, ինչ պի սիք են մաք սային հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցն Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի կող մի ց այլ ան ձի « հա նձ նե լը» և մաք սային 
հս կո ղու թյան ներ քո գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը փաս տա ցի այլ ան ձի տի րա պետ-
ման ներ քո հայտն վե լու մե ջ Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի մե  ղա վո րու թյու նը, ին չը բա ցա ռում է 
ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան ա ռա ջա ցու մը: 

Փաս տո րեն, Վար չու թյան պե տի 30.04.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե-
լու մա սին» թիվ 42 ո րոշ մա մբ Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նին վե րա գր վող ա րար քում առ կա 
չեն ՀՀ մաք սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  օբյեկ տիվ 
և սուբյեկ տիվ կող մե  րը բնու թագ րող պար տա դիր հատ կա նիշ նե րը, հետ ևա բար Ալ բե րտ 
Թու լում բա ջյա նը չէր կա րող են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ մաք-
սային օ րե նսգր քի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա խա խտ ման հա մար:
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 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ վո ղ՝ Վար չու թյան պե տի 30.04.2015 թվա-
կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 42 ո րո շումն  ըն դուն վել է ՀՀ մաք սային 
օ րե նսգր քի 189-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և 198-րդ հոդ վա ծի խա խտ մա մբ և են թա կա էր 
ան վա վեր ճա նաչ ման « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի կող մի ց: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վար չու թյան 
պե տի 30.04.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 42 ո րոշ ման ան-
վա վե րու թյունն ինք նին հի մք է հան դի սա նում նաև այդ վար չա կան ակ տի բո ղո քա րկ ման 
ար դյուն քում ըն դուն ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը՝ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րի տե-
ղա կա լի « Բո ղո քն ա ռա նց բա վա րար ման թող նե լու մա սին» 13.05.2015 թվա կա նի ո րո շու մը, 
ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 
բեր ված փաս տա րկ նե րը:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րա ր՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե-
ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն-
ցի այի վե րոգ րյալ հոդ վա ծով ամ րա գր ված` ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի 
տա րր: Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա-
վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նից: Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-
րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու-
նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու 
հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 
բա ցա կայու թյու նը:

5.  Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման  վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով դի մե  լով դա տա րա ն՝ Ալ-
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բե րտ Թու լում բա ջյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Վար չու թյան պե տի 30.04.2015 
թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 42 ո րո շու մը, ինչ պես նաև այդ 
վար չա կան ակ տի բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում ըն դուն վա ծ՝ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րի 
տե ղա կա լի « Բո ղո քն ա ռա նց բա վա րար ման թող նե լու մա սին» 13.05.2015 թվա կա նի ո րո-
շու մը: Մի նչ դեռ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի հա մա ձայն՝ ե թե մի  նչև վար չա կան հայց ներ կայաց նե լը մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը 
բո ղո քա րկ վել է վար չա կան կար գով, ա պա հայ ցը նե րա ռում է նաև վար չա կան բո ղո քի 
վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հա նջ: Հետ ևա բար 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րի բաշ խու մը պե տք 
է կա տար վի մե կ ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար, քա նի որ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րի 
տե ղա կա լի « Բո ղո քն ա ռա նց բա վա րար ման թող նե լու մա սին» 13.05.2015 թվա կա նի ո րոշ-
ման վի ճա րկ ման պա հա նջն օ րեն քի ու ժով ինք նին նե րառ վում է Ալ բե րտ Թու լում բա ջյա նի 
վի ճա րկ ման հայ ցում:

 Հաշ վի առ նե լով, որ հայց վո րն ա զատ ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց, իսկ վճ-
ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր-
ծով հայ ցա դի մու մի , վե րա քն նիչ բո ղո քի և վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի 
վճար ման պար տա կա նու թյու նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի        60-
րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է կա տար ման ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա-
կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի (ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան ի րա վա հա ջո րդ) կող-
մի ց, հետ ևա բար ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ից 
ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռ նա գա նձ ման 4.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես հայ ցա դի մում 
ներ կայաց նե լու, 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րա քն նիչ բո ղոք ներ կայաց նե լու և 20.000 ՀՀ 
դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված պե տա-
կան տուր քի գու մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ 

դա տա րա նի 17.03.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել. հայ ցը բա վա րա րե լ՝ ՀՀ ֆի-
նա նս նե րի նա խա րա րու թյան ի րա վա խախ տումն  ե րի հայտ նա բեր ման և վար չա կան վա-
րույթ նե րի ի րա կա նաց ման վար չու թյան պե տի 30.04.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ 
նշա նա կե լու մա սին» թիվ 42 ո րո շու մը և ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րի տե ղա կա լի « Բո-
ղո քն ա ռա նց բա վա րար ման թող նե լու մա սին» 13.05.2015 թվա կա նի ո րո շու մը ճա նա չել 
ան վա վեր:

2. ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ից ՀՀ պե տա-
կան բյու ջե բռ նա գան ձել 4.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես հայ ցա դի մու մի  հա մար սահ ման ված պե-
տա կան տուր քի գու մար:

ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ից  ՀՀ պե տա կան 
բյու ջե բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե-
տա կան տուր քի գու մար:

ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ից ՀՀ պե տա կան 
բյու ջե բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե-
տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 
 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/1897/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/1897/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լյ ան
Դա տա վոր ներ` Ք. Մկոյան
 Գ. Ղա րի բյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս-

տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան 
վե րա քն նիչ դա տա րա նի 05.08.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Վա հե Մնա ցա-
կա նյա նի ընդ դեմ Ծա ռայու թյան` Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ 
նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502547829 ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը. 
Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Վա հե Մնա ցա կա նյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա-

ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502547829 
ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ալ. Հա րու թյու նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան)  
27.01.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 05.08.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Վա հե Մնա ցա կա նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա-
րա նի 27.01.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վե լ՝ հայ ցը բա վա րար վել է (դա-
տա վոր Ա. Ա ռա քե լյ ա նը գրա վոր շա րադ րել է հա տուկ կար ծիք):

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ծա ռայու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ   բո ղո քի   հիմ քե րը,   հիմն  ա վո րու մն  ե րը  և   պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 27-

րդ հոդ վա ծը:
 Բո ղոք   բե րած  ան ձը  նշ ված  պն դու  մը   պատ ճա ռա բա նել  է   հետ ևյալ   փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի 

« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502547829 ո րոշ մա մբ Վա հե Մնա ցա կա-
նյա նին մե ղ սա գր վող ա րար քը ո րա կող պաշ տո նա տար ան ձը հան դի սա ցել է այն վար չա-
կան մա րմն  ի աշ խա տա կի ցը, ով ի րա վա սու է տե ղադ րել ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
նշան նե րը, և հս տակ տի րա պե տել է ի րա վա խա խտ ման վայ րում թիվ 3.27. « Կան գա ռն 
ար գել վում է» նշա նի առ կայու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյա նը: Հետ ևա բար վար չա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում վե րոգ րյալ ճա նա պար հային նշա նի առ կայու թյան և Վա հե Մնա ցա-
կա նյա նին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցի՝ այդ նշա նի ազդ ման գո տում գտն վե լու 
փաս տը Ծա ռայու թյան հա մար կաս կած չի հա րու ցել: 

Բա ցի այդ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով Ծա ռայու թյան կող-
մի ց ներ կայաց ված տե ղե կան քով հաս տատ վում է, որ Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա-
նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502547829 ո րոշ մա մբ ար ձա նա գր ված 
ի րա վա խա խտ ման կա տար ման օր վա դրու թյա մբ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման վայ րում 
տե ղա դր ված է ե ղել թիվ 3.27. « Կան գա ռն ար գել վում է» նշա նը: Հետ ևա բար Ծա ռայու թյան 
հա մար կաս կած չի հա րու ցել այն փաս տը, որ ի րա վա խա խտ ման վայ րում՝ թե կուզև տե-
սա նյու թի դր վա գից դուրս գտն վող հատ վա ծում, այդ նշա նը տե ղա դր ված է ե ղել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 05.08.2016 թվա կա նի ո րո շու մը ո րո շու մը «և կայաց նել նոր ո րո շում` հայ ցը մե ր-
ժել»:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 

1502547829 ո րոշ մա մբ Վա հե Մնա ցա կա նյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով նա խա տես ված ա րար քի կա տար ման հա մար, և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել 
է տու գա նք՝ 5.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, այն բա նի հա մար, որ վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դը 28.12.2014 թվա կա նի ն՝ ժա-
մը 14:10-ին, Եր ևան քա ղա քի Ա գա թան գե ղոս և Խո րե նա ցի փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի հատ-
վա ծում չի կա տա րել « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 5).

2) Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 
1502547829 ո րոշ մա մբ Վա հե Մնա ցա կա նյա նին մե ղ սա գր վող ա րա րքն ամ րագ րող լու-
սան կար նե րում և տե սա նյու թում թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային 
նշա նը չի եր ևում (է լե կտ րո նային կրիչ, հա տոր 1-ին, գ.թ. 19, 5).

3) Ծա ռայու թյան 21.12.2015 թվա կա նի տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Եր ևան քա ղա քի Ա գա-
թան գե ղոս և Խո րե նա ցի փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի հատ վա ծում 28.12.2014 թվա կա նի դրու-
թյա մբ տե ղա դր ված է ե ղել « Կան գա ռն ար գել վում է» թիվ 3.27 ճա նա պար հային նշա նը 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 43):

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

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ-
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րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է,  որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` տե սան կա րա հա նող 
կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում ճա նա պար հային նշան նե րի կամ ճա նա պար հային գծան շումն  ե րի պա հա նջ-
նե րի խա խտ ման փաս տի ա պա ցուց ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար-
ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա-
տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. կա րո ՞ղ է արդյոք ան ձը տե սան կա-
րա հա նող կամ լու  սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե-
կու  թյան կա նոն նե րի խախ տու մն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան 
վա րու յ թի ար դյու ն քու մ են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան թիվ 3.27 « Կան-
գա ռն ար գել վու մ է» ճա նա պար հային նշա նի պա հա նջ նե րի խա խտ ման հա մար, ե թե այդ 
վար չա կան վա րու յ թի ըն թաց քու մ ձե ռք բեր ված տե սա նյու  թու մ կամ լու  սան կա րու մ տվյ ալ 
ճա նա պար հային նշա նը տե սա նե լի չէ, և վար չա կան վա րու յթն ըն թա ցել է մի  այն եզ րա-
փա կիչ փու  լով:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե րի կող մի ց ճա նա պար հային 
նշան նե րի կամ ճա նա պար հային գծան շումն  ե րի պա հա նջ նե րը չկա տա րե լը` ա ռա ջաց նում 
է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հն գա պա տի կի չա-
փով:

Վ կայա կոչ ված ի րա վա նոր մի  բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով օ րե նս դի րը 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե րի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն 
է նա խա տե սել հետ ևյալ ա րա րք նե րի՝ (1) ճա նա պար հային նշան նե րի պա հա նջ նե րը չկա-
տա րե լու, կամ (2) ճա նա պար հային գծան շումն  ե րի պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու հա մար: 
Ընդ ո րում, նշ ված զան ցա նք նե րի հա մար օ րե նս դի րը որ պես վար չա կան տույ ժի մի  ջոց է 
ընտ րել տու գան քը՝ 5.000 ՀՀ դրա մի  չա փով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ան-
վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման բնա գա վա ռում Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը (...) (գ) հաս տա տում է ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րը (...):

 Փաս տո րեն, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րը սահ մա նե լու լի ա զո րու թյունն օ րե նս դի րը վե րա պա հել է ՀՀ կա ռա վա րու-
թյա նը: Վեր ջի նս, հի մք ըն դու նե լով « Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույ թով ի րեն վե րա պահ ված լի-
ա զո րու թյու նը, 28.06.2007 թվա կա նին ըն դու նել է « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րը և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի շա հա գոր ծումն  
ար գե լող ան սար քու թյուն նե րի և պայ ման նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 955-Ն 
ո րո շու մը, ո րի թիվ 1 հա վել վա ծի թիվ 1 Ձևի 3-րդ գլ խի հա մա ձայն՝ ար գե լող նշան նե րը 
մտց նում կամ վե րաց նում են երթ ևե կու թյան ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն  եր. դրան ցից է 
թիվ 3.27. « Կան գա ռն ար գել վում է» նշա նը, ո րը նշա նա կում է, որ ար գել վում են տրա նս-
պոր տային մի  ջոց նե րի կան գա ռն ու կայա նու մը:

 Նույն գլ խի հա մա ձայն՝ թիվ 3.27 նշա նի ազ դե ցու թյու նը տա րած վում է ճա նա պար հի 
մի  այն այն կող մի  վրա, որ տեղ այն տե ղա դր ված է:

 Բա ցի այդ, ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 26.10.2006 թվա կա նի « Ճա նա պար հային լու սա-
ցույց նե րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը, դրա նց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը 
և ճա նա պար հային նշան նե րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը, դրա նց կի րառ ման ու տե ղա-
կայ ման կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1699-Ն ո րոշ ման թիվ 3 հա վել վա ծով հաս-
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տա տել է ճա նա պար հային նշան նե րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը, դրա նց կի րառ ման ու 
տե ղա կայ ման կա նոն նե րը: 

Այս պես, նշ ված ո րոշ ման թիվ 3 հա վել վա ծի I բաժ նի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ճա նա-
պար հային նշա նը ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կազ մա կե րպ ման տեխ նի կա կան մի -
ջոց է, որն ու նի վա հա նա կի տե սք ու ո րո շա կի ձև և ո րի վրա կա տար ված են այն պի սի 
նշումն  եր ու մա կագ րու թյուն ներ, ո րո նք ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան մաս նա կից նե րին 
տե ղե կաց նում են ճա նա պար հային պայ ման նե րի և երթ ևե կու թյան ռե ժիմն  ե րի, բնա կա-
վայ րե րի ու այլ օբյե կտ նե րի գտն վե լու վայ րի մա սին:

 Նույն ո րոշ ման թիվ 3 հա վել վա ծի՝ «Ն շան նե րի կի րառ ման և տե ղա կայ ման կա նոն-
նե րը» վեր տա ռու թյա մբ III բաժ նի 50.27-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում 
է» նշա նը կի րառ վում է տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի կան գա ռն ու կայա նումն  ար գե լե լու 
հա մար: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րով սահ ման ված ար գե լող ճա նա պար հային նշան նե րից մե  կը 3.27 « Կան գա ռն 
ար գել վում է» նշա նն է, ո րը սահ մա նում է երթ ևե կու թյան ո րո շա կի սահ մա նա փա կում. 
այն է՝ ար գե լում է իր գոր ծո ղու թյան տի րույ թում գտն վող տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի 
կան գա ռն ու կայա նու մը: Ընդ ո րում, նշ ված ճա նա պար հային նշա նի գոր ծո ղու թյու նը տա-
րած վում է ճա նա պար հի մի  այն այն կող մի  վրա, որ տեղ այն տե ղա դր ված է: Փաս տո րեն, 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե րը կա րող են պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ-
վել Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հիմ քով նաև թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան-
ջը չկա տա րե լու հա մար, ե թե այդ նշա նի գոր ծո ղու թյան տա րած քում կա տա րել են ի րե նց 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի կան գառ կամ կայա նում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի նշ ված խախ տու մը հա ճախ հայտ նա բեր վում է տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա-
րա հա նող սար քե րի մի  ջո ցով:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա-
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քը կար գա վո րում է մե  խա նի կա կան տրա նս-
պոր տային մի  ջոց նե րով կա տար ված, տե սան կա րա հա նող  կամ լու սան կա րա հա նող սար-
քե րով (...) հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րը: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե նույն օ րեն քի կի րառ ման ըն թաց քում ծա-
գող հա րա բե րու թյուն նե րն ուղ ղա կի ո րեն չեն կար գա վոր վում նույն օ րեն քի դրույթ նե րով, 
ա պա այդ պի սի հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ կի րառ վում են Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի և « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թի ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի պա րզ ման 
փու լում ի րա վա խախ տու մը հիմն  ա վո րող ա պա ցույցն ի րա վա խախ տումն  ամ րագ րած տե-
սա նյութն է կամ լու սան կա րը:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի 
պա րզ ման և վար չա կան ակ տի ըն դուն ման փու լե րից:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 
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հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի պար զու մը վա րույթ 
ի րա կա նաց նող վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր-
ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի հա մադ րումն  է ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են պա րզ ված, երբ տե սա-
նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա խա խտ ման 
հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած չի հա րու ցում (...): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րոն շյալ ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու-
թյա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ նշել է, որ « Տե սան կա րա հա նող   կամ լու սան-
կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րը հա-
մար վում են պա րզ ված, այ սի նքն՝ առ կա է ի րա վա խա խտ ման փաս տը, ե թե տե սա նյու թում 
կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի մի  ջև 
առ կա է ակն հայտ հա մը նկ նում, ո րը որ ևէ կաս կած  չի  հա րու ցում: Այլ կե րպ ա սա ծ՝  տե սան-
կա րա հա նող  կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ-
ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու ան հրա ժե շտ պայ ման է տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի և 
ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան կաս կած չհա րու ցե լը (տե՛ս,  
Աի դա Նա զա րյա նն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու  թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու  թյու ն» ծա-
ռայու  թյան թիվ ՎԴ/6199/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 
թվա կա նի ո րո շու  մը)։

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը տե-
սան կա րա հա նող  կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար-
չա կան վա րույ թի հա մար նա խա տե սել է մի  այն եր կու փուլ՝ ի րա վա խա խտ ման հատ կա-
նիշ նե րի պա րզ ման (հա րուց ման) և վար չա կան ակ տի ըն դուն ման (եզ րա փա կիչ) փու լե-
րը: Նշ ված վար չա կան վա րույ թում ըն թա ցիկ փու լի բա ցա ռու մը պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա ման քով, որ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի և ի րա վա-
խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի ակն հայտ հա մը նկն ման, այդ հա մը նկ ման վե րա բե րյալ որ ևէ 
կաս կա ծի կամ վե րա պահ ման բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում հաս տատ վում է ի րա վա-
խա խտ ման փաս տը, և բա ցա կայում է նաև ի րա վա խա խտ ման հետ կապ ված այլ հան-
գա մա նք նե րի պա րզ ման, հետ ևա բար նա և՝ ըն թա ցիկ փու լի ան հրա ժեշ տու թյու նը  (տե´ս, 
Լու  սի նե Վի րա բյա նն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու  թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու  թյու ն» 
ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/1570/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 
թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րի մի  ջո ցով հայտ նա-
բեր ված թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա-
րե լու փաս տը կա րող է հաս տատ ված հա մար վել մի  այն այն դեպ քում, երբ տե սա նյու թում 
կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի մի  ջև 
առ կա է ակն հայտ հա մը նկ նում, ո րը որ ևէ կաս կած չի հա րու ցում: Այ սի նքն՝ այն դեպ քում, 
երբ թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա րե-
լու փաս տը հայտ նա բեր վում է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով, 
ա պա ըստ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա-
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա-
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա ն՝ այդ ա րար քի կա տար ման 
հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 
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1-ին մա սի հիմ քով ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ան հրա ժե շտ պայ մա նն 
այն է, որ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի և ի րա վա խա խտ ման 
հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը որ ևէ կաս կած չհա րու ցի: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այս կամ այն տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա-
րոր դի կող մի ց թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը 
չկա տա րե լու փաս տի առ կայու թյու նը տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար-
քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե-
րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում կա րող է կաս կած 
չհա րու ցել մի  այն այն պա րա գայում, երբ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ձե ռք բեր ված լու-
սան կա րը կամ տե սա նյու թը պա րու նա կում է մի  ան շա նակ տվյ ալ ներ այն մա սին, որ տվյ ալ 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դը թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային 
նշա նի գոր ծո ղու թյան տա րած քում կա տա րել է իր տրա նս պոր տային մի  ջո ցի կան գառ կամ 
կայա նում: Այլ կե րպ ա սած, քն նա րկ վող ի րա վի ճա կում վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ձե ռք 
բեր ված լու սան կա րը կամ տե սա նյու թը պե տք է բո վան դա կի այն պի սի տե ղե կու թյուն ներ, 
ո րո նք ա նա ռար կե լի ո րեն վկայում են այն մա սին, որ թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» 
ճա նա պար հային նշա նի պա հա նջ նե րը են թադ րյալ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա-
հին տա րած վել են տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի վրա, և վեր ջի նս չի կա տա-
րել այդ նշա նի պա հա նջ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 
սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն ված 
վար չա կան ակ տով ան ձը կա րող է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա-
րե լու հա մար, ե թե այդ վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված մի  ակ թույ լատ րե լի ա պա-
ցույ ցը՝ ի րա վա խախ տումն  ամ րագ րած տե սա նյու թը կամ լու սան կա րը, պա րու նա կում է 
նշ ված ճա նա պար հային նշա նի պատ կե րը, հս տակ պատ կե րա ցում է տա լիս այդ նշա-
նի գոր ծո ղու թյան տա րած քի մա սին, իսկ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի կայան ման վայ րի և 
թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» նշա նի հա մա դր ման մի  ջո ցով հնա րա վոր է ան կաս կած 
հետ ևու թյուն ա նել տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց տվյ ալ նշա նի պա հա նջ նե-
րը չկա տա րե լու փաս տի առ կայու թյան մա սին: 

Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ թիվ 3.27 
« Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված ան ձի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի կայան ման 
վայ րում քն նա րկ վող ճա նա պար հային նշա նի առ կա լի նե լու և այդ նշա նի գոր ծո ղու թյու նը 
տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի վրա տա րած վե լու փաս տա կան հան գա մա նք-
նե րը թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու 
հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան 
ակ տի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ևս 
կա րող են հաս տատ վել բա ցա ռա պես ի րա վա խախ տումն  ամ րագ րած տե սա նյու թով կամ 
լու սան կա րով: Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում 
այն ի րա վա բա նա կան ի րո ղու թյու նը, որ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 
սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի ու ժով օ րե նս դի րը տե սան կա րա հա նող կամ լու սան-
կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի պա րզ ման հա մար մի  ակ թույ լատ րե լի ա պա ցուց ման 
մի  ջոց է հա մա րել ի րա վա խախ տումն  ամ րագ րած տե սա նյու թը կամ լու սան կա րը, իսկ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վի ճա-
րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը ո րոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ-
ված վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի շր ջա նա կում: 
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Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա-
հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում թիվ 
3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հիմ քով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան 
ակտ ըն դու նե լու ի րա վա կան նա խադ րյա լն այն է, որ այդ վար չա կան վա րույ թում ձե ռք 
բեր ված լու սան կա րով կամ տե սա նյու թով ամ րա գր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և ի րա-
վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած չի հա րու ցում: Վար-
չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված լու սան կա րով կամ տե սա նյու թով ամ րա գր ված ա րար քի 
հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան կաս-
կած չհա րու ցե լը տվյ ալ դեպ քում նշա նա կում է, որ նշ ված լու սան կա րի կամ տե սա նյու թի 
մի  ջո ցով ա նա ռար կե լի ո րեն ա պա ցուց վում են, ի թի վս այլ նի, հետ ևյալ փաս տե րը.

1) տ րա նս պոր տային մի  ջո ցի կայան ման վայ րում թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» 
ճա նա պար հային նշա նի առ կայու թյու նը,

2) տ րա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի վրա թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա-
նա պար հային նշա նի գոր ծո ղու թյան տա րա ծու մը,

3) տ րա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» 
ճա նա պար հային նշա նի պա հա նջ նե րի չկա տա րու մը: 

Ը նդ ո րում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի հա մա ձայն՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Տե-
սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար-
չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով որ ևէ ի րա վա կար գա վո-
րում նա խա տես ված չէ այն դեպ քե րի հա մար, երբ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ-
րա գր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը կաս կած է հա րու ցում, և օ րե նսդ րա կան հա մա պա տաս խան կար գա վոր ման 
բա ցա կայու թյան պա րա գայում վար չա կան մար մի  նը զրկ ված է այդ կաս կա ծը փա րա տե լու 
նպա տա կով ա պա ցույց ներ ձե ռք բե րե լու և դրա նք գնա հա տե լու հնա րա վո րու թյու նից: ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի 
և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի կաս կած հա րու ցե լու դեպ քե րի վե րա բե րյալ հա մա-
պա տաս խան կար գա վո րումն  ե րի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում հա րուց ված վար չա կան 
վա րույթ նե րի նկատ մա մբ կի րա ռե լի են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը (տե´ս, Լու  սի նե Վի րա բյա նն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա-
նու  թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու  թյու ն» ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/1570/05/14 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը)։ 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն բո լոր դեպ քե րում, երբ վար չա-
կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված լու սան կա րով կամ տե սա նյու թով ամ րա գր ված ա րար քի 
հատ կա նիշ նե րի և թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հան ջը 
չկա տա րե լու ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած է 
հա րու ցում, ա պա վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով վար չա կան վա րույ թի 
ըն թա ցիկ փու լի շր ջա նակ նե րում լրիվ և բազ մա կող մա նի ո րեն պար զել են թադ րյալ ի րա-
վա խա խտ ման առ կայու թյու նը և մի  այն այդ դեպ քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով ան ձին են թար կել վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի 
պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Վա-
հե Մնա ցա կա նյա նի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս պա հան ջել է ան վա-
վեր ճա նա չել Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 
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թիվ 1502547829 ո րո շու մը: Նշ ված վար չա կան ակ տով Վա հե Մնա ցա կա նյա նը են թա րկ վել 
է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա րար քի կա տար ման հա մար, 
և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ 5.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, այն բա նի հա մար, որ 
վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր-
դը 28.12.2014 թվա կա նի ն՝ ժա մը 14:10-ին, Եր ևան քա ղա քի Ա գա թան գե ղոս և Խո րե նա ցի 
փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի հատ վա ծում չի կա տա րել « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար-
հային նշա նի պա հան ջը:  

Դա տա րա նը մե ր ժել է Վա հե Մնա ցա կա նյա նի հայ ցը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Ծա-
ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502547829 
ո րոշ մա մբ Վա հե Մնա ցա կա նյա նին վե րա բե րող ա րար քի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա-
նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած չէր կա րող հա րու ցել վար չա կան մա րմ-
նի մոտ, քա նի որ վեր ջի նս հա մար վում է ճա նա պար հային նշան ներ տե ղադ րող լի ա զոր 
մար մի  նը և տի րա պե տում է հա մա պա տաս խան ճա նա պար հային նշա նի առ կայու թյան 
ու դրա ազ դե ցու թյան գո տու վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րին: Ընդ ո րում, ի րա վա խա-
խտ ման կա տար ման վայ րում թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի 
առ կայու թյու նը Դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել ոչ թե տե սան կա րա հա նող կամ 
լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ըն-
թաց քում ձե ռք բեր ված տե սա նյու թի, այլ Ծա ռայու թյան 21.12.2015 թվա կա նի տե ղե կան քի 
մի  ջո ցով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Վա հե Մնա ցա կա նյա նի բո ղո քը, բե կա նել և 
փո փո խել է Դա տա րա նի վճի ռը և հայ ցը բա վա րա րել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ տեխ նի-
կա կան մի  ջո ցի օգ տա գո րծ մա մբ ստաց ված տե սա նյու թում ամ րա գր ված ա րար քի և ի րա-
վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը Ծա ռայու թյան մոտ ող ջամ-
տո րեն պե տք է կաս կած հա րու ցեր, քա նի որ սույն գոր ծով ներ կայաց ված տե սա նյու թում 
որ ևէ ար գե լող ճա նա պար հային նշան չի եր ևում: Ըստ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի՝ նման 
կաս կա ծի առ կայու թյան դեպ քում վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր էր օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով բազ մա կող մա նի ո րեն, լրիվ և oբյեկ տի վո րեն պար զել Վա հե Մնա ցա կա-
նյա նի կող մի ց ճա նա պար հային նշան նե րի պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու փաս տը: Մի նչ դեռ 
սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակտն ըն դուն վել է մի  այն կաս կած հա րու ցող տե-
սա նյու թի հի ման վրա և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ-
տի՝ Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 
1502547829 ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան հար ցը լու ծե լու հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի այն հար ցը, թե արդյոք այդ վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան 
վա րույ թում ձե ռք բեր ված լու սան կա րով կամ տե սա նյու թով ամ րա գր ված ա րար քի և 
ի րա վա խա խտ ման, այ սի նքն՝ թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա-
նի պա հան ջը չկա տա րե լու, հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած հա րու-
ցում է, թե՝ ոչ: Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502547829 ո րոշ մա մբ Վա հե Մնա ցա կա-
նյա նին վե րա գր վող ա րա րքն ամ րագ րող լու սան կար նե րը, ո րո նք նե րառ ված են վի ճա րկ-
վող վար չա կան ակ տի մե ջ, կամ տե սա նյու թը, որն ա ռան ձին է լե կտ րո նային կրի չով ներ-
կայաց վել է Ծա ռայու թյան կող մի ց, չեն պա րու նա կում այն պի սի տվյ ալ ներ, ո րո նց մի  ջո ցով 
հնա րա վոր է ա պա ցու ցել Վա հե Մնա ցա կա նյա նին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
կայան ման վայ րում թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի առ կայու-
թյու նը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ նշ ված լու սան կար նե րում և տե սա նյու թում թիվ 3.27 « Կան գա ռն 
ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նը չի եր ևում:
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Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով չի հաս-
տատ վում այն հան գա ման քը, որ Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ 
նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502547829 ո րոշ մա մբ Վա հե Մնա ցա կա նյա նին վե րա գր վող 
ա րար քի կա տար ման պա հին այդ ա րար քի կա տար ման վայ րում առ կա է ե ղել թիվ 3.27 
« Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նը, ո րի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վել է Վա-
հե Մնա ցա կա նյա նին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի վրա, քա նի որ 
նշ ված հան գա մա նք նե րը կա րող են հաս տատ վել բա ցա ռա պես ի րա վա խախ տումն  ամ-
րագ րած տե սա նյու թով կամ լու սան կա րով: Ընդ ո րում, Ծա ռայու թյան կող մի ց դա տա-
րան ներ կայաց ված 21.12.2015 թվա կա նի տե ղե կան քը, ո րի հա մա ձայն՝ Եր ևան քա ղա քի 
Ա գա թան գե ղոս և Խո րե նա ցի փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի հատ վա ծում 28.12.2014 թվա կա-
նի դրու թյա մբ տե ղա դր ված է ե ղել թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային 
նշա նը, տվյ ալ դեպ քում չի կա րող ազ դել Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502547829 ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման 
վրա, քա նի որ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի խա խտ ման վե րա բե րյալ տվյ ալ գոր ծով մի  այն 
եզ րա փա կիչ փու լով ի րա կա նաց ված վար չա կան վա րույ թում ի րա վա խա խտ ման հատ կա-
նիշ նե րի պա րզ ման հա մար մի  ակ թույ լատ րե լի ա պա ցուց ման մի  ջո ցն ի րա վա խախ տումն  
ամ րագ րած տե սա նյու թը կամ լու սան կա րն է:

 Փաս տո րեն, Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա ցի ո րեն է հան գել այն եզ րա կա ցու-
թյան, որ տվյ ալ դեպ քում տե սա նյու թում ամ րա գր ված ա րար քի և Վա հե Մնա ցա կա-
նյա նին վե րա գր վող ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
Ծա ռայու թյան մոտ ող ջամ տո րեն պե տք է կաս կած հա րու ցեր, իսկ նման կաս կա ծի առ-
կայու թյան պայ ման նե րում վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր էր « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով վար-
չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լի շր ջա նակ նե րում լրիվ և բազ մա կող մա նի ո րեն պար-
զել Վա հե Մնա ցա կա նյա նին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց 
թիվ 3.27 « Կան գա ռն ար գել վում է» ճա նա պար հային նշա նի պա հա նջ նե րը չկա տա րե-
լու ի րա վա խա խտ ման առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան հար ցը: Մի նչ դեռ Ծա ռայու-
թյու նը տե սա նյու թում ամ րա գր ված ա րար քի և Վա հե Մնա ցա կա նյա նին վե րա գր վող 
ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցի շուրջ կաս կա ծի 
առ կայու թյան պայ ման նե րում ա ռա նց վար չա կան վա րույթն ըն թա ցիկ փու լով ի րա կա-
նաց նե լու ո րո շում է կայաց րել վեր ջի նիս վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու մա սին, ինչն ան թույ լատ րե լի է: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Ծա ռայու թյան 15.01.2015 
թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502547829 ո րո շումն  ըն դուն վել 
է օ րեն քի, մաս նա վո րա պե ս՝ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով 
հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե-
րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ 
հոդ վա ծի  2-րդ մա սի խա խտ մա մբ և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» 
կե տի հիմ քով:

 
Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը բա վա րար չէ Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ան վա-
վեր ճա նա չե լով Ծա ռայու թյան 15.01.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա-
սին» թիվ 1502547829 ո րո շու մը, կայաց րել է գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան 
ակտ: Հետ ևա բար սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա-
նի դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը: Մի-
ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րա նի գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ 
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լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան ված, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
այն պե տք է թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5.  Վճ ռա բեկ   դա տա րա նի   պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը  և  եզ րա հան գու մն  ե րը   դա տա-
կան ծախ սե րի բա շխ ման  վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա րած 
գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա տա-
կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք ան-
հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց-
ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, ո րո նք 
ի րե նց նպա տա կին չեն ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան-
գամ ե թե վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Ծա ռայու թյան կող մի ց վճ ռա բեկ բո ղո քի հա-
մար պե տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու պա րա գայում պե տա կան տուր քի հար ցը պե տք 
է հա մա րել լուծ ված` նկա տի ու նե նա լով, որ վեր ջի նիս բո ղո քը են թա կա է մե  րժ ման:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 05.08.2016 թվա-

կա նի ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:
2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 

բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/5620/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում   2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/5620/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լյ ան
Դա տա վոր ներ` Ք. Մկոյան
 Գ. Ղա րի բյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հա րու թյուն Սա րգ սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 21.07.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Հա-
րու թյուն Սա րգ սյա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» 
ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն)` Ծա ռայու թյան 20.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503502294 ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը.
 Դի մե  լով դա տա րան` Հա րու թյուն Սա րգ սյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա-

ռայու թյան 20.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503502294 
ո րո շու մը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա նի Հա րու թյու նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
15.12.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 21.07.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Հա րու թյուն Սա րգ սյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա-
նի 15.12.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Հա րու թյուն Սա րգ սյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ   բո ղո քի   հիմ քե րը,   հիմն  ա վո րու մն  ե րը  և   պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե րա բե րյալ 

ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծը, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու  սան կա րա հա նող սար քե րով 
հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու  թյան կա նոն նե րի խախ տու մն  ե րի վե րա բե րյալ 
գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րու յ թի ա ռա նձ նա հատ կու  թյու ն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 5-րդ, 27-րդ, 29-րդ,         
124-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք   բե րած  ան ձը  նշ ված  պն դու  մը   պատ ճա ռա բա նել  է   հետ ևյալ   փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Ծա ռայու թյան 20.08.2015 թվա կա-

նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503502294 ո րոշ մա մբ ար ձա նա գր ված 
ա րար քի կա տար ման պա հին Եր ևան քա ղա քի Խո րե նա ցի, Բեյ րութ, Ի տա լի ա, Վազ գեն 
Սա րգ սյան փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի հատ վա ծում թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը պահ պա-
նե լը հնա րա վոր չէր: Նշ ված հան գա ման քը հիմն  ա վոր վում է նաև Ծա ռայու թյան պե տի 
10.02.2016 թվա կա նի գրու թյա մբ, ո րի հա մա ձայն` այդ խաչ մե  րու կի եր կու կող մե  րի թիվ 
1.12 « Կա նգ գիծ» գծան շու մը 2 մե  տր հետ է տար վե լ՝ Վազ գեն Սա րգ սյան և Բեյ րութ փո-
ղոց նե րից տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի ձախ շր ջա դար ձը դե պի Խո րե նա ցի փո ղոց ա վե լի 
դյու րաց նե լու նպա տա կով: Հետ ևա բար Հա րու թյուն Սա րգ սյա նը չէր կա րող են թա րկ վել 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան այդ խաչ մե  րու կում թիվ 1.3 գի ծը հա տե լու հա մար, 
ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 21.07.2016 թվա կա նի ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1)  Ծա ռայու թյան 20.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 

1503502294 ո րոշ ման հա մա ձայն` Հա րու թյուն Սա րգ սյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ 10.000 ՀՀ դրա մի  
չա փով, այն բա նի հա մար, որ Հա րու թյուն Սա րգ սյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող «KIA» մակ նի շի «25 ՍՍ 352» պետ հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
վա րոր դը 05.08.2015 թվա կա նին` ժա մը 15:54-ին, Եր ևան քա ղա քի Խո րե նա ցի, Բեյ րութ, 
Ի տա լի ա, Վազ գեն Սա րգ սյան փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի հատ վա ծում չի պահ պա նել թիվ 
1.3 գծա նշ ման պա հան ջը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 33).

2)  Ծա ռայու թյան պե տի 10.02.2016 թվա կա նի թիվ 17-3-1949 գրու թյան հա մա ձայն` 
Եր ևան քա ղա քի Խո րե նա ցի, Վազ գեն Սա րգ սյան և Բեյ րութ փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի եր-
կու կող մե  րի թիվ 1.12 « Կա նգ գիծ» գծան շու մը մո տա վո րա պես 2 մե  տր հետ է տար վե լ՝ 
Վազ գեն Սա րգ սյան և Բեյ րու թի փո ղոց նե րից տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի ձախ շր ջա-
դար ձը դե պի Խո րե նա ցի փո ղոց ա վե լի դյու րաց նե լու նպա տա կով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 
20):

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

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա-
րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ճա նա-
պար հային գծան շումն  ե րի պա հա նջ նե րի՝ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 
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սար քե րով հայտ նա բեր ված խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի-
րառ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 
նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո-
րե լու հա մար:

 Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա-
մա րու մ ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե արդյոք ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու  թյան ճա նա պար հային գծա նշ ման պա հա նջ նե րի՝ տե սան կա րա հա նող կամ 
լու  սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված խա խտ ման հա մար, ե թե ա րար քի կա-
տար ման վայ րու մ և պա հին տվյ ալ գծա նշ ման պա հա նջ նե րը ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէր 
պահ պա նել:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն` տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի երթ ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա-
րից բա ժա նող գծան շումն  ե րի պա հա նջ նե րը չկա տա րե լը` ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա-
նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տաս նա պա տի կի չա փով:

 Վե րո հի շյալ ի րա վա կան նոր մի  բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով օ րե նս դի րը 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի երթ-
ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող գծան շումն  ե րի պա հա նջ նե րը չկա տա-
րե լու հա մար: Ընդ ո րում, նշ ված զան ցա նք նե րի հա մար օ րե նս դի րը որ պես վար չա կան 
տույ ժի մի  ջոց է ընտ րել տու գան քը՝ 10.000 ՀՀ դրա մի  չա փով:

« Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան մա սին» Վի են նայի 08.11.1968 թվա կա նի կոն վեն-
ցի այի (Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մե ջ է մտել 08.02.2006 թվա կա նին) 
4-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ նույն կոն վեն ցի այի Պայ մա նա վոր վող կող մե  րը (...) 
պար տա վոր վում են մի  ջոց ներ ձե ռք առ նել, որ պես զի ի րե նց տա րած քում տե ղա կայ ված 
ճա նա պար հային նշան նե րը և ազ դան շան նե րը, լու սային ճա նա պար հային ազ դան շան նե-
րը և ճա նա պա րհ նե րի գծան շու մը կազ մե ն մի  աս նա կան հա մա կա րգ և պատ րա ստ վեն ու 
տե ղա կայ վեն այն պես, որ հնա րա վոր լի նի դրա նք հեշ տու թյա մբ ըն կա լել:

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գի բաղ կա-
ցու ցիչ մա սը կազ մող վե րոգ րյալ մի  ջազ գային պայ մա նագ րի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույ-
թը սահ մա նում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա պար հային գծան շումն  ե րը 
պե տք է կա տար վեն այն պես, որ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան մաս նա կից նե րը հեշ տու-
թյա մբ դրա նք ըն կա լե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նան: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ճա նա պար հային 
գծան շումն  ե րի պա հա նջ նե րը պե տք է ող ջամ տո րեն ըն կա լե լի լի նեն ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան մաս նա կից նե րին, ինչն էլ հան դի սա նում է այդ պա հա նջ նե րի կա տար ման 
ան հրա ժե շտ նա խադ րյա լը: Փաս տո րեն, ճա նա պար հային գծան շումն  ե րը՝ որ պես ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյու նը կար գա վո րող կար ևոր մի  ջոց ներ, պե տք է օժտ ված լի նեն ըն-
կա լե լի ու թյան և կա տա րե լի ու թյան բա վա րար մա կար դա կով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ան-
վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի հա մա ձայն՝ 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման բնա գա վա ռում Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տում է ճա նա պար հային երթ ևե կու-
թյան կա նոն նե րը:

 Փաս տո րեն, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րը սահ մա նե լու լի ա զո րու թյունն օ րե նս դի րը վե րա պա հել է ՀՀ կա ռա վա րու-
թյա նը: Վեր ջի նս, հի մք ըն դու նե լով « Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույ թով ի րեն վե րա պահ ված լի-
ա զո րու թյու նը, 28.06.2007 թվա կա նին ըն դու նել է « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րը և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի շա հա գոր ծումն  
ար գե լող ան սար քու թյուն նե րի և պայ ման նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 955-Ն 
ո րո շու մը, ո րի թիվ 1 հա վել վա ծի 168-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հային գծան շում-
նե րը կի րառ վում են ինք նու րույն կամ ճա նա պար հային նշան նե րի և լու սա ցույց նե րի հետ 
մի  ա սին:
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 Նույն ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի 169-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հային գծան-
շումն  ե րը բա ժան վում են 2 խմ բի` (1) հո րի զո նա կան, (2) ուղ ղա ձիգ, իսկ 170-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ հո րի զո նա կան գծան շու մը երթ ևե կե լի մա սի վրա գծեր, սլաք ներ, գրա ռումն  եր և 
այլ նշումն  եր են ու սահ մա նում են երթ ևե կու թյան ո րո շա կի ռե ժիմ և կա րգ (...):

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955-Ն ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի 
թիվ 2 Ձևի հա մա ձայն՝ թիվ 1.3 հո րի զո նա կան գծան շու մը չո րս և ա վե լի երթ ևե կու թյան 
գո տի ու նե ցող ճա նա պա րհ նե րին բա ժա նում է հան դի պա կաց ուղ ղու թյուն նե րի տրա նս-
պոր տային հոս քե րը (ա ռա նց քային գծեր), և թիվ 1.3 գի ծը հա տե լն ար գել վում է: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի երթ-
ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող գծան շումն  ե րից է թիվ 1.3 հո րի զո նա-
կան գի ծը, ո րը սահ մա նում է երթ ևե կու թյան ո րո շա կի ռե ժիմ և կա րգ. այն է՝ բա ժա նում 
է չո րս և ա վե լի երթ ևե կու թյան գո տի ու նե ցող ճա նա պա րհ նե րի հան դի պա կաց ուղ ղու-
թյուն նե րի տրա նս պոր տային հոս քե րը: Ընդ ո րում՝ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո-
րդ նե րին ար գել ված է հա տել այդ հո րի զո նա կան գի ծը: Փաս տո րեն, տրա նս պոր տային 
մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե րի կա տա րած զան ցա նք նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրող սուբյե կտ նե րը կա րող են պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վել Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով նաև թիվ 
1.3 գծա նշ ման պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու, այ սի նքն՝ չո րս և ա վե լի երթ ևե կու թյան գո տի 
ու նե ցող ճա նա պա րհ նե րի հան դի պա կաց ուղ ղու թյուն նե րի տրա նս պոր տային հոս քե րը 
մի  մյան ցից բա ժա նող գի ծը հա տե լու հա մար:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, երբ ճա նա-
պար հային գծա նշ ման պա հա նջ նե րը ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէ կա տա րել բնա կա նոն 
երթ ևե կու թյան պայ ման նե րում, ա պա երթ ևե կու թյան մաս նա կի ցը չի կա րող են թա րկ վել 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան այդ գծա նշ ման պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու հա մար: 
Հետ ևա բար տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե րի կա տա րած զան ցա նք նե րի հա-
մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբյե կտ նե րը թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը չկա-
տա րե լու հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով կա րող են են թա րկ վել պա տաս խա նատ վու թյան մի  այն այն 
դեպ քում, երբ այդ գծա նշ ման պա հա նջ նե րը հնա րա վոր է ող ջամ տո րեն կա տա րել ճա նա-
պար հի տվյ ալ հատ վա ծում: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի վա րո րդ նե-
րի կա տա րած զան ցա նք նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբյե կտ նե րը չո րս 
և ա վե լի երթ ևե կու թյան գո տի ու նե ցող ճա նա պա րհ նե րի հան դի պա կաց ուղ ղու թյուն նե-
րի տրա նս պոր տային հոս քե րը մի  մյան ցից բա ժա նող գի ծը հա տե լու հա մար չեն կա րող 
են թա րկ վել պա տաս խա նատ վու թյան, ե թե այդ գի ծը ճա նա պար հի տվյ ալ հատ վա ծում և 
երթ ևե կու թյան տվյ ալ պայ ման նե րում ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէր չհա տել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգ րյալ դա տո ղու թյուն նե րը բխում են նաև ի րա վուն քի գե-
րա կայու թյան հիմ քում ըն կած ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան հան րա ճա նաչ սկզ բուն քի է ու-
թյու նից, ո րի հա մա ձայն՝ ի րա վուն քի նոր մե  րը պե տք է օժտ ված լի նեն հս տա կու թյան, հա-
սա նե լի ու թյան, կան խա տե սե լի ու թյան ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով, ին չի շնոր հիվ այդ 
կա նո նի կար գա վոր ման տի րույ թում հայտն վող յու րա քան չյուր սուբյե կտ պե տք է ի վի ճա-
կի լի նի իր վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա նեց նել տվյ ալ նոր մի  պա հա նջ նե րին: Այն բո լոր 
դեպ քե րում, երբ թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հա նջ նե րը ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէ կա տա րել, 
ա պա այդ գծա նշ ման պա հա նջ նե րի խա խտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա-
տե սող օ րեն քի դրույ թը՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 
124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված նոր մը, չի կա րող կի րառ վել. հա կա ռակ պա-
րա գայում կա ռա ջա նա ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի խախ տում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի քն նա րկ վող խախ տու մը հա ճախ հայտ նա բեր վում է տե սան կա րա հա նող կամ լու-
սան կա րա հա նող սար քե րի մի  ջո ցով:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա-
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 
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հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քը կար գա վո րում է մե  խա նի կա կան տրա նս-
պոր տային մի  ջոց նե րով կա տար ված, տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար-
քե րով (...) հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րը: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե նույն օ րեն քի կի րառ ման ըն թաց քում ծա-
գող հա րա բե րու թյուն նե րն ուղ ղա կի ո րեն չեն կար գա վոր վում նույն օ րեն քի դրույթ նե րով, 
ա պա այդ պի սի հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ կի րառ վում են Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի և « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը:

 Նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թի ի րա վա խա խտ ման 
հատ կա նիշ նե րի պա րզ ման փու լում ի րա վա խախ տու մը հիմն  ա վո րող ա պա ցույցն ի րա-
վա խախ տումն  ամ րագ րած տե սա նյութն է կամ լու սան կա րը, իսկ 5-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի պա րզ ման 
և վար չա կան ակ տի ըն դուն ման փու լե րից:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի պար զու մը վա րույթ 
ի րա կա նաց նող վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր-
ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի հա մադ րումն  է ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ:

 Նույն օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում 
են պա րզ ված, երբ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի հատ կա նիշ-
նե րի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած չի հա-
րու ցում (...): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին ո րո շումն  ե րում ան դրա դառ նա լով վե րոգ րյալ 
ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյա նը, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 
« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ի րա-
վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են պա րզ ված, այ սի նքն՝ առ կա է ի րա վա խա-
խտ ման փաս տը, ե թե տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի և ի րա-
վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի մի  ջև առ կա է ակն հայտ հա մը նկ նում, ո րը որ ևէ կաս կած 
չի հա րու ցում: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով 
հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի հա մար ան-
ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ան հրա ժե շտ պայ ման է տե սա նյու թում կամ 
լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա-
տաս խա նու թյան կաս կած չհա րու ցե լը (տե´ս, Աի դա Նա զա րյա նն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու -
թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու  թյու ն» ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/6199/05/13 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րե նս դի րը տե սան կա րա-
հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե-
կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան 
վա րույ թի հա մար նա խա տե սել է մի  այն եր կու փուլ՝ ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի 
պա րզ ման (հա րուց ման) և վար չա կան ակ տի ըն դուն ման (եզ րա փա կիչ) փու լե րը: Նշ ված 
վար չա կան վա րույ թում ըն թա ցիկ փու լի բա ցա ռու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման-
քով, որ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի և ի րա վա խա խտ ման 
հատ կա նիշ նե րի ակն հայտ հա մը նկն ման, այդ հա մը նկն ման վե րա բե րյալ որ ևէ կաս կա ծի 
կամ վե րա պահ ման բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում հաս տատ վում է ի րա վա խա խտ ման 
փաս տը, և բա ցա կայում է նաև ի րա վա խա խտ ման հետ կապ ված այլ հան գա մա նք նե րի 
պա րզ ման, հետ ևա բար նա և՝ ըն թա ցիկ փու լի ան հրա ժեշ տու թյու նը (տե´ս, Լու  սի նե Վի-
րա բյա նն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու  թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու  թյու ն» ծա ռայու  թյան 
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թիվ ՎԴ/1570/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտ նում է, որ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի երթ ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից 
բա ժա նող թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը չկա տա րե լը տե սան կա րա հա նող կամ լու սան-
կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված լի նե լու դեպ քում տվյ ալ տրա նս պոր տային մի -
ջո ցով կա տար ված ի րա վա խա խտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբյեկ տը 
կա րող է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի          
2-րդ մա սով են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  այն այն դեպ քում, երբ 
տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րա գր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա խա-
խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած չի հա րու ցում: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ տե սան կա րա հա նող կամ 
լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ար-
դյուն քում թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու հա մար Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով ան ձին 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան ակտ ըն դու նե լու 
ի րա վա կան նա խադ րյա լից մե  կն այն է, որ տվյ ալ ի րա վի ճա կում տրա նս պոր տային մի  ջոց-
նե րի երթ ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը 
կա տա րե լու օբյեկ տիվ հնա րա վո րու թյու նը ող ջամ տո րեն կաս կած չի հա րու ցում: Այ սի նքն՝ 
վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված լու սան կա րի կամ տե սա նյու թի ու սումն  ա սի րու թյու-
նից չպե տք է կաս կած հա րու ցի նաև այն հան գա ման քը, որ տվյ ալ ի րա վի ճա կում տրա-
նս պոր տային մի  ջոց նե րի երթ ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող թիվ 1.3 
գծա նշ ման պա հան ջը ող ջամ տո րեն հնա րա վոր էր կա տա րել: 

Ը նդ ո րում, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի հա մա ձայն՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Տե-
սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար-
չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով որ ևէ ի րա վա կար գա-
վո րում նա խա տես ված չէ այն դեպ քե րի հա մար, երբ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում 
ամ րա գր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա-
տաս խա նու թյու նը կաս կած է հա րու ցում, և օ րե նսդ րա կան հա մա պա տաս խան կար գա-
վոր ման բա ցա կայու թյան պա րա գայում վար չա կան մար մի  նը զրկ ված է այդ կաս կա ծը 
փա րա տե լու նպա տա կով ա պա ցույց ներ ձե ռք բե րե լու և դրա նք գնա հա տե լու հնա րա վո-
րու թյու նից: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ-
րա գր ված ա րար քի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի կաս կած հա րու ցե լու դեպ քե րի 
վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան կար գա վո րումն  ե րի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում հա-
րուց ված վար չա կան վա րույթ նե րի նկատ մա մբ կի րա ռե լի են « Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը (տե´ս, Լու  սի նե Վի րա բյա-
նն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու  թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու  թյու ն» ծա ռայու  թյան թիվ 
ՎԴ/1570/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու -
մը): 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն բո լոր դեպ քե րում, երբ վար-
չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված լու սան կա րով կամ տե սա նյու թով ամ րա գր ված ա րար-
քի հատ կա նիշ նե րի ու սումն  ա սի րու թյան ար դյուն քում տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
վա րոր դի կող մի ց թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հա նջ նե րը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը ող-
ջամ տո րեն կաս կած է հա րու ցում, ա պա վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է « Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լի շր ջա նակ նե րում լրիվ և բազ մա կող մա նի ո րեն 
պար զել չո րս և ա վե լի երթ ևե կու թյան գո տի ու նե ցող ճա նա պա րհ նե րի հան դի պա կաց 
ուղ ղու թյուն նե րի տրա նս պոր տային հոս քե րը մի  մյան ցից բա ժա նող գի ծը չհա տե լու օբյեկ-
տիվ հնա րա վո րու թյու նը և մի  այն այդ դեպ քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա-
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բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով ան ձին են թար կել վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հա նջ նե րը չկա տա րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է 
Հա րու թյուն Սա րգ սյա նի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս պա հան ջել է 
ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռայու թյան 20.08.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» թիվ 1503502294 ո րո շու մը: Նշ ված վար չա կան ակ տով Հա րու թյուն Սա րգ սյա նը 
են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել 
է տու գա նք՝ 10.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, այն բա նի հա մար, որ Հա րու թյուն Սա րգ սյա նին սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող «KIA» մակ նի շի «25 ՍՍ 352» պետ հա մա րա նի շի 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դը 05.08.2015 թվա կա նին` ժա մը 15:54-ին, Եր ևան քա ղա-
քի Խո րե նա ցի, Բեյ րութ, Ի տա լի ա, Վազ գեն Սա րգ սյան փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի հատ վա-
ծում չի պահ պա նել թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը:

 Դա տա րա նը մե ր ժել է Հա րու թյուն Սա րգ սյա նի հայ ցը՝ Ծա ռայու թյան կող մի ց ներ-
կայաց ված տե սա նյու թի ու սումն  ա սի րու թյա մբ հաս տատ ված հա մա րե լով վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տով Հա րու թյուն Սա րգ սյա նին վե րա գր վող ի րա վա խա խտ ման փաս տը և 
գտ նե լով, որ վեր ջի նս ի րա վա չա փո րեն է են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան: Միև նույն ժա մա նակ Դա տա րա նն ան հի մն  է հա մա րել Հա րու թյուն Սա րգ սյա նի այն 
դիր քո րո շու մը, որ տվյ ալ խաչ մե  րու կում ան հնար է չհա տել թիվ 1.3 գի ծը՝ նշե լով, որ «(...) 
տե սա ձայ նագ րային կրի չի ու  սու մն  ա սի րու  թյու  նից պար զո րոշ եր ևու մ է, որ հայց վո րի վա-
րած տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ու  նե ցել է հնա րա վո րու  թյու ն ա ռա նց գի ծը հա տե լու  շա րու -
նա կել մա նև րը, և առ կա չի ե ղել որ ևէ խո չըն դոտ (...) 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը պահ պա-
նե լու  հա մար (...)»: 

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Հա րու թյուն Սա րգ սյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա-
տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փո խ՝ ըստ է ու թյան հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի պատ ճա-
ռա բա նու թյուն նե րի հետ:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Ծա ռայու թյան 20.08.2015 թվա կա նի 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503502294 ո րոշ մա մբ Հա րու թյուն Սա րգ-
սյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Եր ևան քա ղա քի Խո րե նա ցի, 
Բեյ րութ, Ի տա լի ա, Վազ գեն Սա րգ սյան փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի հատ վա ծում տրա նս-
պոր տային մի  ջոց նե րի երթ ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող թիվ 1.3 գծա-
նշ ման պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար, և այդ ա րար քը հայտ նա բեր վել է տե սան կա րա-
հա նող սար քի մի  ջո ցով: Փաս տո րեն, վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը 
գնա հա տե լու հա մար ստո րա դաս դա տա րան նե րը պե տք է պար զե ին այն հար ցը, թե 
արդյոք վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ձե ռք բեր ված տե սա նյու թում ամ րա գր ված ա րար քի 
հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա խա խտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս-
կած հա րու ցում է, թե՝ ոչ: Ընդ ո րում, Հա րու թյուն Սա րգ սյա նը, վի ճար կե լով վե րը նշ ված 
ո րո շու մը, ի թի վս այլ նի` վկայա կո չել է նաև այն փաս տար կը, որ Եր ևան քա ղա քի Խո րե-
նա ցի, Բեյ րութ, Ի տա լի ա, Վազ գեն Սա րգ սյան փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի հատ վա ծում գտն-
վող թիվ 1.3 գծան շումն  այն պես է կա տար ված, որ ա ռա նց թիվ 1.3 գի ծը հա տե լու հնա րա-
վոր չէ ան ցնել նշ ված խաչ մե  րու կը Վազ գեն Սա րգ սյան փո ղո ցից դե պի Խո րե նա ցի փո ղոց 
ձախ շր ջա դա րձ կա տա րե լիս: Այս հա մա տե քս տում Ծա ռայու թյան 20.08.2015 թվա կա նի 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503502294 ո րո շու մը կա րող է ի րա վա չափ 
հա մար վել մի  այն այն դեպ քում, ե թե վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված տե սա նյու թի 
ու սումն  ա սի րու թյան ար դյուն քում կաս կած չհա րու ցի նաև այն հան գա ման քը, որ են թադ-
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րյալ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հի ն՝ 05.08.2015 թվա կա նին` ժա մը         15:54-ին, 
Հա րու թյուն Սա րգ սյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող «KIA» մակ նի շի «25 
ՍՍ 352» պետ հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դը ող ջամ տո րեն կա րող էր 
կա տա րել Եր ևան քա ղա քի Խո րե նա ցի, Բեյ րութ, Ի տա լի ա, Վազ գեն Սա րգ սյան փո ղոց նե-
րի խաչ մե  րու կի հատ վա ծում գտն վող թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե (“ex offi  cio”): Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը կաշ կա նդ ված չէ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան մաս նա կից նե րի ներ կայաց րած ա պա ցույց նե րով (...) և իր նա խա ձեռ նու թյա մբ ձեռ-
նար կում է հա մար ժեք մի  ջոց ներ` կո նկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժե շտ ի րա կան 
փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձե ռք բե րե լու հա մա ր։ 
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը (...) պա հան ջում է, որ ներ կայաց վեն 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժե շտ բո-
լոր ա պա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա րա նը նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե-
տա զոտ ման և գնա հատ ման մի  ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա րա նը, ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո-
շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
զոտ ման վրա հի մն  ված ներ քին հա մոզ մա մբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը պար տա վոր է դա տա րա նին ներ կայաց նել իր տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու-
թյան ո լոր տում ե ղած այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով նա հիմն  ա վո րում է իր պա-
հա նջ նե րը կամ ա ռար կու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան 
մար մի  նը պար տա վոր է նաև ներ կայաց նել վար չա կան վա րույ թի բո լոր նյու թե րը, ինչ պես 
նաև իր տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու թյան ո լոր տում ե ղած այն բո լոր ա պա ցույց-
նե րը, ո րո նք հիմն  ա վո րում են հա կա ռակ կող մի  պա հա նջ նե րը կամ ա ռար կու թյուն նե րը: 
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժե շտ ա պա ցույց ներ 
ձե ռք բե րե լու նպա տա կով դա տա րա նն իր նա խա ձեռ նու թյա մբ ձեռ նար կում է հա մար ժեք 
մի  ջոց ներ:

 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը գո րծն 
ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կայաց նե լու նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման 
և գնա հատ ման մի  ջո ցով: Վար չա դա տա վա րա կան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն՝ դա տա-
րա նը գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը գնա հա տում է ներ քին հա մոզ մա մբ, ո րը պե տք 
է հի մն  ված լի նի գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ-
տիվ հե տա զո տու թյան վրա։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, 
որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե 
պար զե լու („ex offi  cio“) սկզ բուն քը դա տա կան ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցում, մաս նա վո-
րա պես, դրս ևոր վում է կո նկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժե շտ ի րա վա բա նա կան 
փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձե ռք բե րե լու նպա-
տա կով ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյա մբ։ Թեև 
վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում են կող մե  րը, 
սա կայն վար չա կան դա տա րա նը, կաշ կա նդ ված չլի նե լով դա տա վա րու թյան մաս նա կից-
նե րի ներ կայաց րած ա պա ցույց նե րով, պար տա վոր է գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժե շտ 
ա պա ցույց ներ ձե ռք բե րե լու նպա տա կով իր նա խա ձեռ նու թյա մբ ձեռ նար կել հա մար ժեք 
մի  ջոց ներ և պա հան ջել, որ ներ կայաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը պար զե-
լու ու գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժե շտ բո լոր ա պա ցույց նե րը:

 Մի նչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը ձեռ նա մուխ չեն ե ղել սույն գոր ծի քն նու թյան 
և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցի պա րզ մա նը և չեն ձեռ նար-
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կել հա մար ժեք մի  ջոց ներ են թադ րյալ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման վայ րում և պա հին 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի երթ ևե կու թյան հա կա դիր հոս քե րն ի րա րից բա ժա նող թիվ 
1.3 գծա նշ ման պա հան ջը Հա րու թյուն Սա րգ սյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ-
կա նող «KIA» մակ նի շի «25 ՍՍ 352» պետ հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա-
րոր դի կող մի ց կա տա րե լու օբյեկ տիվ հնա րա վո րու թյու նը բա ցա հայ տե լու ուղ ղու թյա մբ: 
Այ սի նքն՝ Դա տա րա նը, բա վա րար վե լով մի  այն վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ձե ռք 
բեր ված տե սա նյու թի ու սումն  ա սի րու թյա մբ, չի ձեռ նար կել հա մար ժեք մի  ջոց ներ պար-
զե լու հա մար այն հան գա ման քը, թե 05.08.2015 թվա կա նին` ժա մը 15:54-ին, Հա րու թյուն 
Սա րգ սյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող «KIA» մակ նի շի «25 ՍՍ 352» 
պետ հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դը, մուտք գոր ծե լով Եր ևան քա ղա քի 
Խո րե նա ցի, Բեյ րութ, Ի տա լի ա, Վազ գեն Սա րգ սյան փո ղոց նե րի խաչ մե  րուկ, ող ջամ տո-
րեն կա րող էր արդյոք կա տա րել այդ խաչ մե  րու կի հատ վա ծում գտն վող թիվ 1.3 գծա նշ-
ման պա հան ջը, թե՝ ոչ: Մի նչ դեռ այդ նույն տե սա նյու թից եր ևում է, որ նշ ված խաչ մե  րու-
կում Վազ գեն Սա րգ սյան փո ղո ցից դե պի Խո րե նա ցի փո ղոց ձախ շր ջա դա րձ կա տա րող 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը դժ վա րա նում են պահ պա նել այդ խաչ մե  րու կի հատ վա ծում 
գտն վող թիվ 1.3 գծա նշ ման պա հան ջը՝ այս կամ այն չա փով հա տե լով այդ գի ծը: Այ սի նքն՝ 
մի  այն սույն գոր ծում առ կա տե սա նյու թի ու սումն  ա սի րու թյու նը բա վա րար չէ քն նա րկ վող 
հար ցի շուրջ մի  ան շա նակ դա տո ղու թյուն կա տա րե լու հա մար, ինչն ան տես վել է Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի կող մի ց: 

Ա վե լին, սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևան քա ղա քի Խո րե նա ցի, Բեյ րութ, 
Ի տա լի ա, Վազ գեն Սա րգ սյան փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի հատ վա ծում կա տար ված գծան-
շումն  ե րի խնդ րա հա րույց լի նե լն ըն դու նել է նաև Ծա ռայու թյու նը, քա նի որ Ծա ռայու թյան 
պե տի կող մի ց 10.02.2016 թվա կա նին տր ված գրու թյան հա մա ձայն` Եր ևան քա ղա քի Խո-
րե նա ցի, Վազ գեն Սա րգ սյան և Բեյ րու թի փո ղոց նե րի խաչ մե  րու կի եր կու կող մե  րի թիվ 
1.12 « Կա նգ գիծ» գծան շու մը մո տա վո րա պես 2 մե  տր հետ է տար վել Վազ գեն Սա րգ սյան 
և Բեյ րու թի փո ղոց նե րից տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի ձախ շր ջա դար ձը դե պի Խո րե նա-
ցի փո ղոց ա վե լի դյու րաց նե լու նպա տա կով: Թեև վե րոգ րյալ ա պա ցույ ցը ներ կայաց ված 
է ե ղել Վե րա քն նիչ դա տա րա նին, սա կայն վեր ջի նս իր ո րոշ մա մբ չի ան դրա դար ձել այդ 
փաս տա թղ թի գնա հատ մա նը: Այ նի նչ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 144-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ դա տա րա նն ըն դու նում է (...) դա տա-
վա րու թյան մաս նակ ցի կող մի ց վար չա կան դա տա րան չներ կայաց ված ա պա ցույց նե րը, 
բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քի, երբ հա մա րում է, որ դրա նք գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն չու նե ն։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գո րծն ան հրա ժե շտ է ու ղար կել նոր քն նու թյա ն՝ գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե (“ex offi  cio”) պար զե լու սկզ բուն քի բո վան դա-
կու թյու նը կազ մող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու մի  ջո ցով 
սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գոր ծի քն-
նու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող վե րոգ րյալ հար ցը պար զե լու 
և դրա հի ման վրա վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյունն օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով ո րո շե լու հա մար:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ և        
163-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր 
քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան  ծախ սե րի բա շխ ման  վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, իսկ գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գայում դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու-
լում, գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

  
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

21.07.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րա ն՝ նոր քն նու-
թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/4936/05/14
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/4936/05/14                                                      
Նա խա գա հող դա տա վո ր՝  Ա. Սա րգ սյան 
Դա տա վոր նե ր՝ Ա. Ա բո վյ ան 
 Ա. Բա բայա ն

ՈՐՈՇՈՒՄ
    ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

                                              
   նա խա գա հու  թյա մբ Ե. ԽՈԻ ՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ                                                            
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
       Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
                     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
                     Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
                     Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
                     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
                    Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
                     Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

         
2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս-

տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան 
վե րա քն նիչ դա տա րա նի 26.01.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ար սեն Խա չատ-
րյա նի ընդ դեմ Ծա ռայու թյան` վար չա կան ակ տե րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ար սեն Խա չատ րյա նը պա հան ջել է վե րաց նել (ան վա վեր ճա-

նա չել) Ծա ռայու թյան 30.07.2013 թվա կա նի թիվ 1300819604, 30.07.2013 թվա կա նի թիվ 
1300820598, 06.09.2013 թվա կա նի թիվ 1300942354, 06.09.2013 թվա կա նի թիվ 1300941750, 
09.09.2013 թվա կա նի թիվ 1300949945, 03.09.2013 թվա կա նի թիվ 1300930667, 04.10.2013 
թվա կա նի թիվ 1301024027, 04.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301024630, 15.10.2013 թվա կա նի թիվ 
1301057236, 09.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301037917, 09.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301037942, 
11.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301048096, 14.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301051607, 23.10.2013 
թվա կա նի թիվ 1301077219, 25.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301083554, 04.11.2013 թվա կա նի 
թիվ 1301104229, 07.11.2013 թվա կա նի թիվ 1301114164, 06.11.2013 թվա կա նի թիվ 1301113211 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» ո րո շումն  ե րը:  

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ալ. Հա րու թյու նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
03.02.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
26.01.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ծա ռայու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է և Դա տա րա-
նի 03.02.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:
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 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ծա ռայու թյու նը ։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վե լ։

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե րա բե րյալ 

ՀՀ օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու  թյա մբ 32-րդ 
հոդ վա ծի   3-րդ մա սը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 5-րդ և 29-րդ հոդ-
ված նե րը ։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տե րով ար ձա-

նա գր ված ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման պա հին Գա րիկ Ղամ բա րյա նի կող մի ց ավ-
տո մե  քե նան վա րե լու մա սին որ ևէ ա պա ցույց գոր ծում առ կա չէ, իսկ Ար սեն Խա չատ րյա նի 
և Գա րիկ Ղամ բա րյա նի մի  ջև 29.10.2013 թվա կա նին կնք ված ավ տո մե  քե նայի վար ձա կա-
լու թյան պայ մա նագ րով չի կա րող հաս տատ վել այն փաս տը, որ վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տե րով ար ձա նա գր ված ի րա վա խախ տումն  ե րը կա տա րել է ոչ թե Ար սեն Խա չատ րյա նը, 
այլ Գա րիկ Ղամ բա րյա նը: Նշ ված փաս տը հիմն  ա վոր վե լու հա մար Դա տա րա նը որ պես 
վկա պե տք է հրա վի րեր և հար ցա քն ներ Գա րիկ Ղամ բա րյա նին, ին չը սա կայն չի կա տար-
վել, որ պի սի պայ ման նե րում ստո րա դաս դա տա րան նե րը ոչ ի րա վա չա փո րեն ա պա ցուց-
ված են հա մա րել ի րա վա խախ տումն  ե րը վեր ջի նիս կող մի ց կա տար ված լի նե լու հան գա-
ման քը:

 Միև նույն ժա մա նակ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Ար սեն Խա չատ-
րյա նը վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տե րը ստա նա լուց հե տո 10 օր վա ըն թաց քում կա րող էր 
վար չա կան մար մի ն ներ կայաց նել այդ վար չա կան ակ տե րի հետ իր ան հա մա ձայ նու թյու նը 
և ա պա ցու ցել տրա նս պոր տային մի  ջո ցն այլ ան ձի կող մի ց վա րե լու հան գա ման քը՝ դրա-
նով իսկ ա զատ վե լով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից: Մի նչ դեռ Ար սեն Խա չատ-
րյա նը չի դի մե լ վար չա կան մա րմն  ին և չի ա պա ցու ցել ի րա վա խախ տումն  ե րն այլ ան ձի 
կող մի ց կա տար ված լի նե լը, հետ ևա բար Ար սեն Խա չատ րյա նը չէր կա րող դա տա կան քն-
նու թյան շր ջա նակ նե րում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի կի րառ մա մբ ա զատ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 26.01.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը մե ր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1.  Ծա ռայու թյան « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թվով 18 (30.07.2013 թվա-

կա նի թիվ 1300819604, 30.07.2013 թվա կա նի թիվ 1300820598, 03.09.2013 թվա կա նի թիվ 
1300930667, 06.09.2013 թվա կա նի թիվ 1300942354, 06.09.2013 թվա կա նի թիվ 1300941750, 
09.09.2013 թվա կա նի թիվ 1300949945, 04.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301024027, 04.10.2013 
թվա կա նի թիվ 1301024630, 09.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301037917, 09.10.2013 թվա կա նի թիվ 
1301037942, 11.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301048096, 14.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301051607, 
15.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301057236, 23.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301077219, 25.10.2013 
թվա կա նի թիվ 1301083554, 04.11.2013 թվա կա նի թիվ 1301104229, 06.11.2013 թվա կա նի թիվ 
1301113211, 07.11.2013 թվա կա նի թիվ 1301114164) ո րո շումն  ե րով Ար սեն Խա չատ րյա նը են թա-
րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք 
այն բա նի հա մար, որ վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող «OPEL» մակ-
նի շի «35TO776» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դը 2013 թվա կա նի հու լիս, 
օ գոս տոս, սեպ տեմ բեր և հոկ տեմ բեր ա մի ս նե րին կա տա րել է ճա նա պար հային երթ ևե կու-
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թյան տար բեր կա նոն նե րի մի  շա րք խախ տումն  եր, ո րո նք հայտ նա բեր վել են տե սան կա-
րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11-28): 

2. Ար սեն Խա չատ րյա նի և Գա րիկ Ղամ բա րյա նի մի  ջև 29.10.2013 թվա կա նին կնք-
ված, նո տա րա կան կար գով հաս տատ ված ավ տո մե  քե նայի վար ձա կա լու թյան պայ մա-
նագ րի հա մա ձայն` Ար սեն Խա չատ րյա նը 3 տա րի ժամկ  ե տով Գա րիկ Ղամ բա րյա նի ժա-
մա նա կա վոր տի րա պետ մա նը և օգ տա գո րծ մա նն է հա նձ նել «OPEL» մակ նի շի «35TO776» 
հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան: Ըստ այդ պայ մա նագ րի 6.3-րդ կե տի` կապ ված նույն 
պայ մա նագ րի ա ռար կայի հետ` պայ մա նագ րի պայ ման նե րը կի րառ վում են մի  նչև նույն 
պայ մա նագ րի կն քե լը կող մե  րի մի  ջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ` սկ սած 
01.07.2013 թվա կա նից, քա նի որ վար ձա կա լը սկ սած 01.07.2013 թվա կա նից փաս տա ցի 
վար ձա կա լու թյա մբ օգ տա գոր ծել է մե  քե նան և մի  նչև նույն պայ մա նագ րի կն քե լն ամ բող-
ջու թյա մբ վճա րել է նշ ված ա մի ս նե րի վար ձավ ճար նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 31)։

 4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը  
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի     1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ-
րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյան կա տար-
ման մի  ջո ցով տե սան կա րա հան մա մբ կամ լու սան կա րա հան մա մբ հայտ նա բեր ված ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման կա ռու-
ցա կար գի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս-
նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցա դր մա նը, թե տե սան կա րա հան մա մբ կամ լու  սան-
կա րա հան մա մբ հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու  թյան կա նոն նե րի խա խտ ման 
հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու  թյան են թար կե լու  վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը կա րող է արդյո ՞ք ան վա-
վեր ճա նաչ վել այն հիմ քով, որ ի րա վա խախ տու  մը կա տա րել է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րո ջից տար բեր վող այլ ան ձ, ե թե տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տե րը չի ա պա ցու  ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին իր կող մի ց վկայա կոչ ված 
ան ձն է վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը (տ րա նս պոր տային մի  ջո ցը սե փա կա նա-
տի րոջ կամ քից ան կախ հան գա մա նք նե րու մ վեր ջի նիս տի րա պե տու  թյու  նից դու րս ե կած 
չլի նե լու  դեպ քու մ):

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խախ տում (զան ցա նք) է հա մար վում պե տա կան կամ 
հա սա րա կա կան կար գի, (...) քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, կա-
ռա վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ոտնձգ վող հա կաի րա վա կան, մե  ղա վոր (դի տա վո-
րյալ կամ ան զգույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, ո րի հա մար օ րե նսդ-
րու թյա մբ նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն։

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ տույժ նշա նա կե լիս հաշ վի են առն վում կա տար ված ի րա վա խա խտ ման 
բնույ թը, խախ տո ղի ան ձը, նրա մե ղ քի աս տի ճա նը, գույ քային դրու թյու նը, պա տաս խա-
նատ վու թյու նը մե ղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մա նք նե րը:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 279-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լիս մար մի  նը (պաշ-
տո նա տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է, արդյոք, վար չա կան ի րա վա-
խախ տում. արդյոք, տվյ ալ ան ձը մե  ղա վոր է այն կա տա րե լու մե ջ. արդյոք, նա են թա կա է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան (...):
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Վ կայա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ո լոր տում գոր ծում են «ա նձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա-
նատ վու թյան» կար ևո րա գույն սկզ բունք նե րը: Անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան սկզ-
բուն քը նշա նա կում է, որ ան ձը կա րող է են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
մի  այն ան ձա մբ իր կող մի ց կա տար ված զան ցան քի հա մար: Իսկ ըստ մե ղ քի պա տաս-
խա նատ վու թյան սկզ բուն քի է ու թյունն այն է, որ ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան մի  այն այն դեպ քում, երբ զան ցան քի կա տար ման մե ջ վեր ջի նիս մե  ղա-
վո րու թյու նը (դի տա վո րու թյուն կամ ան զգու շու թյուն) հաս տատ ված է ի րա վա սու մա րմն  ի 
կող մի ց, քա նի որ ան ձի ա րար քում մե ղ քի բա ցա կայու թյու նը վկայում է վար չա կան ի րա-
վա խա խտ ման բա ցա կայու թյան մա սին:

Ն մա նա տիպ ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը՝ 12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-920 ո րոշ մա մբ նշե լով, որ վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան սկզ բունք նե րից է « պա տաս խա նատ վու թյու նը մե ղ քի հա մար» սկզ-
բուն քը, ին չը նշա նա կում է, որ վար չա կան տույ ժը (պա տաս խա նատ վու թյու նը) կա րող է 
կի րառ վել մի  այն վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մե ջ մե  ղա վոր ան ձի նկատ մա-
մբ: Հետ ևա բար  մե ղ քը, որ պես վար չա կան զան ցա կազ մի  սուբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր 
տա րր, հան դի սա նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա կան մի  ակ նա խա-
պայ մա նն ու նա խադ րյա լը: Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ նշ ված սկզ բուն քը 
սեր տո րեն առնչ վում է նաև վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մե կ այլ սկզ բուն քի` ան-
ձնա կան պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քին, ո րի հա մա ձայն՝ ան ձը են թա կա է պա-
տաս խա նատ վու թյան մի  այն ան ձա մբ կա տա րած ի րա վա խա խտ ման հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րե նս դի րը վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան վե րոն շյալ սկզ բունք նե րից կա տա րել է բա ցա ռու թյուն, ո րը վե րա բե րում է տե-
սան կա րա հա նող և լու սա նա կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թա կա սուբյեկ տին: 

Այս պես, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի խախ տումն  ամ-
րա գր վել է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով, ա պա Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյու նը կրում է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը, իսկ ե թե տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցը հան դի սա նում է ի րա վա բա նա կան ան ձի սե փա կա նու թյուն, ա պա 
այն ան ձը, ո րին ամ րաց ված է տրա նս պոր տային մի  ջո ցը կամ տրա նս պոր տային մի  ջո ցն 
ամ րաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձը, ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ խախ տու մը կա-
տա րել է այլ ան ձ:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 01.03.2016 թվա կա-
նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սի հա մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի խախ տումն  
ամ րա գր վել է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով, ա պա նույն 
օ րե նսգր քով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը, իսկ ե թե տրա նս պոր տային մի  ջո ցը հան դի սա նում է 
ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ սե փա կա նու թյուն, ա պա՝ հա մա-
պա տաս խա նա բար ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը կամ ան հատ ձեռ նար կա տե րը, 
ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում նշել, որ Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի վկայա կոչ ված խմ բագ-
րու թյուն նե րը, ըստ է ու թյան, նա խա տե սում են մի և նույն ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, իսկ 
դրա նց մի  ջև առ կա տար բե րու թյու նը վե րա բե րում է այն դեպ քին, երբ տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է ոչ թե ֆի զի կա կան, այլ ի րա վա-
բա նա կան ան ձի: Քա նի որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի առջև բա րձ-
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րաց ված հար ցը վե րա բե րում է այն դեպ քին, երբ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա-
նա տե րը ֆի զի կա կան ան ձ է, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մա մբ ան հրա ժե շտ չի 
հա մա րում ան դրա դառ նալ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր-
քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի՝ 01.03.2016 թվա կա նից ա ռաջ և դրա նից հե տո գոր ծող խմ-
բագ րու թյուն նե րի հա մե  մա տա կան վեր լու ծու թյա նը: Փո խա րե նը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ան հրա ժե շտ է հա մա րում սույն ո րոշ մա մբ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  եր ձևա վո րել այն 
ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ, երբ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով 
հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված` տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր 
ֆի զի կա կան ան ձը վար չա կան կամ դա տա կան կար գով վի ճար կում է ի րեն վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը՝ իր վար չա կան բո-
ղո քի կամ հայ ցի հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ: Ընդ ո րում, սույն ո րոշ մա մբ ար տա-
հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը վե րա բե րում են մի  այն այն դեպ քին, երբ տրա նս-
պոր տային մի  ջո ցը դուրս չի ե կել սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե տու թյու նից վեր ջի նիս կամ-
քից ան կախ հան գա մա նք նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե-
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
վա րոր դի կող մի ց թույլ տր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի՝ տե սան կա րա-
հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով բա ցա հայտ ված խա խտ ման հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տի հար ցում ո րո շա կի ո րեն շեղ վել է «ա նձ նա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» սկզ բունք նե րից և 
ամ րագ րել է այն կան խա վար կա ծը, որ քն նա րկ վող դեպ քում, ընդ հա նուր կա նո նի հա մա-
ձայն, վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տը տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տե րն է, ե թե վեր ջի նս հան դի սա նում է ֆի զի կա կան ան ձ: 

Ա նդ րա դառ նա լով տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ-
նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծին` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ առ հա սա րակ ի րա վա բա նա կան կան խա վար կա ծն 
ի րա վա կան նոր մե  րով հաս տատ ված այն կա նո նն է, ո րի հա մա ձայն՝ ո րո շա կի հան գա մա-
նք հա մար վում է հաս տատ ված, քա նի դեռ օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի ա պա ցուց վել 
հա կա ռա կը։ Ըստ այդմ, վկայա կոչ ված ի րա վա կան դրույ թով նա խա տես վա ծ՝ տե սան կա-
րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ-
ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի է ու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. տե սան կա-
րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ-
ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա 
է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը, քա նի դեռ չի ա պա ցուց-
վել, որ տվյ ալ ի րա վա խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 21.06.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1282 ո րոշ մա մբ 
ան դրա դառ նա լով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րա գր ված ի րա վա կան նոր մի  սահ մա նադ րա կա նու թյան հար-
ցին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ օ րե նս դի րը վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու ընդ հա նուր կա նոն նե րը սահ մա նե լիս քն նա րկ վող դեպ քում 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբյե կտ է դի տար կել տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րո ջը` հաշ վի առ նե լով վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու-
մի ց ծա գող պար տա կա նու թյու նը, այն է  ̀  հա նձ նե լու տրա նս պոր տային մի  ջո ցն այն ան ձի 
փաս տա ցի օգ տա գո րծ մա նը, ով այն պե տք է շա հա գոր ծի ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան` դրա նով իսկ չխախ տե լով այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րն 
ու օ րեն քով պահ պան վող շա հե րը: Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ նշ ված ի րա-
վա կար գա վո րու մը նպա տա կաուղղ ված է ան ձա նց ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյա նը և 
պայ մա նա վոր ված է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի պար տա կա նու թյուն նե րի կա-
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տար ման, ինչ պես նաև վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի ա ռա վել ա րագ 
բա ցա հայտ ման և պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ման ան հրա ժեշ տու թյա մբ, ին չը ևս 
ուղղ ված է այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րի ու օ րեն քով պահ պան վող շա հե րի պահ պան մա նը:

Վ կայա կոչ ված ո րոշ մա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ տվյ ալ ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը և ի րա վա չափ 
ձևով իր սե փա կա նու թյան օգ տա գոր ծո ղը գտն վում են ո րո շա կի ի րա վա պայ մա նագ րային 
հա րա բե րու թյուն նե րի մե ջ, ո րը են թադ րում է նաև տրա նս պոր տային մի  ջո ցի օ րի նա չափ 
օգ տա գո րծ ման պար տա վո րու թյուն և ի րա վա խա խտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյան ան խու սա փե լի ու թյուն: Միև նույն ժա մա նակ, ել նե լով մե ղ քի առ կայու թյա մբ պա-
տաս խա նատ վու թյան, պատ ժի ան հա տա կա նաց ման ընդ հա նուր սկզ բունք նե րից` օ րե-
նս դի րը քն նա րկ վող դեպ քում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րո ջը վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան սուբյե կտ է դի տար կում, ե թե տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա-
կա նա տե րը չի ա պա ցու ցում, որ խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ: Նման ի րա վա կար գա-
վո րում սահ մա նե լու նպա տա կը ոչ մի  այն մե ղ քի առ կայու թյա մբ պա տաս խա նատ վու թյան 
ընդ հա նուր սկզ բուն քի պահ պա նումն  է, այլև տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի-
րոջ` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու մի ց ծա գող պար տա կա նու թյան չկա տար ման 
դեպ քե րը կան խե լը, ինչ պես նաև վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի պա-
տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լի ու թյան ե րաշ խա վո րու մը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ել նե լով «ա նձ նա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» վե րո հի շյալ սկզ բունք-
նե րի ց՝ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով այդ կան խա վար կա ծը հաղ թա հա րե լի է հա մա րել այն դեպ-
քում, երբ ա պա ցուց վում է, որ ի րա վա խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ: Ընդ ո րում, տվյ ալ 
դեպ քում մե ղ սա գր վող ի րա վա խախ տումն  այլ ան ձի կող մի ց կա տար ված լի նե լու փաս տի 
ա պա ցուց ման բե ռը կրում է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան-
ձը, որն ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
տե սան կա րա հա նող և լու սա նա կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մա ր։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա-
րան), ան դրա դառ նա լով տրա նս պոր տային մի  ջո ցով տե ղի ու նե ցած ի րա վա խախ տում-
նե րի դեպ քում այն վա րած ան ձի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ հայտ նե լու տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ վրա դր ված պար տա կա նու թյան ի րա վա չա փու թյան 
հար ցին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ավ տո մե  քե նայի յու րա քան-
չյուր սե փա կա նա տեր պե տք է գի տակ ցի, որ ին քը պար տա վոր է են թա րկ վել ո րո շա կի 
ի րա վա կան կար գա վոր ման ռե ժի մի , ո րի առ կայու թյու նը պայ մա նա վոր ված է տրա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րի շա հա գոր ծու մի ց այ լոց կյ ան քին և ա ռող ջու թյա նը սպառ նա ցող հնա րա-
վոր վտան գով: Հետ ևա բար այն ան ձի նք, ով քեր ցան կա նում են որ պես սե փա կա նու թյուն 
ու նե նալ և շա հա գոր ծել ավ տո մե  քե նա, պե տք է ստա նձ նեն ո րո շա կի պա տաս խա նատ-
վու թյուն և պար տա կա նու թյուն ներ, ո րո նք հան դի սա նում են մե  խա նի կա կան տրա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րին վե րա բե րող ի րա վա կան կար գա վոր ման ռե ժի մի  բաղ կա ցու ցիչ տար-
րե րը: Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը ո րոշ 
չա փով պե տք է հա մա ձայ նի ստա նձ նել ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյուն՝ կապ ված 
իր մե  քե նայի նե րգ րավ մա մբ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 
հետ: Ընդ ո րում, փո խադ րա մի  ջոց նե րի սե փա կա նա տե րե րի վրա տե սան կա րա հան ման 
կամ լու սան կա րա հան ման սար քե րով հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին մե  քե նան վա րող ան ձի մա սին տվյ ալ նե րը բա ցա հայ տե լու պար տա կա նու թյու նը 
պե տք է հա մա րել ի րա վա չա փ՝ հաշ վի առ նե լով ի րա վա խա խտ ման և պա տաս խա նատ-
վու թյան մի  ջո ցի ոչ խի ստ բնույ թը, ճա նա պար հային ենթ ևե կու թյան ան վտան գու թյունն 
ա պա հո վե լու նկատ մա մբ հան րային հե տա քրք րու թյու նը, ին պես նաև այդ պի սի պար տա-
կա նու թյուն ու նե նա լու կան խա տե սե լի ու թյու նը փո խադ րա մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ հա-
մար (տե ՛ս, O’Halloran and Francis v. The United Kingdom (15809/02, 25624/02) գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 29.06.2007 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 52-63):
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 Հաշ վի առ նե լով քն նա րկ վող հար ցի շուրջ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ի րա վա չափ է հա մա րում այն մո տե ցու մը, որ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան-
ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման 
հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա-
վար կա ծի հաղ թա հար ման հա մար ան հրա ժե շտ ի րա վա բա նա կան փաս տի ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը կրում է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան 
ան ձը: Այլ կե րպ ա սած, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 
32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րա գր ված ի րա վա կան նոր մը պե տք է մե կ նա բան վի և 
կի րառ վի հետ ևյալ կե րպ. ե թե (1) տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան 
ան ձը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյա ն՝ տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո-
ցի վա րոր դի կող մի ց թույլ տր ված ու տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի -
ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար և 
(2) վար չա կան կամ դա տա կան կար գով վի ճար կում է ի րեն վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակտն այն հիմ քով, որ ի րա վա խա խտ ման 
կա տար ման պա հին տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ, ա պա այդ վար չա-
կան ակ տը կա րող է վե րաց վել մի  այն այն դեպ քում, երբ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա-
կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձն ա պա ցու ցի, որ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ:

 Միև նույն ժա մա նակ սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա-
րում ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում մի  ա տե սակ ըն կա լում ձևա վո րել այն փաս տա կան 
հան գա մա նք նե րի բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ, ո րո նք տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե-
փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը պար տա վոր է ա պա ցու ցել տե սան կա րա հան ման կամ 
լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ-
վու թյան կան խա վար կա ծը հաղ թա հա րե լու հա մար: 

Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված կան խա վար կա ծի հաղ-
թա հար ման հա մար ա պա ցուց ման են թա կա փաս տա կան հան գա մա նք նե րի բո վան դա-
կու թյունն օ րե նս դի րը սահ մա նել է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում, մաս նա վո րա պե ս՝ հետ ևյալ դրույ թի մի  ջո ցով. 
«(...) ե թե չեն ա պա ցու  ցու մ, որ խախ տու  մը կա տա րել է այլ ան ձ (...)»: Նշ ված ի րա վա կան 
նոր մի  բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ տվյ ալ դեպ քում օ րե նսդ րի կող մի ց կան խո-
րոշ ված ա պա ցուց ման են թա կա փաս տա կան հան գա ման քը տե սան կա րա հան ման կամ 
լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցն այլ ան ձի կող մի ց վա րե լն է: Փաս տո րեն, քն նա րկ վող ի րա վի-
ճա կում ան հրա ժե շտ է ա պա ցու ցել ոչ թե այն հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման կա-
տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը չի վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա-
կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը, այլ այն հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ:

 Վե րոգ րյա լից ուղ ղա կի ո րեն հետ ևում է, որ խնդ րո ա ռար կա հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հար ցում օ րե նսդ րի կամ քը հան գում է հետ ևյա լին. 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի -
ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա-
մար ան հրա ժե շտ է ոչ թե ա պա ցու ցել այն փաս տը, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը չի վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր 
ֆի զի կա կան ան ձը, այլ բա ցա հայ տել այն հան գա ման քը, թե կո նկ րետ ով է վա րել տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցը, այ սի նքն՝ թե կո նկ րետ որ ֆի զի կա կան ան ձն է կա տա րել տե սան-
կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ի րա վա խախ տու մը, 
և ա պա ցու ցել այդ հան գա ման քի առ կայու թյու նը: Հետ ևա բար Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ա պա-
ցուց ման բե ռը կրող սուբյեկ տը՝ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան 
ան ձը, չի կա րող բա վա րար վել մի  այն այն փաս տի վկայա կոչ մա մբ, որ տե սան կա րա հան-
ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման կա տար-
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ման պա հին ին քը չի վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, և պար տա վոր է հայտ նել, 
թե ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին ով է վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը՝ 
նշե լով այդ ան ձին նույ նա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ և բա վա րար տվյ ալ ներ (առն-
վա զն վեր ջի նիս ա նու նը և հաս ցեն): Ընդ ո րում, տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տեր ֆի զի կա կան ան ձը, մատ նա ցույց ա նե լով որ ևէ մե  կի ն՝ որ պես ի րա վա խա խտ ման կա-
տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի, պար տա վոր է ա պա ցու ցել, որ 
տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն է վա-
րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր 
ֆի զի կա կան ան ձի կող մի ց վկայա կոչ ված կո նկ րետ ան ձի կող մի ց ի րա վա խա խտ ման կա-
տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու փաս տը վար չա կան կամ դա տա կան 
ըն թա ցա կար գե րի շր ջա նակ նե րում չհաս տատ վե լու (ա պա ցուց ված չհա մար վե լու) դեպ-
քում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձի վրա օ րեն քով դր ված 
ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը հա մար վում է չկա տար ված, ինչն էլ հան գեց նում է 
տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վեր ջի նիս պա տաս խա նատ վու թյան 
ի րա վա չա փու թյան հաս տատ մա նը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս-
խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման մա սին Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ի րա-
վա կար գա վոր ման բո վան դա կու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը պար տա վոր է ի րա վա սու մա րմն  ին (վար չա կան մար-
մի ն կամ դա տա րան) հայտ նել ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը վա րած ան ձի ինք նու թյու նը և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին հե նց այդ ան ձն է վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Հա կա ռակ պա րա գայում տե-
սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծը հա մար վում է չհաղ թա հար ված, Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
ու ժով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա պատ շաճ սուբյե կտ է դի տա րկ վում 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը, և վեր ջի նիս վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան ակ տը չի կա րող վե րաց վել այն 
հիմ քով, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է 
այլ ան ձ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում հա վե լել, որ Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում մե  խա նի կա կան տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րով 
կա տար ված և տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր-
ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը կար գա վոր վում են 
« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Նշ ված օ րե նսդ-
րա կան ակ տում 21.12.2015 թվա կա նին ըն դուն ված և 11.01.2016 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած 
թիվ ՀՕ-179-Ն օ րեն քով կա տար վել են մի  շա րք փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր, ո րո-
նք ևս վկայում են այն մա սին, որ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի -
ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի 
հաղ թա հար ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձը 
պար տա վոր է ի րա վա սու մա րմն  ին (վար չա կան մար մի ն կամ դա տա րան) հայտ նել ի րա-
վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի ինք նու թյու նը 
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և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն է վա րել տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցը: 

Այս պես, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր-
ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 
11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 7-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե-
նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված` խախ տումն  այլ ան ձի կող մի ց կա-
տար ված լի նե լու փաս տը կա րող է ա պա ցուց վել օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում և 
կար գով գան գատ (բո ղոք կամ հայ ցա դի մում) ներ կայաց նե լու (...) մի  ջո ցով:

 Նույն օ րեն քի՝ 11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 7-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված գան գա տը (բո ղո քը կամ 
հայ ցա դի մու մը) կա րող է ներ կայաց վել վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րոջ կամ խախ տում 
կա տա րած ան ձի կող մի ց և պե տք է պա րու նա կի խախ տու մը կա տա րած ան ձի ա նու նը, 
ազ գա նու նը, վա րոր դա կան վկայա կա նի սե րի ան և հա մա րը, բնա կու թյան վայ րը, ինչ պես 
նաև դրան պե տք է կց վեն գան գա տը ներ կայաց նող ան ձա նց ան ձնագ րե րի և տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի հաշ վառ ման փաս տա թղ թի պատ ճեն նե րը: Ե թե տրա նս պոր տային մի  ջո ցն 
օգ տա գո րծ վում է գրա վոր պայ մա նագ րի հի ման վրա, ա պա գան գա տին (բո ղո քին կամ 
հայ ցա դի մու մի ն) պե տք է կց վի նաև պայ մա նագ րի պատ ճե նը:

Վ կայա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս դի-
րը 11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի մի  ջո ցով սահ մա նել է տե-
սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման, այ սի նքն՝ տվյ ալ 
ի րա վա խախ տու մը փաս տա ցի չկա տա րած տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան բա ցառ ման և տվյ ալ ի րա վա խա խտ ման ի րա կան 
կա տա րո ղին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պայ ման նե րն ու կար գը։ Ըստ այդ 
ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի՝ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով 
հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր 
ֆի զի կա կան ան ձը կա րող է հաս նել իր նկատ մա մբ ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վե րաց-
մա նը թե՛ վար չա կան, թե՛ դա տա կան կար գով այդ վար չա կան ակ տը վի ճար կե լու մի  ջո-
ցո վ՝ իր բո ղո քի կամ հայ ցի հիմ քում դնե լով այն փաս տա կան հան գա ման քը, որ ի րա վա-
խա խտ ման կա տար ման պա հին տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ: Ընդ 
ո րում, վար չա կան կամ դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լով տե սան կա րա հան ման կամ 
լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձին 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը՝ վեր ջի-
նս պար տա վոր է վար չա կան բո ղո քը քն նող վար չա կան մա րմն  ին կամ դա տա րա նին ներ-
կայաց նել, ի թի վս այլ հան գա մա նք նե րի, հետ ևյալ տվյ ալ նե րը (փաս տա թղ թե րը). 

1) ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի ա նու նը և ազ գա նու նը, 
2) ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի վա րոր դա կան վկայա կա նի սե րի ան և հա-

մա րը, բնա կու թյան վայ րը, 
3) տ րա նս պոր տային մի  ջո ցն ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի կող մի ց օգ տա գո-

րծ վե լու հի մք հան դի սա ցող գրա վոր պայ մա նա գի րը (առ կայու թյան դեպ քում):
 Փաս տո րեն, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա-

բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր-
ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի՝ 11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 7-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րով օ րե նս դի րը տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տեր ֆի զի կա կան ան ձի վրա դրել է պար տա կա նու թյուն վար չա կան բո ղո քը քն նող 
վար չա կան մա րմն  ին կամ դա տա րա նին հայտ նել ո րո շա կի տե ղե կու թյուն ներ տե սան-
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կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման կա տար ման պա հին տվյ ալ տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը վա րած ան ձի և այդ ան ձի կող մի ց տրա նս պոր տային մի  ջո ցն օգ տա գոր ծե լու 
հիմ քե րի վե րա բե րյալ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ օ րե նս դի րը տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա-
րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա-
խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան 
կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հար ցում դրս ևո րել է հս տակ մո տե ցում առ այն, որ 
նշ ված կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա մար ան հրա ժե շտ ա պա ցուց ման բե ռի բո-
վան դա կու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ֆի-
զի կա կան ան ձը պար տա վոր է ի րա վա սու մա րմն  ին (վար չա կան մար մի ն կամ դա տա րան) 
հայտ նել ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի 
ինք նու թյու նը և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն 
է վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի 
հաղ թա հար ման հա մար բա վա րար հիմ քե րի առ կայու թյան պայ ման նե րում տե սան կա րա-
հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե-
կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վեր ջի նիս վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու ո րո շու մը վար չա կան բո ղո քա րկ ման ե ղա նա կով վի ճար կե լու կա ռու ցա կար-
գը ող ջա մի տ ժամկ  ետ նե րի պահ պան ման տե սան կյ ու նից կա րող է ա ռա վել ար դյու նա վետ 
կեր պով ա պա հո վել ան ձի խա խտ ված ի րա վունք նե րի գո րծ նա կան վե րա կա նգ նու մը, քան 
քն նա րկ վող կան խա վար կա ծի հաղ թա հա րու մը նույն վար չա կան ակ տը դա տա կան կար-
գով բո ղո քար կե լու և դա տա կան գո րծ հա րու ցե լու մի  ջո ցով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է 
Ար սեն Խա չատ րյա նի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս պա հան ջել է վե-
րաց նել Ծա ռայու թյան « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թվով 18 (30.07.2013 թվա-
կա նի թիվ 1300819604, 30.07.2013 թվա կա նի թիվ 1300820598, 03.09.2013 թվա կա նի թիվ 
1300930667, 06.09.2013 թվա կա նի թիվ 1300942354, 06.09.2013 թվա կա նի թիվ 1300941750, 
09.09.2013 թվա կա նի թիվ 1300949945, 04.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301024027, 04.10.2013 
թվա կա նի թիվ 1301024630, 09.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301037917, 09.10.2013 թվա կա նի թիվ 
1301037942, 11.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301048096, 14.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301051607, 
15.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301057236, 23.10.2013 թվա կա նի թիվ 1301077219, 25.10.2013 
թվա կա նի թիվ 1301083554, 04.11.2013 թվա կա նի թիվ 1301104229, 06.11.2013 թվա կա նի թիվ 
1301113211, 07.11.2013 թվա կա նի թիվ 1301114164) ո րո շումն  ե րը: Նշ ված վար չա կան ակ տե րով 
Ար սեն Խա չատ րյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան և նրա նկատ մա-
մբ նշա նակ վել է տու գա նք այն բա նի հա մար, որ վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող «OPEL» մակ նի շի «35TO776» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր-
դը 2013 թվա կա նի հու լիս, օ գոս տոս, սեպ տեմ բեր և հոկ տեմ բեր ա մի ս նե րին կա տա րել 
է ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան տար բեր կա նոն նե րի մի  շա րք խախ տումն  եր, ո րո նք 
հայտ նա բեր վել են տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով: 

Ար սեն Խա չատ րյա նը վի ճա րկ ման հայ ցի հիմ քում դրել է այն փաս տար կը, որ վե րոգ-
րյալ վար չա կան ակ տե րով ար ձա նա գր ված ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման պա հին 
«OPEL» մակ նի շի «35TO776» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան-
ձ՝ Գա րիկ Ղամ բա րյա նը: Նշ ված փաս տա կան հան գա մա նքն ա պա ցու ցե լու հա մար Ար-
սեն Խա չատ րյա նը վար չա կան դա տա րան է ներ կայաց րել իր և Գա րիկ Ղամ բա րյա նի մի -
ջև 29.10.2013 թվա կա նին կնք ված, նո տա րա կան կար գով հաս տատ ված ավ տո մե  քե նայի 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը, ո րի հա մա ձայն՝ Ար սեն Խա չատ րյա նը 3 տա րի ժամ-
կե տով Գա րիկ Ղամ բա րյա նի ժա մա նա կա վոր տի րա պետ մա նը և օգ տա գո րծ մա նն է հա-
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նձ նել «OPEL» մակ նի շի «35TO776» հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան: Ըստ այդ պայ մա նագ րի 
6.3-րդ կե տի` կապ ված նույն պայ մա նագ րի ա ռար կայի հետ` պայ մա նագ րի պայ ման նե րը 
կի րառ վում են մի  նչև նույն պայ մա նագ րի կն քե լը կող մե  րի մի  ջև ծա գած հա րա բե րու թյուն-
նե րի նկատ մա մբ` սկ սած 01.07.2013 թվա կա նից, քա նի որ վար ձա կա լը սկ սած 01.07.2013 
թվա կա նից փաս տա ցի վար ձա կա լու թյա մբ օգ տա գոր ծել է մե  քե նան և մի  նչև նույն պայ-
մա նագ րի կն քե լն ամ բող ջու թյա մբ վճա րել է նշ ված ա մի ս նե րի վար ձավ ճար նե րը:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ար սեն Խա չատ րյա նի հայ ցը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
Ար սեն Խա չատ րյա նի և Գա րիկ Ղամ բա րյա նի մի  ջև 29.10.2013 թվա կա նին կնք ված ավ-
տո մե  քե նայի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով հաս տատ վում է, որ ի րա վա խախ տում-
նե րը կա տա րե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 25.07.2013-30.10.2013 թվա կան նե րին, «OPEL» 
մակ նի շի «35TO776» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նան գտն վել է Գա րիկ Ղամ բա րյա նի 
օգ տա գո րծ ման և տի րա պետ ման ներ քո և շա հա գո րծ վել է վեր ջի նիս կող մի ց, որ պի սի 
պա րա գայում Ար սեն Խա չատ րյա նը զրկ ված է ե ղել ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով հա մա պա տաս խան ի րա վա խախ տումն  ե րը կա-
տա րե լու օբյեկ տիվ հնա րա վո րու թյու նից:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Ծա ռայու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 
վճի ռը թո ղել է ան փո փո խ՝ ըստ է ու թյան հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի վե րոգ րյալ դիր քո-
րոշ ման հետ: 

Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ-
տե րով Ար սեն Խա չատ րյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան լու սան-
կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի մի  
շա րք խախ տումն  ե րի հա մա ր՝ հի մք ըն դու նե լով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա-
բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րա գր ված` տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծը: Սույն վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում նշ-
ված կան խա վար կա ծը հաղ թա հա րե լու հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա-
բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ա պա ցուց ման բե ռը 
կրող սուբյեկ տը՝ «OPEL» մակ նի շի «35TO776» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե-
փա կա նա տեր Ար սեն Խա չատ րյա նը, վկայա կո չել է մի  այն այն փաս տը, որ Ծա ռայու թյան 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին»  ո րո շումն  ե րով ի րեն մե ղ սա գր վող և լու սան կա-
րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման պա հին տվյ ալ 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վար ձա կա լու թյա մբ հա նձն ված է ե ղել Գա րիկ Ղամ բա րյա նին, 
ին չը, ըստ հայց վո րի, հաս տատ վում է Ար սեն Խա չատ րյա նի և Գա րիկ Ղամ բա րյա նի մի  ջև 
29.10.2013 թվա կա նին կնք ված ավ տո մե  քե նայի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով:

 Սա կայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տե րով 
Ար սեն Խա չատ րյա նին վե րա գր վող ի րա վա խախ տումն  ե րը Գա րիկ Ղամ բա րյա նի կող մի ց 
կա տար ված լի նե լու փաս տա կան հան գա ման քը վե րոգ րյալ պայ մա նագ րի մի  ջո ցով հաս-
տատ ված հա մա րե լը չի կա րող դի տա րկ վել բա վա րար հի մք՝ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծը հաղ թա հա րե լու հա մար: 
Այս պես, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ձևա վո րած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման, տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծը հաղ թա հա-
րե լու հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր Ար սեն Խա չատ րյա նի վրա դր-
ված ա պա ցուց ման բե ռը հան գում է հետ ևյա լին. վեր ջի նս պար տա վոր է դա տա րա նին 
հայտ նել ի րեն մե ղ սա գր վող ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման պա հի ն՝ 2013 թվա կա նի 
հու լիս, օ գոս տոս, սեպ տեմ բեր և հոկ տեմ բեր ա մի ս նե րի հա մա պա տաս խան օ րե րին և ժա-
մե  րին, «OPEL» մակ նի շի «35TO776» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի 
ինք նու թյու նը և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն է 
վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
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պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան 
հա մա կար գում կա րող է հաղ թա հար վել տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րո-
ջը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը թե՛ 
վար չա կան, թե՛ դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու մի  ջո ցով: Ընդ ո րում, նշ ված հիմ քով 
վար չա կան մա րմն  ին վար չա կան բո ղո քով դի մե  լու կամ ա ռա նց վար չա կան բո ղոք ներ-
կայաց նե լու ան մի  ջա պես դա տա րան դի մե  լու հար ցում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե-
փա կա նա տե րն օժտ ված է տնօ րին չա կան հայե ցո ղու թյա մբ. տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տե րն է ո րո շում քն նա րկ վող կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա մար իր 
նկատ մա մբ ըն դուն ված վար չա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ե ղա նա կը: Հետ ևա բար վճ ռա բեկ 
բո ղո քի այն փաս տար կը, որ Ար սեն Խա չատ րյա նի հայ ցը են թա կա չէր բա վա րար ման, քա-
նի որ վեր ջի նս վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տե րը ստա նա լու ց հե տո 10 օր վա ըն թաց քու մ չի 
դի մե լ վար չա կան մա րմն  ին և վար չա կան վա րու յ թի շր ջա նակ նե րու մ չի ա պա ցու  ցել ի րա-
վա խախ տու մն  ե րն այլ ան ձի կող մի ց կա տար ված լի նե լը, ան հի մն  է, քա նի որ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման հայ ցի բա-
վա րա րու մը կամ մե ր ժու մը որ ևէ կե րպ պայ մա նա վոր ված չէ այդ վար չա կան ակ տը նախ-
կի նում վար չա կան կար գով բո ղո քա րկ ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քով: Ըստ 
այդմ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա չա փո րեն է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ «(...) 
ի րա վա խա խտ ման պա հին սե փա կա նու  թյան ի րա վու ն քով ան ձին պատ կա նող տրա նս-
պոր տային մի  ջո ցն այլ ան ձի կող մի ց վա րե լու  փաս տի վե րա բե րյալ ա պա ցու յց նե րը վար-
չա կան մա րմն  ին չներ կայաց նե լու  հան գա ման քը որ ևէ կե րպ չի կա րող սահ մա նա փա կել 
դա տա կան պա շտ պա նու  թյան ի րա վու նքն ի րաց նե լիս այդ ա պա ցու յ ցը դա տա րա նին ներ-
կայաց նե լու  դա տա վա րա կան ի րա վու ն քը, ան կախ այն հան գա ման քից, թե այդ հիմ քով 
վար չա կան ակ տը (...) վար չա կան կար գով բո ղո քա րկ վել է կամ այդ ա պա ցու յ ցը (...) վար-
չա կան մա րմն  ին ներ կայաց վել է, թե` ոչ (...)»։

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Ար սեն 
Խա չատ րյա նը չի կա տա րել օ րեն քով իր վրա դր ված ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու-
նը, այ սի նքն՝ մատ նան շե լով այն ան ձին, ով ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման պա հին 
վա րել է «OPEL» մակ նի շի «35TO776» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, դա տա-
րան չի ներ կայաց րել սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տե րով ար ձա նա գր ված 
ի րա վա խախ տումն  ե րն այդ ան ձի կող մի ց կա տար ված լի նե լու փաս տը հաս տա տե լու հա-
մար ան հրա ժե շտ և բա վա րար տվյ ալ նե ր՝ հատ կա պես հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման-
քը, որ Ար սեն Խա չատ րյա նի և Գա րիկ Ղամ բա րյա նի մի  ջև ավ տո մե  քե նայի վար ձա կա լու-
թյան պայ մա նա գի րը փաս տա ցի կնք վել է 29.10.2013 թվա կա նին, այ սի նքն՝ վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տե րով Ար սեն Խա չատ րյա նին վե րա գր վող ա րա րք նե րի գե րա կշ ռող մա-
սի կա տա րու մի ց հե տո: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն 
գոր ծով տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծը պե տք է հա մար վեր չհաղ-
թա հար ված, և Ար սեն Խա չատ րյա նին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
մա սին վար չա կան ակ տե րը չէ ին կա րող վե րաց վել այն հիմ քով, որ ի րա վա խախ տումն  ե րի 
կա տար ման պա հին «OPEL» մակ նի շի «35TO776» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցը 
վա րել է այլ ան ձ:

 Հի մք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Դա տա րա նը պատ շաճ կեր պով չի 
պար զել սույն գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար-
ցը, այն է՝ արդյոք Ծա ռայու թյան « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» ո րո շումն  ե րով 
Ար սեն Խա չատ րյա նին մե ղ սա գր վող ա րա րք նե րի կա տար ման պա հին այլ ան ձ է վա րել 
վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող «OPEL» մակ նի շի «35TO776» հա-
մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, թե՝ ոչ, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
կող մի ց: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գո րծն ան հրա ժե շտ է ու-
ղար կել նոր քն նու թյա ն՝ Ար սեն Խա չատ րյա նի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյան կա տա-
րու մը սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ա պա-
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հո վե լու մի  ջո ցով գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
վե րո հի շյալ հար ցը պար զե լու հա մար:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 

բա վա րա ր՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 151-րդ, 163-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու և գոր ծը նոր 
քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, իսկ գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գայում դա տա կան 
ծախ սե րի, այդ թվում՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 17.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված 
պե տա կան տուր քի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան 
ներ կա փու լում, գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի       

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րե ն։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ 

դա տա րա նի 26.01.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` 
նոր քն նու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին, այդ թվում՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա-
մար սահ ման ված և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 
17.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հե տա ձգ ված պե տա կան տուր քի հար ցին ան դրա դառ նալ 
գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ ։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ   Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/0446/05/16
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/0446/05/16                                                      
Նա խա գա հող դա տա վո ր՝ Գ. Ղա րի բյա ն
 Դա տա վոր նե ր՝ Ք. Մկոյա ն
 Ա. Ա ռա քե լյ ա ն

ՈՐՈՇՈՒՄ
    ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ       
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հայկ Ղա զա րյա նի ներ կայա ցու ցիչ Աշ խեն Դա-

շյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 21.02.2017 թվա կա նի ո րոշ-
ման դեմ`ը ստ հայ ցի Հայկ Ղա զա րյա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային 
ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն)` Ծա ռայու թյան 22.10.2015 
թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503760033 ո րո շումն  ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը.
 Դի մե  լով դա տա րան` Հայկ Ղա զա րյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռայու-

թյան 22.10.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503760033 ո րո-
շու մը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա նի Հա րու թյու նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
01.04.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 21.02.2017 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ծա ռայու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա տա րա նի 
01.04.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ հայ ցը մե  րժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Հայկ Ղա զա րյա նի ներ կայա ցու ցի չը ։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել: 
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մն  ե րը և պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե րա բե րյալ 

ՀՀ օ րե նսգր քի 9-րդ, 22-րդ, 32-րդ  հոդ ված նե րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-
նսգր քի 5-րդ, 6-րդ, 28-րդ, 124-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Ծա ռայու թյան 22.10.2015 թվա կա նի 

« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503760033 ո րոշ մա մբ « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ի 
տնօ րեն Հայկ Ղա զա րյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խատ վու թյան ոչ թե իր կա-
տա րած ի րա վա խա խտ ման հա մար, այլ մի  այն այն բա նի հա մար, որ տվյ ալ ըն կե րու թյան 
վա րոր դը չի վճա րել նախ կի նում նշա նակ ված տու գա նք նե րը:

 Բա ցի այդ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը չի 
պա հան ջել վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի 
բո լոր նյու թե րը, որ տեղ առ կա են հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ այն մա սին, որ Հայկ 
Ղա զա րյա նը կա տա րել է « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ-
նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի՝ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով 
նա խա տես ված իր պար տա կա նու թյու նը: Այ սի նքն՝ Հայկ Ղա զա րյա նը պատ շաճ կեր պով 
հայտ նել է վար չա կան մա րմն  ին այն ան ձի տվյ ալ նե րը, ում ամ րաց ված է «OPEL» մակ նի շի 
«132 OF 61» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Հետ ևա բար վար չա կան վա րույ թի 
նյու թե րի ամ բող ջա կան ու սումն  ա սի րու թյան դեպ քում Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չէր գա 
այն եզ րա հա նգ ման, որ Հայկ Ղա զա րյա նի կող մի ց չի մատ նա նշ վել ի րա վա խախ տում կա-
տա րած ան ձը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 21.02.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 01.04.2016 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը. 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1)  Ծա ռայու թյան 22.10.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 

1503760033 ո րոշ մա մբ Հայկ Ղա զա րյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124.3-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ 20.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, այն բա-
նի հա մար, որ « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող «OPEL» 
մակ նի շի «132 OF 61» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դը 25.08.2015 թվա-
կա նի ն՝ ժա մը 14:43-ին, Եր ևան քա ղա քի Հա լա բյան, Ար զու մա նյան և Հրազ դա նի կիր ճի 
խաչ մե  րու կի հատ վա ծում չի են թա րկ վել լու սա ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին (գ.թ. 4).

2)  Հայկ Ղա զա րյա նը գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում Դա տա րա նին հայտ նել է, որ 
վար չա կան ակ տում նշ ված տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րում է Ար ման Խո ջոյա նը, ո րի 
վե րա բե րյալ Ծա ռայու թյու նը բազ մի  ցս տե ղե կաց վել է (գ.թ. 24-25).

3)  Ծա ռայու թյան 30.10.2015 թվա կա նի թիվ 17-4-429 գրու թյա մբ « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ի 
տնօ րեն Հայկ Ղա զա րյա նին 12.10.2015 թվա կա նի գրու թյան կա պակ ցու թյա մբ հայտն վել է, 
որ Ար ման Խո ջոյա նի նկատ մա մբ վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ո րո շում 
կայաց նել հնա րա վոր չէ, քա նի որ վեր ջի նս այլ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րով կա տա րել 
է ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի բազ մա թիվ խախ տումն  եր, ո րո նց ար դյուն-
քում նրա նկատ մա մբ կայաց վել են վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին թվով 30 և ա վե-
լի ո րո շումն  եր, ո րո նք չեն վճար վել (գ.թ. 26).

4)  Ծա ռայու թյան 23.12.2015 թվա կա նի թիվ 17-4-26363 գրու թյա մբ « Հայկ Ռա ֆո» 
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ՍՊԸ-ի տնօ րեն Հայկ Ղա զա րյա նին 15.12.2015 թվա կա նի գրու թյան կա պակ ցու թյա մբ 
հայտն վել է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված կար գով Հայկ Ղա զա րյա նի կող մի ց չեն ներ կայաց վել 
ա պա ցույց ներ, ո րո նք հիմն  ա վո րում են գրու թյու նում նշ ված ան ձա նց « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-
ում աշ խա տե լու և տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը նրա նց ամ րա կց ված լի նե լու փաս տը, 
ուս տի Ծա ռայու թյան թիվ 1503760033 և այլ ո րո շումն  ե րը կայաց վել են Հայկ Ղա զա րյա նի 
նկատ մա մբ, և դրա նց պա հա նջ նե րի կա տար ման պար տա վո րու թյու նը կրում է վեր ջի նս՝ 
որ պես տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րն ամ րակ ցե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձ (գ.թ. 5)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ի րա վա բա նա կան 
ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան մա մբ 
կամ լու սան կա րա հան մա մբ հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե-
րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման կա ռու ցա կար գի 
վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և 
կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին. 

1) ո ՞վ է են թա կա վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան ի րա վա բա նա կան ան ձին 
պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան մա մբ կամ լու -
սան կա րա հան մա մբ հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու  թյան կա նոն նե րի խա-
խտ ման հա մար, 

2) ի նչ պի սի՞ ի րա վա կան կա ռու  ցա կար գի մի  ջո ցով կա րող է հաղ թա հար վել տե սան-
կա րա հան ման կամ լու  սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու  թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տի րոջ պա տաս խա նատ վու  թյան կան խա վար կա ծը:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խախ տում (զան ցա նք) է հա մար վում պե տա կան կամ 
հա սա րա կա կան կար գի, (...) քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, կա-
ռա վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ոտնձգ վող հա կաի րա վա կան, մե  ղա վոր (դի տա վո-
րյալ կամ ան զգույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, ո րի հա մար օ րե նսդ-
րու թյա մբ նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն։

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ տույժ նշա նա կե լիս հաշ վի են առն վում կա տար ված ի րա վա խա խտ ման 
բնույ թը, խախ տո ղի ան ձը, նրա մե ղ քի աս տի ճա նը, գույ քային դրու թյու նը, պա տաս խա-
նատ վու թյու նը մե ղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մա նք նե րը:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 279-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խա խտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լիս մար մի  նը (պաշ-
տո նա տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է, արդյոք, վար չա կան ի րա վա-
խախ տում. արդյոք, տվյ ալ ան ձը մե  ղա վոր է այն կա տա րե լու մե ջ. արդյոք, նա են թա կա է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան (...):

 Մատ նա նշ ված ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ո լոր տում գոր ծում են «ա նձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա-
նատ վու թյան» կար ևո րա գույն սկզ բունք նե րը: Անձ նա կան պա տաս խա նատ վու թյան սկզ-
բուն քը նշա նա կում է, որ ան ձը կա րող է են թա րկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
մի  այն ան ձա մբ իր կող մի ց կա տար ված զան ցան քի հա մար: Իսկ ըստ մե ղ քի պա տաս-
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խա նատ վու թյան սկզ բուն քի է ու թյունն այն է, որ ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան մի  այն այն դեպ քում, երբ զան ցան քի կա տար ման մե ջ վեր ջի նիս մե  ղա-
վո րու թյու նը (դի տա վո րու թյուն կամ ան զգու շու թյուն) հաս տատ ված է ի րա վա սու մա րմն  ի 
կող մի ց, քա նի որ ան ձի ա րար քում մե ղ քի բա ցա կայու թյու նը վկայում է վար չա կան ի րա-
վա խա խտ ման բա ցա կայու թյան մա սին:

Ն մա նա տիպ ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը՝ 12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-920 ո րոշ մա մբ նշե լով, որ վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան սկզ բունք նե րից է « պա տաս խա նատ վու թյու նը մե ղ քի հա մար» սկզ-
բուն քը, ին չը նշա նա կում է, որ վար չա կան տույ ժը (պա տաս խա նատ վու թյու նը) կա րող է 
կի րառ վել մի  այն վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մե ջ մե  ղա վոր ան ձի նկատ մա-
մբ: Հետ ևա բար`  մե ղ քը, որ պես վար չա կան զան ցա կազ մի  սուբյեկ տիվ կող մի  պար տա դիր 
տա րր, հան դի սա նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա կան մի  ակ նա խա-
պայ մա նն ու նա խադ րյա լը: Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ նշ ված սկզ բուն քը 
սեր տո րեն առնչ վում է նաև վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մե կ այլ սկզ բուն քի` ան-
ձնա կան պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քին, ո րի հա մա ձայն՝ ան ձը են թա կա է պա-
տաս խա նատ վու թյան մի  այն ան ձա մբ կա տա րած ի րա վա խա խտ ման հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րե նս դի րը վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան վե րոն շյալ սկզ բունք նե րից կա տա րել է բա ցա ռու թյուն, ո րը վե րա բե րում է 
տե սան կա րա հա նող և լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թա կա սուբյեկ տին: 

Այս պես, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի խախ տումն  ամ-
րա գր վել է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով, ա պա Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյու նը կրում է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը, իսկ ե թե տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցը հան դի սա նում է ի րա վա բա նա կան ան ձի սե փա կա նու թյուն, ա պա 
այն ան ձը, ո րին ամ րաց ված է տրա նս պոր տային մի  ջո ցը կամ տրա նս պոր տային մի  ջո ցն 
ամ րաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձը, ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ խախ տու մը կա-
տա րել է այլ ան ձ:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 01.03.2016 թվա կա-
նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սի հա մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի խախ տումն  
ամ րա գր վել է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով, ա պա նույն 
օ րե նսգր քով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը, իսկ ե թե տրա նս պոր տային մի  ջո ցը հան դի սա նում է 
ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ սե փա կա նու թյուն, ա պա՝ հա մա-
պա տաս խա նա բար ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը կամ ան հատ ձեռ նար կա տե րը, 
ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում նշել, որ Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի վկայա կոչ ված խմ բագ-
րու թյուն նե րը, ըստ է ու թյան, նա խա տե սում են մի և նույն ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, իսկ 
դրա նց մի  ջև առ կա տար բե րու թյու նը վե րա բե րում է այն դեպ քին, երբ տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է ոչ թե ֆի զի կա կան, այլ ի րա վա-
բա նա կան ան ձի: Քա նի որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի առջև բա րձ-
րաց ված հար ցը վե րա բե րում է այն դեպ քին, երբ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա-
նա տե րն ի րա վա բա նա կան ան ձ է, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մա մբ ան հրա ժե շտ 
է հա մա րում ի րա վա կան դիր քո րո շումն  եր ձևա վո րել այն ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ, երբ 
տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թա րկ ված տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր ի րա վա բա նա կան ան ձի 
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տնօ րե նը վար չա կան կամ դա տա կան կար գով վի ճար կում է ի րեն վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը՝ իր վար չա կան բո ղո քի կամ 
հայ ցի հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ: Ընդ ո րում, սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը վե րա բե րում են մի  այն այն դեպ քին, երբ տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը դուրս չի ե կել սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե տու թյու նից վեր ջի նիս կամ քից ան կախ 
հան գա մա նք նե րում:

 Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող այն օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի 
վեր լու ծու թյա նը, ո րո նք վե րա բե րում են ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս-
պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի -
ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տին ո րո շե լու կա ռու ցա կար գին: 

Այս պես, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա-
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 
11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե 
ի րա վա խախ տու մը կա տար վել է ի րա վա բա նա կան ան ձին (...) պատ կա նող տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցով, ա պա վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րո ջը պար զե լու նպա տա կով վար չա-
կան մար մի  նը գրա վոր հար ցում է կա տա րում ի րա վա բա նա կան ան ձին (...):

 Նույն օ րեն քի՝ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հար ցում ստա ցած ան ձը պար տա վոր է 5-օ րյա ժամկ  ե տում վար-
չա կան մա րմն  ին գրա վոր հայտ նել, թե ում է ամ րաց ված տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Գրա-
վոր պա տաս խա նում նշ վում են ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը, բնա-
կու թյան վայ րը:

Վ կայա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ մի  նչև 
11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն՝ ի րա վա բա նա կան 
ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան ման կամ 
լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն-
նե րի խա խտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տին ո րո շե լու հար ցը 
լու ծե լու հա մար վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր էր գրա վոր հար ցում ու ղար կել տվյ ալ 
ի րա վա բա նա կան ան ձին, իսկ վեր ջի նս էլ իր հե թին պար տա վոր էր հն գօ րյա ժամկ  ե տում 
վար չա կան մա րմն  ին տրա մադ րել հա րց մա մբ պա հա նջ վող տե ղե կու թյուն նե րը, մաս նա-
վո րա պե ս՝ այն ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը, բնա կու թյան վայ րը, 
ում ամ րաց ված է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րը հա մադ րե լով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ մի  նչև 01.03.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված ի րա վադ րույթ նե րի հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա-
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 
11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես-
ված հա րց ման մի  ջո ցով վար չա կան մար մի  նն ա ռա ջին հեր թին պար տա վոր էր պար զել 
այն ան ձին, ով են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա բա նա կան ան ձին 
պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված ի րա վա խա խտ ման հա մար: Փաս-
տո րեն, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա-
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 
11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված 
հար ցու մով վար չա կան մար մի  նը պար զում էր, թե ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող 
այն տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, ո րի մի  ջո ցով կա տար վել է տե սան կա րա հան ման կամ լու-
սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե-
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րի խախ տում, ամ րաց ված է արդյո ՞ք որ ևէ ֆի զի կա կան ան ձի, և ո րո նք են այդ ան ձին նույ-
նա կա նաց նող տվյ ալ նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձին 
ուղղ ված քն նա րկ վող հա րց ման մի  ջո ցով վե րոգ րյալ հան գա մա նք նե րի պար զումն  ա պա-
հո վում էր ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված 
ի րա վա խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռու մը պատ շաճ 
սուբյեկ տի (այն ան ձի, ո րին ամ րաց ված է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը) նկատ մա մբ: 
Ընդ ո րում, տվյ ալ դեպ քում ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մի ց վար չա կան մա րմն  ի հա րց մա-
նը տր վող պա տաս խա նի բո վան դա կու թյունն օ րե նս դի րը սահ մա նել էր սպա ռիչ կեր պով. 
ի րա վա բա նա կան ան ձը պար տա վոր էր օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վար չա կան 
մա րմն  ին հայտ նել այն ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը և բնա կու թյան 
վայ րը, ում ամ րաց ված է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Ի րա վա բա նա կան ան ձից ստա-
ցած տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա պար զե լով այն ան ձի տվյ ալ նե րը, ում ամ րաց ված 
է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, վար չա կան մար մի  նը պե տք է տե սան կա րա հան ման 
կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա-
նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կեր այդ ան ձին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ մի  նչև 01.03.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ-
րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րա գր ված ի րա վա կան նոր մը պե տք է մե կ-
նա բան վի և կի րառ վի հետ ևյալ կե րպ. ե թե (1) ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձը են թա րկ վել էր 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյա ն՝ տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց 
թույլ տր ված ու տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր-
ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար և (2) վար չա կան 
կամ դա տա կան կար գով վի ճար կում է ի րեն վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակտն այն հիմ քով, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ, ա պա այդ վար չա կան ակ-
տը կա րող է վե րաց վել մի  այն այն դեպ քում, երբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թա րկ ված ան ձն ա պա ցու ցի, որ ին քը պատ շա ճո րեն կա տա րել է « Տե սան կա րա հա նող 
կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ-
բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված պար տա կա նու թյու նը: Աս վա ծը 
վե րա բե րում է այն դեպ քին, երբ ի րա վա բա նա կան ան ձը ստա ցել է « Տե սան կա րա հա նող 
կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ-
թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված հար ցու մը և ող ջամ տո րեն 
հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել պա տաս խա նա լու դրան: Այ սի նքն՝ ի րա վա բա նա կան ան ձին 
պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձը պար-
տա վոր էր ա պա ցու ցել, որ ստա նա լով վե րո հի շյալ հար ցու մը և ող ջամ տո րեն հնա րա վո-
րու թյուն ու նե նա լով պա տաս խա նել դրան, այդ հա րց մա նն ի պա տաս խան վար չա կան 
մա րմն  ին հայտ նել է այն ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը և բնա կու-
թյան վայ րը, ում ամ րաց ված է տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Ընդ ո րում, այն դեպ քում, 
երբ ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու ի րա-
վա սու թյուն ու նե ցող ան ձի կող մի ց վե րոգ րյալ պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տար ման 
փաս տը չի հաս տատ վում, ա պա դա հան գեց նում է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա-
րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա-
խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձի 
պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա չա փու թյան հաս տատ մա նը:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ 
հա մա պա տաս խան հա րց ման մի  ջո ցով ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս-
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պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի -
ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տին ո րո շե լու հար ցը լու ծե լու վե րա բե րյալ վե րը 
նշ ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը գոր ծել են մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը, իսկ « Տե սան կա-
րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե-
կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան 
վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող 
խմ բագ րու թյունն այլևս նման կա ռու ցա կա րգ չի նա խա տե սում: Ըստ այդմ, սույն ո րոշ-
մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 01.03.2016 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած 
և ներ կայումս գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես վա ծ՝ 
ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե-
սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րի 
պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի է ու թյա նը և դրա հաղ թա հար ման կա ռու ցա-
կար գին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
վա րոր դի կող մի ց թույլ տր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի՝ տե սան կա րա-
հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով բա ցա հայտ ված խա խտ ման հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տի հար ցում ո րո շա կի ո րեն շեղ վել է «ա նձ նա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» սկզ բունք նե րի ց՝ ամ-
րագ րե լով տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան-
խա վար կա ծը: Անդ րա դառ նա լով տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո-
ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա-
ծին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ առ հա սա րակ ի րա վա բա նա կան 
կան խա վար կա ծն ի րա վա կան նոր մե  րով հաս տատ ված այն կա նո նն է, ո րի հա մա ձայն՝ 
ո րո շա կի հան գա մա նք հա մար վում է հաս տատ ված, քա նի դեռ օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով չի ա պա ցուց վել հա կա ռա կը։ 

Այս պես, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 01.03.2016 
թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ այն դեպ քում, երբ տրա նս պոր տային մի  ջո-
ցը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է ի րա վա բա նա կան ան ձի, ընդ հա նուր 
կա նո նի հա մա ձայն, տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով բա ցա-
հայտ ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան է են թա կա տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը: Փաս տո րեն, 
01.03.2016 թվա կա նից գոր ծող կար գա վո րումն  ե րի ու ժով օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ տե-
սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի է ու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ի րա վա բա նա կան ան ձի պատ կա նե լու դեպ քում տե սան կա րա-
հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե-
կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա է 
տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը, քա նի դեռ չի ա պա ցուց վել, որ տվյ ալ ի րա վա-
խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 21.06.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1282 ո րոշ մա մբ 
ան դրա դառ նա լով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րա գր ված ի րա վա կան նոր մի  սահ մա նադ րա կա նու թյան հար-
ցին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ օ րե նս դի րը վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու ընդ հա նուր կա նոն նե րը սահ մա նե լիս քն նա րկ վող դեպ քում 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբյե կտ է դի տար կել տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րո ջը` հաշ վի առ նե լով վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու-
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մի ց ծա գող պար տա կա նու թյու նը, այն է  ̀  հա նձ նե լու տրա նս պոր տային մի  ջո ցն այն ան ձի 
փաս տա ցի օգ տա գո րծ մա նը, ով այն պե տք է շա հա գոր ծի ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան` դրա նով իսկ չխախ տե լով այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րն 
ու օ րեն քով պահ պան վող շա հե րը: Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ նշ ված ի րա-
վա կար գա վո րու մը նպա տա կաուղղ ված է ան ձա նց ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյա նը և 
պայ մա նա վոր ված է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի պար տա կա նու թյուն նե րի կա-
տար ման, ինչ պես նաև վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի ա ռա վել ա րագ 
բա ցա հայտ ման և պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ման ան հրա ժեշ տու թյա մբ, ին չը ևս 
ուղղ ված է այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րի ու օ րեն քով պահ պան վող շա հե րի պահ պան մա նը:

Վ կայա կոչ ված ո րոշ մա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ տվյ ալ ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը և ի րա վա չափ 
ձևով իր սե փա կա նու թյան օգ տա գոր ծո ղը գտն վում են ո րո շա կի ի րա վա պայ մա նագ րային 
հա րա բե րու թյուն նե րի մե ջ, ո րը, ի մաս նա վո րի, են թադ րում է նաև տրա նս պոր տային մի -
ջո ցի օ րի նա չափ օգ տա գո րծ ման պար տա վո րու թյուն և ի րա վա խա խտ ման հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լի ու թյուն: Միև նույն ժա մա նակ, ել նե լով մե ղ քի առ-
կայու թյա մբ պա տաս խա նատ վու թյան, պատ ժի ան հա տա կա նաց ման ընդ հա նուր սկզ-
բունք նե րից` օ րե նս դի րը քն նա րկ վող դեպ քում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի-
րո ջը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան սուբյե կտ է դի տար կում, ե թե տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը չի ա պա ցու ցում, որ խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ: Նման 
ի րա վա կար գա վո րում սահ մա նե լու նպա տա կը ոչ մի  այն մե ղ քի առ կայու թյա մբ պա տաս-
խա նատ վու թյան ընդ հա նուր սկզ բուն քի պահ պա նումն  է, այլև տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րոջ` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու մի ց ծա գող պար տա կա նու թյան 
չկա տար ման դեպ քե րը կան խե լը, ինչ պես նաև վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած 
ան ձի պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լի ու թյան ե րաշ խա վո րու մը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ել նե լով «ա նձ նա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան» և «ը ստ մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան» վե րո հի շյալ սկզ բունք-
նե րի ց՝ օ րե նս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով այդ կան խա վար կա ծը հաղ թա հա րե լի է հա մա րել այն դեպ-
քում, երբ ա պա ցուց վում է, որ ի րա վա խախ տու մը կա տա րել է այլ ան ձ: Ընդ ո րում, տվյ ալ 
դեպ քում մե ղ սա գր վող ի րա վա խախ տումն  այլ ան ձի կող մի ց կա տար ված լի նե լու փաս տի 
ա պա ցուց ման բե ռը կրում է այն ան ձը, ով տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի ու ժով ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց են թա րկ վել 
է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան տե սան կա րա հա նող և լու սա նա կա րա հա նող սար-
քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար 
(ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը)։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա-
րան), ան դրա դառ նա լով տրա նս պոր տային մի  ջո ցով տե ղի ու նե ցած ի րա վա խախ տում-
նե րի դեպ քում այն վա րած ան ձի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ հայտ նե լու տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ վրա դր ված պար տա կա նու թյան ի րա վա չա փու թյան 
հար ցին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ավ տո մե  քե նայի յու րա քան-
չյուր սե փա կա նա տեր պե տք է գի տակ ցի, որ ին քը պար տա վոր է են թա րկ վել ո րո շա կի 
ի րա վա կան կար գա վոր ման ռե ժի մի , ո րի առ կայու թյու նը պայ մա նա վոր ված է տրա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րի շա հա գոր ծու մի ց այ լոց կյ ան քին և ա ռող ջու թյա նը սպառ նա ցող հնա րա-
վոր վտան գով: Հետ ևա բար, այն ան ձի նք, ով քեր ցան կա նում են որ պես սե փա կա նու թյուն 
ու նե նալ և շա հա գոր ծել ավ տո մե  քե նա, պե տք է ստա նձ նեն ո րո շա կի պա տաս խա նատ-
վու թյուն և պար տա կա նու թյուն ներ, ո րո նք հան դի սա նում են մե  խա նի կա կան տրա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րին վե րա բե րող ի րա վա կան կար գա վոր ման ռե ժի մի  բաղ կա ցու ցիչ տար-
րե րը: Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը ո րոշ 
չա փով պե տք է հա մա ձայ նի ստա նձ նել ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյուն՝ կապ ված 
իր մե  քե նայի նե րգ րավ մա մբ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 
հետ: Ընդ ո րում, փո խադ րա մի  ջոց նե րի սե փա կա նա տե րե րի վրա տե սան կա րա հան ման 
կամ լու սան կա րա հան ման սար քե րով հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
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պա հին մե  քե նան վա րող ան ձի մա սին տվյ ալ նե րը բա ցա հայ տե լու պար տա կա նու թյու նը 
պե տք է հա մա րել ի րա վա չա փ՝ հաշ վի առ նե լով ի րա վա խա խտ ման և պա տաս խա նատ-
վու թյան մի  ջո ցի ոչ խի ստ բնույ թը, ճա նա պար հային ենթ ևե կու թյան ան վտան գու թյունն 
ա պա հո վե լու նկատ մա մբ հան րային հե տա քրք րու թյու նը, ին պես նաև այդ պի սի պար տա-
կա նու թյուն ու նե նա լու կան խա տե սե լի ու թյու նը փո խադ րա մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ հա-
մար (տե ՛ս, O’Halloran and Francis v. The United Kingdom (15809/02, 25624/02) գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 29.06.2007 թվա կա նի վճի ռը, 52-63-րդ կե տեր):

 Հաշ վի առ նե լով քն նա րկ վող հար ցի շուրջ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ի րա վա չափ է հա մա րում այն մո տե ցու մը, որ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան-
ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման 
հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա-
վար կա ծի հաղ թա հար ման հա մար ան հրա ժե շտ ի րա վա բա նա կան փաս տի ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը կրում է այն ան ձը, ով տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի ու ժով ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց են թա րկ վել 
է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան տե սան կա րա հա նող և լու սա նա կա րա հա նող սար-
քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար, 
այ սի նքն՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը: 

Այլ կե րպ ա սած, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 
01.03.2016 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սում ամ րա գր ված ի րա վա կան նոր մը պե տք է մե կ նա բան վի և կի րառ վի 
հետ ևյալ կե րպ. ե թե (1) տրա նս պոր տային մի  ջո ցը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ-
կա նում է ի րա վա բա նա կան ան ձի և  ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը են թա րկ վել է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյա ն՝ տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց 
թույլ տր ված ու տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր-
ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար և (2) վար չա կան 
կամ դա տա կան կար գով վի ճար կում է ի րեն վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակտն այն հիմ քով, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ, ա պա այդ վար չա կան ակ տը 
կա րող է վե րաց վել մի  այն այն դեպ քում, երբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա-
րկ ված ան ձն ա պա ցու ցի, որ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ:

 Միև նույն ժա մա նակ սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա-
րում ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում մի  ա տե սակ ըն կա լում ձևա վո րել այն փաս տա կան 
հան գա մա նք նե րի բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ, ո րո նք տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ի րա-
վա բա նա կան ան ձի պատ կա նե լու դեպ քում տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան-
ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման 
հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա-
վար կա ծի ու ժով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված ան ձը պար տա վոր է 
ա պա ցու ցել այդ կան խա վար կա ծը հաղ թա հա րե լու հա մար: 

Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված կան խա վար կա ծի հաղ-
թա հար ման հա մար ա պա ցուց ման են թա կա փաս տա կան հան գա մա նք նե րի բո վան դա կու-
թյունն օ րե նս դի րը սահ մա նել է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե-
նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում, մաս նա վո րա պե ս՝ հետ ևյալ դրույ թի մի  ջո ցով. «(...) 
ե թե չեն ա պա ցու  ցու մ, որ խախ տու  մը կա տա րել է այլ ան ձ (...)»: Նշ ված ի րա վա կան նոր մի  
բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ տվյ ալ դեպ քում օ րե նսդ րի կող մի ց կան խո րոշ ված 
ա պա ցուց ման են թա կա փաս տա կան հան գա ման քը տե սան կա րա հան ման կամ լու սան-
կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա-
նս պոր տային մի  ջո ցն այլ ան ձի կող մի ց վա րե լն է: Փաս տո րեն, քն նա րկ վող ի րա վի ճա կում 
ան հրա ժե շտ է ա պա ցու ցել ոչ թե այն հան գա ման քը, որ ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ-
կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին չի վա րել տե-
սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
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տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի ու ժով վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թա րկ ված ան ձը, այլ այն հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ:

 Վե րոգ րյա լից ուղ ղա կի ո րեն հետ ևում է, որ խնդ րո ա ռար կա հա սա րա կա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հար ցում օ րե նսդ րի կամ քը հան գում է հետ ևյա լին. ճա-
նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա մար 
ան հրա ժե շտ է ոչ թե ա պա ցու ցել այն փաս տը, որ ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին չի վա րել տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի ու ժով վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված ան ձը, այլ բա ցա հայ տել այն հան գա ման քը, 
թե կո նկ րետ ով է վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, այ սի նքն՝ թե կո նկ րետ որ ֆի զի կա կան 
ան ձն է կա տա րել տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր-
ված ի րա վա խախ տու մը, և ա պա ցու ցել այդ հան գա ման քի առ կայու թյու նը: Հետ ևա բար 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սով նա խա տես ված ա պա ցուց ման բե ռը կրող սուբյեկ տը՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա-
վա րը, չի կա րող բա վա րար վել մի  այն այն փաս տի վկայա կոչ մա մբ, որ տե սան կա րա հան-
ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին ին քը չի վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, և պար տա վոր է հայտ նել, թե 
ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին ով է վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը՝ 
նշե լով այդ ան ձին նույ նա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ և բա վա րար տվյ ալ ներ (առն-
վա զն վեր ջի նիս ա նու նը և հաս ցեն): Ընդ ո րում, տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի ու ժով վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թա րկ ված ան ձը, մատ նա ցույց ա նե լով որ ևէ մե  կի ն՝ որ պես ի րա վա խա խտ ման 
կա տար ման պա հին ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա-
րած ան ձի, պար տա վոր է ա պա ցու ցել, որ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան-
ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման 
կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն է վա րել տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե-
րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ա պա ցուց ման բե ռը կրող 
սուբյեկ տի (ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րի) կող մի ց վկայա կոչ ված կո նկ րետ ան ձի 
կող մի ց ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րե լու փաս տը վար չա կան կամ դա տա կան ըն թա ցա կար գե րի 
շր ջա նակ նե րում չհաս տատ վե լու (ա պա ցուց ված չհա մար վե լու) դեպ քում նշ ված սուբյեկ-
տի վրա օ րեն քով դր ված ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը հա մար վում է չկա տար ված, 
ինչն էլ հան գեց նում է տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ-
նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վեր ջի նիս 
պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա չա փու թյան հաս տատ մա նը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս-
խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման մա սին Վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ի րա-
վա կար գա վոր ման բո վան դա կու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. նշ ված կան խա վար կա ծի 
ու ժով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված ան ձը՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի 
ղե կա վա րը, պար տա վոր է ի րա վա սու մա րմն  ին (վար չա կան մար մի ն կամ դա տա րան) 
հայտ նել ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի ինք նու թյու նը և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ-
ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն է վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Հա կա ռակ 
պա րա գայում տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո-
ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծը հա մար վում է չհաղ թա-
հար ված, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 
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3-րդ մա սի ու ժով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա պատ շաճ սուբյե կտ է 
դի տա րկ վում ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը, և վեր ջի նիս վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան ակ տը չի կա րող վե րաց վել այն հիմ քով, որ 
ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րել է այլ ան ձ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում հա վե լել, որ « Տե սան կա րա հա նող 
կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ-
թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում 21.12.2015 թվա կա նին ըն դուն ված 
և 11.01.2016 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած թիվ ՀՕ-179-Ն օ րեն քով կա տար վել են մի  շա րք 
փո փո խու թյուն ներ և լրա ցումն  եր, ո րո նք ևս վկայում են այն մա սին, որ տե սան կա րա հան-
ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու-
թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա-
տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա մար նշ ված կան խա վար կա ծի 
ու ժով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված ան ձը պար տա վոր է ի րա վա սու 
մա րմն  ին (վար չա կան մար մի ն կամ դա տա րան) հայտ նել ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի ինք նու թյու նը և ա պա ցու ցել, որ ի րա վա-
խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն է վա րել տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: 

Այս պես, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր-
ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 
11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 7-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե-
նսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված` խախ տումն  այլ ան ձի կող մի ց կա-
տար ված լի նե լու փաս տը կա րող է ա պա ցուց վել օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում և 
կար գով գան գատ (բո ղոք կամ հայ ցա դի մում) ներ կայաց նե լու (...) մի  ջո ցով:

 Նույն օ րեն քի՝ 11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 7-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված գան գա տը (բո ղո քը կամ 
հայ ցա դի մու մը) կա րող է ներ կայաց վել վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րոջ կամ խախ տում 
կա տա րած ան ձի կող մի ց և պե տք է պա րու նա կի խախ տու մը կա տա րած ան ձի ա նու նը, 
ազ գա նու նը, վա րոր դա կան վկայա կա նի սե րի ան և հա մա րը, բնա կու թյան վայ րը, ինչ պես 
նաև դրան պե տք է կց վեն գան գա տը ներ կայաց նող ան ձա նց ան ձնագ րե րի և տրա նս պոր-
տային մի  ջո ցի հաշ վառ ման փաս տա թղ թի պատ ճեն նե րը: Ե թե տրա նս պոր տային մի  ջո ցն 
օգ տա գո րծ վում է գրա վոր պայ մա նագ րի հի ման վրա, ա պա գան գա տին (բո ղո քին կամ 
հայ ցա դի մու մի ն) պե տք է կց վի նաև պայ մա նագ րի պատ ճե նը:

Վ կայա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս դի-
րը 11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի մի  ջո ցով սահ մա նել է տե-
սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա-
տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման, այ սի նքն՝ տվյ ալ 
ի րա վա խախ տու մը փաս տա ցի չկա տա րած, սա կայն նշ ված կան խա վար կա ծի ու ժով վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված ան ձի վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
բա ցառ ման և տվյ ալ ի րա վա խա խտ ման ի րա կան կա տա րո ղին պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու պայ ման նե րն ու կար գը։ Ըստ այդ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի՝ տե սան կա րա-
հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու-
թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված 
ան ձը՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը, կա րող է հաս նել իր նկատ մա մբ ըն դուն ված 
վար չա կան ակ տի վե րաց մա նը թե՛ վար չա կան, թե՛ դա տա կան կար գով այդ վար չա կան 
ակ տը վի ճար կե լու մի  ջո ցո վ՝ իր բո ղո քի կամ հայ ցի հիմ քում դնե լով այն փաս տա կան 
հան գա ման քը, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին տվյ ալ տրա նս պոր տային մի -
ջո ցը վա րել է այլ ան ձ: Ընդ ո րում, վար չա կան կար գով բո ղո քա րկ ման վա րույ թի կամ 
դա տա կան գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի ու ժով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
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են թա րկ ված ան ձը պար տա վոր է վար չա կան բո ղո քը քն նող վար չա կան մա րմն  ին կամ 
դա տա րա նին ներ կայաց նել, ի թի վս այլ նի, հետ ևյալ տվյ ալ նե րը (փաս տա թղ թե րը). 

4) ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի ա նու նը և ազ գա նու նը, 
5) ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի վա րոր դա կան վկայա կա նի սե րի ան և հա-

մա րը, բնա կու թյան վայ րը, 
6) տ րա նս պոր տային մի  ջո ցն ի րա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձի կող մի ց օգ-

տա գո րծ վե լու հի մք հան դի սա ցող գրա վոր պայ մա նա գի րը (առ կայու թյան դեպ քում):
 Փաս տո րեն, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր-

ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 
11.01.2016 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 7-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վե րոգ րյալ 
ի րա վա կան նոր մե  րով օ րե նս դի րը տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի -
ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված ան ձի վրա դրել է պար տա կա նու թյուն 
վար չա կան բո ղո քը քն նող վար չա կան մա րմն  ին կամ դա տա րա նին հայտ նել ո րո շա կի տե-
ղե կու թյուն ներ տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր-
ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման կա տար ման պա հին տվյ ալ 
տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի և այդ ան ձի կող մի ց տրա նս պոր տային մի  ջո ցն 
օգ տա գոր ծե լու հիմ քե րի վե րա բե րյալ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ օ րե նս դի րը տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա-
րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա-
խտ ման հա մար տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան 
կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հար ցում դրս ևո րել է հս տակ մո տե ցում՝ առ այն, որ նշ-
ված կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման հա մար ան հրա ժե շտ ա պա ցուց ման բե ռի բո վան-
դա կու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ի րա վա բա նա կան ան ձի 
պատ կա նե լու դեպ քում տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ-
նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ ված ան ձը՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի ղե կա վա րը, պար-
տա վոր է ի րա վա սու մա րմն  ին (վար չա կան մար մի ն կամ դա տա րան) հայտ նել ի րա վա-
խա խտ ման կա տար ման պա հին տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րած ան ձի ինք նու թյու նը և 
ա պա ցու ցել, որ ի րա վա խա խտ ման կա տար ման պա հին հե նց այդ ան ձն է վա րել տրա նս-
պոր տային մի  ջո ցը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծի հաղ թա հար ման 
հա մար բա վա րար հիմ քե րի առ կայու թյան պայ ման նե րում տե սան կա րա հան ման կամ լու-
սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 
խա խտ ման հա մար վեր ջի նիս վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ո րո շու մը 
վար չա կան բո ղո քա րկ ման ե ղա նա կով վի ճար կե լու կա ռու ցա կար գը ող ջա մի տ ժամկ  ետ-
նե րի պահ պան ման տե սան կյ ու նից կա րող է ա ռա վել ար դյու նա վետ կեր պով ա պա հո վել 
ան ձի խա խտ ված ի րա վունք նե րի գո րծ նա կան վե րա կա նգ նու մը, քան քն նա րկ վող կան-
խա վար կա ծի հաղ թա հա րու մը նույն վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու 
և դա տա կան գո րծ հա րու ցե լու մի  ջո ցով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Հայկ 
Ղա զա րյա նի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս պա հան ջել է վե րաց նել Ծա-
ռայու թյան 22.10.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503760033 
ո րո շու մը: Նշ ված վար չա կան ակ տով Հայկ Ղա զա րյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 
124.3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ 20.000 ՀՀ 
դրա մի  չա փով, այն բա նի հա մար, որ « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ին սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
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քով պատ կա նող «OPEL» մակ նի շի «132 OF 61» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի 
վա րոր դը 25.08.2015 թվա կա նի ն՝ ժա մը 14:43-ին, Եր ևան քա ղա քի Հա լա բյան (Ար զու մա-
նյան) և Հրազ դա նի կիր ճի խաչ մե  րու կի հատ վա ծում չի են թա րկ վել լու սա ցույ ցի ար գե լող 
ազ դան շա նի ն։

 Հայկ Ղա զա րյա նի կող մի ց 16.03.2016 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կայաց վել « Հայ ցի 
հիմ քի վե րա բե րյալ ի րա վա կան փաս տա րկ ներ» վեր տա ռու թյա մբ փաս տա թուղ թը, ո րի 
հա մա ձայն՝ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տում նշ ված տրա նս պոր տային մի  ջո ցը վա րում է 
Ար ման Խո ջոյա նը, ո րի վե րա բե րյալ բազ մի  ցս հայտն վել է Ծա ռայու թյա նը: Ծա ռայու թյան 
կող մի ց 30.10.2015 թվա կա նի թիվ 17-4-429 գրու թյա մբ « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Հայկ 
Ղա զա րյա նին հայտն վել է, որ Ար ման Խո ջոյա նի նկատ մա մբ վար չա կան ի րա վա խախ-
տումն  ե րի վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց նել հնա րա վոր չէ, քա նի որ վեր ջի նս այլ ավ տոտ-
րա նս պոր տային մի  ջոց նե րով կա տա րել է ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 
բազ մա թիվ խախ տումն  եր, ո րո նց ար դյուն քում նրա նկատ մա մբ կայաց վել են վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին 30 և ա վե լի ո րո շումն  եր, ո րո նք չեն վճար վել:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Հայկ Ղա զա րյա նի հայ ցը և ան վա վեր է ճա նա չել Ծա-
ռայու թյան 22.10.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503760033 
ո րո շու մը: Դա տա րա նը վճ ռի հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ տվյ ալ դեպ-
քում վար չա կան մար մի  նը, կրե լով իր ըն դու նած վար չա կան ակ տի հա մար հի մք ծա ռայած 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րի ա պա ցուց ման բե ռը, չի ա պա ցու ցել, որ Ծա ռայու թյան 
22.10.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503760033 ո րոշ մա մբ 
Հայկ Ղա զա րյա նին վե րա գր վող ա րար քը կա տար վել է վեր ջի նիս կող մի ց, ինչն էլ հան-
գեց նում է վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ան վա վե րու թյան:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ծա ռայու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը,  բե կա նել 
է Դա տա րա նի վճի ռը և փո փո խել այն՝ մե ր ժե լով Հայկ Ղա զա րյա նի հայ ցը: Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նը գտել է, որ տվյ ալ դեպ քում Ծա ռայու թյան 22.10.2015 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503760033 ո րոշ մա մբ Հայկ Ղա զա րյա նին վե րա գր վող 
ա րա րքն այլ ան ձի կող մի ց կա տար ված լի նե լու փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու-
թյու նը կրում է ոչ թե պա տաս խա նող վար չա կան մար մի  նը, այլ հայց վոր Հայկ Ղա զա-
րյա նը: Մի նչ դեռ ըստ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի՝ սույն վար չա կան գոր ծում առ կա չէ որ ևէ 
ա պա ցույց այն մա սին, որ Հայկ Ղա զա րյա նը վար չա կան ի րա վա խա խտ ման կա տար ման 
պա հին Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը չի վա րել. այդ պի սի ա պա-
ցույց Հայկ Ղա զա րյա նի կող մի ց չի ներ կայաց վել նաև վար չա կան մա րմն  ին:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով 
Հայկ Ղա զա րյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան «OPEL» մակ նի շի         
«132 OF 61» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց կա տար ված և տե-
սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի 
խա խտ ման (լու սա ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին չեն թա րկ վե լու) հա մա ր՝ հի մք ըն դու նե-
լով այն հան գա ման քը, որ Հայկ Ղա զա րյա նը նշ ված տրա նս պոր տային մի  ջո ցի սե փա կա-
նա տեր « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ի տնօ րե նն է և այդ տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու 
լի ա զո րու թյուն ու նե ցող ան ձը: Այ սի նքն՝ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով Հայկ Ղա զա րյա-
նին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լիս Ծա ռայու թյունն ա ռաջ նո րդ վել է Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ մի  նչև 01.03.2016 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյա մբ 32-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սոով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում առ կա են ո րոշ ոչ ամ բող-
ջա կան տվյ ալ ներ այն մա սին, որ « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ն Ծա ռայու թյան 22.10.2015 թվա կա նի 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503760033 ո րոշ ման ըն դուն մա նն ուղղ ված 
վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մա րմն  ին հայտ նել է այն ան ձի տվյ ալ նե րը, 
ում ամ րաց ված է «OPEL» մակ նի շի «132 OF 61» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցը՝ 
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պա տաս խա նե լով « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր-
ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 
մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա-
տես ված Ծա ռայու թյան հա րց մա նը: Մի նչ դեռ վար չա կան մար մի  նը պա տաս խա նատ վու-
թյան է են թար կել ոչ թե « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ի կող մի ց որ պես տվյ ալ տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցը վա րող ան ձ մատ նա նշ ված ոմն  Ար ման Խո ջոյա նին, այլ « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ի 
տնօ րե նի ն՝ որ պես տրա նս պոր տային մի  ջո ցն ամ րաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ան ձի: 
Ընդ ո րում, Ծա ռայու թյունն իր այդ վար քա գի ծը պատ ճա ռա բա նել է այն հան գա ման քով, 
որ « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ի կող մի ց մատ նա նշ ված ան ձն ար դեն իսկ բազ մի  ցս են թա րկ վել 
է վար չա կան պա տաս խատ վու թյան ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ-
ման հա մար և չի վճա րել իր նկատ մա մբ ա ռա ջա դր ված տու գա նք նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ տվյ ալ դեպ քում Ծա ռայու թյան կող մի ց  « Հայկ 
Ռա ֆո» ՍՊԸ-ին պատ կա նող «OPEL» մակ նի շի «132 OF 61» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային 
մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան կա նո նի խա խտ ման հա մար այդ ի րա վա բա նա կան ան ձի տնօ րեն Հայկ 
Ղա զա րյա նին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը չեն 
բխում վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման պա հին գոր ծող վե րը վկայա կոչ ված 
ի րա վա կար գա վո րումն  ե րից և հա կա սում են դրա նց: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա-
մբ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 11.01.2016 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ մա սե րով նա խա տես-
ված ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ այն ան ձը, ում ամ րաց ված 
է ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող տրա նս պոր տային մի  ջո ցը, օ րեն քով նա խա տես-
ված հիմ քե րի առ կայու թյան դեպ քում են թա կա էր վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
այդ տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան ման կամ լու սան կա րա-
հան ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խա խտ-
ման հա մա ր՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե արդյոք տվյ ալ ան ձը վճա րել է իր նկատ մա-
մբ նախ կի նում նշա նակ ված տու գա նք նե րի գու մար նե րը, թե՝ ոչ: Այ սի նքն՝ Ծա ռայու թյան 
այն փաս տար կը, որ « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ի կող մի ց որ պես «OPEL» մակ նի շի «132 OF 61» 
հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցի վա րո րդ մատ նա նշ ված ան ձը՝ Ար ման Խո ջոյա-
նը, « կա տա րել է ճա նա պար հային երթ ևե կու  թյան կա նոն նե րի բազ մա թիվ խախ տու մն  եր, 
ա վե լի քան 30 ան գամ են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խատ վու  թյան ճա նա պար հային 
երթ ևե կու  թյան կա նոն նե րի խա խտ ման հա մար և չի վճա րել իր նկատ մա մբ ա ռա ջա դր ված 
տու  գա նք նե րը», չի կա րող որ ևէ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ « Հայկ Ռա ֆո» 
ՍՊԸ-ին պատ կա նող այդ տրա նս պոր տային մի  ջո ցով կա տար ված և տե սան կա րա հան-
ման մի  ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նո նի խա խտ ման հա-
մար պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա սուբյեկ տի հար ցը լու ծե լու հա մար:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի նյու-
թե րում բա ցա կայում են ինչ պես Ծա ռայու թյան 22.10.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ 
նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503760033 ո րոշ ման ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա-
րույ թի ըն թաց քում « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ին Ծա ռայու թյան կող մի ց « Տե սան կա րա հա նող 
կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ-
թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված հա րց ման, այն պես էլ այդ 
հա րց մա ն՝ նույն օ րեն քի մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված և « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ի կող մի ց տր ված պա տաս խա-
նի օ րի նակ նե րը: Նշ ված ա պա ցույց նե րի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում հնա րա վոր չէ 
մի  ան շա նակ դա տո ղու թյուն կա տա րել այն հար ցի կա պակ ցու թյա մբ, թե « Հայկ Ռա ֆո»  
ՍՊԸ-ն պատ շաճ կեր պով կա տա րել է արդյոք ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող 
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օ րե նսդ րու թյա մբ իր վրա դր ված պար տա կա նու թյու նը՝ հայտ նե լու այն ան ձի ա նու նը, ազ-
գա նու նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը և բնա կու թյան վայ րը, ում ամ րաց ված է «OPEL» մակ նի շի 
«132 OF 61» հա մա րա նի շի տրա նս պոր տային մի  ջո ցը: Աս վա ծն էլ իր հեր թին նշա նա կում է, 
որ գոր ծի քն նու թյան ներ կայիս փու լում հնա րա վոր չէ գնա հա տել վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տի հա մա պա տաս խա նու թյու նը « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե-
րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա-
բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
և 5-րդ մա սե րով նա խա տես ված նոր մե  րին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հան գում է հետ ևյալ եզ րա հա նգ ման, որ սույն գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ հար ցե րը.

- արդյո±ք Ծա ռայու թյու նը « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով 
հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բե-
րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 11.01.2016 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 6-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սով նա խա տես ված նոր մի ն հա մա պա տաս խան հար ցում ու ղար կել է « Հայկ Ռա ֆո» 
ՍՊԸ-ին վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րո ջը պար զե լու հա մար, և

- արդյո±ք « Հայկ Ռա ֆո» ՍՊԸ-ն Ծա ռայու թյան հա րց մա նն ի պա տաս խան պատ շաճ 
կեր պով հայտ նել է վեր ջի նիս այն ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, զբա ղեց րած պաշ տո նը և 
բնա կու թյան վայ րը, ում ամ րաց ված է «OPEL» մակ նի շի «132 OF 61» հա մա րա նի շի տրա նս-
պոր տային մի  ջո ցը:

 Հի մք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա-
տա րան նե րը պատ շաճ կեր պով չեն պար զել սույն գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցե րի շր ջա նա կը: Հետ ևա բար սույն գո րծն ան հրա-
ժե շտ է ու ղար կել նոր քն նու թյա ն՝ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե („ex 
offi  cio“) պար զե լու սկզ բուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու մի  ջո ցով սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող վե րոգ րյալ հար ցե րը պար զե լու և դրա հի ման վրա վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տի ի րա վա չա փու թյունն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ո րո շե լու հա մար:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րա ր՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 151-րդ, 163-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, իսկ գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գայում դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու-
լում, գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
 1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ 

դա տա րա նի 21.02.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` 
նոր քն նու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/7107/05/14
 դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/7107/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սա րգ սյան
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վյ ան
 Ա. Բա բայան

 ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան 

ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի (այ սու հետ` Կո մի  տե) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի 14.09.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Սար գիս Խա չատ րյա նի 
ընդ դեմ Կո մի  տե ի Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյան` ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու-
թյան Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյան (այ սու հե տ՝ Տես չու թյուն) 14.10.2014 թվա կա նի 
թիվ 2050 և 27.10.2014 թվա կա նի թիվ 028680 ո րո շում նե րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա-
նջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Սար գիս Խա չատ րյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Տես-

չու թյան 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 և 27.10.2014 թվա կա նի թիվ 028680 ո րո շում նե րը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա նի Հա րու թյու նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

18.12.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 07.04.2016 

թվա կա նի ո րոշ մա մբ Տես չու թյու նը փո խա րին վել է ի րա վա հա ջոր դո վ՝ Կո մի  տե ի Շեն գա-
վի թի հար կային տես չու թյա մբ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 14.09.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Կո մի  տե ի վե րա քն նիչ բո ղո-
քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 18.12.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Կո մի  տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի   հիմ քե րը,   հիմն  ա վո րու մն  ե րը  և   պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով.
1) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման 

պա հին գոր ծող խմ բագ րու  թյա մբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տը:

 Բո ղոք   բե րած  ան ձը  նշ ված  պն դու  մը   պատ ճա ռա բա նել  է   հետ ևյալ   փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Սար գիս Խա չատ րյա նի կող մի ց 04.03.2011 

թվա կա նին օ տար վել է «MERCEDES-BENZ C 220» մակ նի շի, իսկ 07.12.2011 թվա կա նին` «BMW 
525 TDS» մակ նի շի ավ տո մե  քե նա նե րը: Փաս տո րեն, «BMW 525 TDS» մակ նի շի ավ տո մե -
քե նայի օ տար ման գոր ծար քը «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով 
հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, քա նի որ այդ գոր ծար քով օ տար ված գույ քը 
ձե ռք է բեր վել 02.06.2011 թվա կա նին, այ սի նքն` մե կ օ րա ցու ցային տա րում երկ րո րդ նույն 
տե սա կի գույ քի օ տա րու մը կա տար վել է տվյ ալ գույ քի ձե ռք բեր մա նը հա ջոր դող մե կ տա-
րին չգե րա զան ցող ժա մա նա կա հատ վա ծում:

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի 
և վար չա կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, չի կի րա ռել նու յն 
օ րեն քի 36-րդ հոդ վա ծը, ո րը պե տք է կի րա ռե ր։

 Բո ղոք   բե րած ան ձը  նշ ված  պն դու  մը   պատ ճա ռա բա նել  է   հետ ևյալ   փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Տես չու թյան 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 

2050 ո րո շումն  ըն դուն վել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն թա ցա կար գային պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ: Այս պես, Սար գիս 
Խա չատ րյա նը չի ծա նուց վել նշ ված վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան 
վա րույ թի հա րուց ման վե րա բե րյալ, քա նի որ այդ վար չա կան վա րույ թի տևո ղու թյու նը չի 
գե րա զան ցել օ րեն քով սահ ման ված ե ռօ րյա ժամկ  ե տը: Բա ցի այդ, Տես չու թյան 14.10.2014 
թվա կա նի թիվ 2050 ո րո շու մը կայաց վել է դրա ըն դուն ման հա մար ան հրա ժե շտ փաս-
տա թղ թե րի, գոր ծի՝ բա վա րար չա փով պար զա բան ված և ճշգրտ ված հան գա մա նք նե րի 
հի ման վրա, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ Սար գիս Խա չատ րյա նը տե-
ղյ ակ է ե ղել իր մոտ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյան առ-
կայու թյան մա սին:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 14.09.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը մե ր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
 1) Սար գիս Խա չատ րյա նը 04.03.2011 թվա կա նին օ տա րել է «MERCEDES-BENZ C220» 

մակ նի շի ավ տո մե  քե նա, ո րը ձե ռք է բե րել 09.11.2010 թվա կա նին, իսկ 07.12.2011 թվա կա-
նի ն՝ «BMW 525 TDS» մակ նի շի ավ տո մե  քե նա, ո րը ձե ռք է բե րել 02.06.2011 թվա կա նին 
(հա տոր  1-ին, գ.թ. 16, 67).

 2) Ֆի զի կա կան ան ձի ի րա կա նաց րած գոր ծա րք նե րի մա սով ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի հաշ վար կի և ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի ան ձնա կան հաշ վի քար տի հա մա ձայն՝ 
ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով 2011 թվա կա նի հա մար Սար գիս Խա չատ րյա նի հար-
կային պար տա վո րու թյու նը կազ մում է 849.336 ՀՀ դրամ, ո րից 333.400 ՀՀ դրա մ՝ ա պա ռք, 
333.400 ՀՀ դրա մ՝ տու գա նք և 182.536 ՀՀ դրա մ՝ տույժ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 18, 21).

 3) Տես չու թյան « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո-
րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 14.10.2014 թվա կա նի 
թիվ 2050 ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Սար գիս Խա չատ րյա նից գա նձ վել է 849.336 ՀՀ դրա մ՝ 
որ պես ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով 14.10.2014 թվա կա նի դրու թյա մբ վեր ջի նիս ու նե-
ցած հար կային պար տա վո րու թյուն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3).
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 4) Տես չու թյան « Հա րկ վճա րո ղի գույ քի (այդ թվում դրա մա կան մի  ջոց նե րի և բան-
կային հա շիվն  ե րի) վրա ար գե լա նք դնե լու մա սին» 27.10.2014 թվա կա նի թիվ 028680 ո րոշ-
մա մբ 849.336 ՀՀ դրա մի  չա փով ար գե լա նք է դր վել Սար գիս Խա չատ րյա նի գույ քի վրա 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 62):

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` սույն գոր ծով վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա-
հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա-
կան ան ձի կող մի ց մե կ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում ի րա կա նաց ված նույն տե սա կի 
գույ քի երկ րո րդ և ա վե լի թվով օ տար ման գոր ծար քը «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ապ րան քի մա տա կա րա րում ո րա կե լու ի րա վա կան հիմ քե րի 
և ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի, ինչ պես նաև վար չա կան վա րույ թի մա սին ծա նու ցե լու և 
վա րույ թի ըն թաց քում լսումն  եր ան ցկաց նե լու մի  ջո ցով մար դու՝ 2005 թվա կա նի փո փո-
խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա-
տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված 
ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջո ցի և 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն-
նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված պատ շաճ վար չա րա րու թյան հիմն  ա րար 
ի րա վունք նե րի բա ղադ րա տա րր հան դի սա ցող լս ված լի նե լու ի րա վուն քի կեն սա գո րծ ման 
կա ռու ցա կար գի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 
մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

-  մե կ օ րա ցու  ցային տար վա ըն թաց քու մ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի-
զի կա կան ան ձի կող մի ց ա ռա ջին գոր ծար քով օ տար ված գու յ քի ձե ռք բեր ման պա հը կա րող 
է արդյո ՞ք նշա նա կու  թյու ն ու  նե նալ նու յն տե սա կի գու յ քի երկ րո րդ և ա վե լի թվով օ տա րու մ-
նե րն ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով հա րկ վող գոր ծա րք ո րա կե լու  հա մար, 

- ա րդյո ՞ք վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու  թյա մբ հա րու ց ված վար չա կան վա րու յ թի 
տևո ղու  թյու  նը ե ռօ րյա ժամկ  ե տը չգե րա զան ցե լն ինք նին ի րա վա չափ հի մք է հան դի սա նու մ 
այդ վա րու յ թի ըն թաց քու մ լսու մն  եր չա նց կաց նե լու  հա մար:

1) Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քն ա ռա ջին հիմ քո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ 
հետ ևյալ եզ րա հա նգ ման.

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կը (...) ա նուղ ղա կի հա րկ է, ո րը նույն օ րեն քի հա մա ձայն վճար վում (գա-
նձ վում) է պե տա կան բյու ջե` ապ րա նք նե րի ներ մուծ ման, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում դրա նց ար տադ րու թյան ու շր ջա նա ռու թյան, ինչ պես նաև ծա ռայու թյուն նե րի 
մա տուց ման բո լոր փու լե րում: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ա վե լաց ված ար-
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե րու թյան հա մա ձայն` ԱԱՀ 
վճա րող ներ են հա մար վում օ րեն քով սահ ման ված կար գով ինք նու րույն տն տե սա կան 
(ձեռ նար կա տի րա կան) գոր ծու նե ու թյուն վա րող և նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծում թվա րկ-
ված գոր ծա րք ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) ի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան 
ան ձի նք (...):

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԱԱՀ-ով 
հա րկ վող օբյե կտ է հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ԱԱՀ վճա-
րող նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծով  սահ ման ված բո լոր գոր-
ծա րք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) ամ բո ղջ ար ժե քը (շր ջա նա ռու թյու նը), ե թե օ րեն քով այլ 
բան չի նա խա տես ված: 
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Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ԱԱՀ-ով հա րկ-
վող գոր ծա րք ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) են հա մար վում` ապ րա նք նե րի մա տա կա րա րու-
մը՝ գոր ծա րք, որն ի րա կա նաց վում է ապ րա նք նե րի (այդ թվում՝ ար տադ րան քի և ան շա-
րժ գույ քի) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը որ ևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց այլ 
ան ձի փո խան ցե լու մի  ջո ցով: (...) Մեկ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում եր կու և ա վե լի 
թվով ան գամ ան ձի սե փա կա նու թյու նը կամ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
նույն տե սա կի հետ ևյալ գույ քի` բնա կա րա նի, ա ռա նձ նա տան (այդ թվում` ա նա վա րտ (կի-
սա կա ռույց)), ան ձնա կան օգ տա գո րծ ման ավ տո մե  քե նայի, գյու ղա տն տե սա կան նշա նա-
կու թյան և բնա կա վայ րե րի հո ղե րի, ավ տոտ նա կի, որ ևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման 
դի մաց օ տար ման դեպ քե րում ապ րան քի մա տա կա րա րում է հա մար վում այդ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում երկ րո րդ և ա վե լի թվով նույն տե սա կի գույ քի օ տա րու մը, ե թե օ տա րու մը 
կա տար վում է տվյ ալ գույ քի ձե ռք բեր մա նը հա ջոր դող մե կ տա րին չգե րա զան ցող ժա մա-
նա կա հատ վա ծում (...):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկայա կոչ-
ված ի րա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ար ձա նագ րում է, որ ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի` որ պես ա նուղ ղա կի հար կի հա րկ վող օբյե կտն ա վե լաց ված ար ժե քի հա րկ 
վճա րող նե րի կամ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի վճար ման պար տա վո րու թյուն կրող ան-
ձա նց կող մի ց ի րա կա նաց վող օ րեն քով սահ ման ված բո լոր գոր ծա րք նե րի (գոր ծառ նու-
թյուն նե րի) ամ բո ղջ ար ժե քն է (շր ջա նա ռու թյու նը): Որ պես կա նո ն՝ ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կով հա րկ վող օբյեկ տը ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն վա րող ի րա վա բա նա-
կան և ֆի զի կա կան ան ձա նց (ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի) ի րա կա նաց րած գոր ծա րք նե րն 
են: Սա կայն, բա ցի վե րը նշ ված ան ձա նց կող մի ց ի րա կա նաց րած գոր ծա րք նե րի, օ րե նս դի-
րը որ դեգ րել է այն մո տե ցու մը, որ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նող 
ֆի զի կա կան ան ձա նց կող մի ց ի րա կա նաց վող մի  շա րք գոր ծա րք ներ ո րո շա կի պայ ման-
նե րի առ կայու թյան դեպ քում ևս «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս-
տով դի տա րկ վում են որ պես ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետ ևա բար նա և՝ ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կով հա րկ վող գոր ծա րք ներ: Նշ ված գոր ծա րք նե րից են, մաս նա վո րա պես, 
ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի չոր րո րդ պար բե րու թյա մբ սահ ման-
ված գոր ծա րք նե րը, ո րո նք վե րա բե րում են ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի-
կա կան ան ձի կող մի ց մե կ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում ի րա կա նաց ված ո րո շա կի 
կե տա գո րի այի գույ քի երկ րո րդ և ա վե լի թվով օ տար մա նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի 
կող մի ց մե կ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում ի րա կա նաց ված նույն տե սա կի գույ քի երկ-
րո րդ և ա վե լի թվով օ տար ման գոր ծար քը «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի ի մաս տով ապ րան քի մա տա կա րա րում ո րա կե լու ի րա վա կան հիմ քե րի և ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  եր է ար տա հայ տել Մհեր Կա-
կո սյա նն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան Նոր Նոր քի հար կային տես չու  թյան 
թիվ ՎԴ/0811/05/15 վար չա կան գոր ծով 26.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ: Նշ ված ո րոշ ման 
շր ջա նակ նե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րն ընդ հան րաց ված կեր պով 
հան գում են հետ ևյա լին.

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-
հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ-
վա ծի ի մաս տով ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մի ց ի րա-
կա նաց ված գոր ծար քը հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետ ևա բար նա և՝ ա վե-
լաց ված ար ժե քի հար կով հա րկ վող գոր ծա րք, հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա 
առ կայու թյան դեպ քում. 

1) ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձը մե  կից ա վե լի ան գամ 
օ տա րել է ո րո շա կի կա տե գո րի այի գույք՝ բնա կա րան, ա ռա նձ նա տուն, ան ձնա կան օգ տա-
գո րծ ման ավ տո մե  քե նա, գյու ղա տն տե սա կան նշա նա կու թյան և բնա կա վայ րե րի հո ղեր, 
ավ տոտ նակ,
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2)  թե՛ ա ռա ջին, թե՛ հա ջոր դող գոր ծա րք նե րով տե ղի է ու նե ցել ան ձի սե փա կա նու-
թյու նը հան դի սա ցող գույ քի օ տա րում,

3)  թե՛ ա ռա ջին, թե՛ հա ջոր դող օ տա րումն  ե րը կա տար վել են որ ևէ ձևով հա տուց ման 
դի մաց, այ սի նքն՝ օ տա րո ղը ստա ցել է կամ պե տք է ստա նա վճար կամ այլ հան դի պա կան 
կա տա րում գույ քի օ տար ման դի մաց,

4)  գոր ծար քով օ տար վել է այն պի սի տե սա կի գույք, որ պի սի տե սա կի գույք նախ կի-
նում մե կ օ րա ցույ ցային տար վա ըն թաց քում ար դեն օ տար վել է նույն ան ձի կող մի ց (այ-
սու հե տև՝ նույն տե սա կի գույք),

5)  նույն տե սա կի գույ քի օ տար ման թե՛ ա ռա ջին, թե՛ երկ րո րդ և հա ջոր դող գոր ծա րք-
նե րն ի րա կա նաց վել են մի և նույն թվա կա նի հուն վա րի 1-ից մի  նչև դեկ տեմ բե րի        31-ը 
նե րա ռյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում, 

6) ե րկ րո րդ և ա վե լի թվով նույն տե սա կի գույ քի օ տար ման գոր ծար քով օ տար վել է 
գույք, ո րը ձե ռք է բեր վել օ տար մա նը նա խոր դող մե կ տար վա ըն թաց քում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ե թե գոր ծար քը բա վա րա րում է վե րը նշ ված բո-
լոր պայ ման նե րին, ա պա այն «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով 
հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետ ևա բար նա և՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
կով հա րկ վող գոր ծա րք, իսկ ե թե նշ ված պայ ման նե րից որ ևէ մե  կը բա ցա կայում է, ա պա 
գոր ծար քը չի կա րող հա մար վել ապ րան քի մա տա կա րա րում:

Վ կայա կոչ ված ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի չոր րո րդ պար բե րու թյա մբ նա խա տես վա ծ՝ 
գույ քի օ տար ման երկ րո րդ կամ հա ջոր դող գոր ծա րքն ապ րան քի մա տա կա րա րում հա-
մա րե լու տե սան կյ ու նից է ա կան է, որ տվյ ալ գոր ծար քով մե կ օ րա ցու ցային տա րում թվով 
երկ րո րդ կամ հա ջոր դող ան գամ օ տար վի այն պի սի գույք, ո րը ձե ռք է բեր վել օ տար մա-
նը նա խոր դող մե կ տար վա ըն թաց քում, իսկ նույն օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում 
ա ռա ջին գոր ծար քով օ տար ված գույ քը ֆի զի կա կան ան ձի կող մի ց ձե ռք բե րե լու ժա-
մա նա կա հատ վա ծը որ ևէ նշա նա կու թյուն չու նի նույն օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում 
հե տա գայում նույն տե սա կի գույքն օ տա րե լու գոր ծա րքն ապ րան քի մա տա կա րա րում 
ո րա կե լու հա մար: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ գոր ծա րքն ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մա րե լու 
հա մար է ա կան է ոչ թե դրան նա խոր դող գոր ծա րք նե րով օ տար ված նույն տե սա կի գույ-
քի ձե ռք բեր ման, այլ հե նց տվյ ալ գոր ծար քով օ տար վող գույ քի ձե ռք բեր ման ժա մա նա-
կա հատ վա ծը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է օ րե նսդ րի կող մի ց ի րա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի չոր րո րդ պար բե րու թյու նում առ կա «ե թե 
օ տա րու մը կա տար վում է տվյ ալ գույ քի ձե ռք բեր մա նը հա ջոր դող մե կ տա րին չգե րա զան-
ցող ժա մա նա կա հատ վա ծում» ար տա հայ տու թյան տա ռա ցի մե կ նա բա նու թյու նից, ո րում 
օ րե նս դի րն օգ տա գոր ծել է «տ վյ ալ գույ քի» ար տա հայ տու թյու նը՝ նկա տի ու նե նա լով քն-
նա րկ վող գոր ծար քով օ տար վող գույ քը, այլ ոչ թե նույն օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում 
նախ կի նում օ տար ված գույ քը: Այս պի սով, մե կ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում երկ րո-
րդ և հա ջոր դող նույն տե սա կի գույ քի օ տար ման գոր ծա րքն ապ րան քի մա տա կա րա րում 
ո րա կե լու հա մար այդ գույ քի ձե ռք բեր ման և օ տար ման գոր ծա րք նե րի մի  ջև ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծը չպե տք է գե րա զան ցի մե կ տա րին` ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
երբ է ձե ռք բեր վել տվյ ալ օ րա ցու ցային տա րում ա ռա ջի նն օ տար ված գույ քը (տե ՛ս, Մհեր 
Կա կո սյա նն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան Նոր Նոր քի հար կային տես չու -
թյան թիվ ՎԴ/0811/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2016 թվա կա-
նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տո վ՝ Տես չու թյան « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու-
թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 
2050 ո րոշ մա մբ Սար գիս Խա չատ րյա նից գա նձ վել է 849.336 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի գծով 14.10.2014 թվա կա նի դրու թյա մբ վեր ջի նիս ու նե ցած հար կային պար-
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տա վո րու թյուն: Այս պես, ըստ Տես չու թյան, Սար գիս Խա չատ րյա նը մե կ օ րա ցու ցային տար-
վա ըն թաց քում՝ 2011 թվա կա նին, օ տա րել է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ-
կա նող եր կու նույն տե սա կի գույք (անձ նա կան օգ տա գո րծ ման ավ տո մե  քե նա). 04.03.2011 
թվա կա նի ն՝ «MERCEDES-BENZ C220» մակ նի շի ավ տո մե  քե նա, իսկ 07.12.2011 թվա կա նի ն՝ 
«BMW 525 TDS» մակ նի շի ավ տո մե  քե նա: Ընդ ո րում, վեր ջին գոր ծար քով օ տար ված «BMW 
525 TDS» մակ նի շի ավ տո մե  քե նան Սար գիս Խա չատ րյա նը ձե ռք է բե րել օ տար մա նը նա-
խոր դող մե կ տար վա ըն թաց քում՝ 02.06.2011 թվա կա նին: Հետ ևա բար Տես չու թյու նը գտել 
է, որ Սար գիս Խա չատ րյա նի կող մի ց 07.12.2011 թվա կա նին կնք ված «BMW 525 TDS» մակ-
նի շի ավ տո մե  քե նայի օ տար ման գոր ծա րքն (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ) «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա-
ծի ի մաս տով հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, այ սի նքն՝ ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կով հա րկ վող գոր ծա րք:

 Սույն գոր ծով վի ճա րկ վող մյուս վար չա կան ակ տո վ՝ Տես չու թյան 27.10.2014 թվա կա-
նի թիվ 028680 ո րոշ մա մբ, վե րոգ րյալ վար չա կան ակ տով գա նձ ման են թա կա 849.336 ՀՀ 
դրա մի  չա փով ար գե լա նք է դր վել Սար գիս Խա չատ րյա նի գույ քի վրա:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Սար գիս Խա չատ րյա նի հայ ցը և ան վա վեր է ճա նա չել 
սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տե րը՝ գտ նե լով, որ Սար գիս Խա չատ րյա նի 
կող մի ց կնք ված օ տար ման գոր ծա րք նե րը չեն կա րող գնա հատ վել որ պես ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կով հա րկ վող գոր ծա րք ներ և դրա նց նկատ մա մբ չեն կա րող հաշ վա րկ վել 
հար կային պար տա վո րու թյուն ներ, քա նի որ մե կ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում ի րա-
կա նաց վել է եր կու ավ տո մե  քե նա նե րի օ տա րում, սա կայն այդ ավ տո մե  քե նա նե րը ձե ռք են 
բեր վել տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում։

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Կո մի  տե ի վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը 
թո ղել է ան փո փոխ` հիմն  ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րը: 

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ պատ ճա-
ռա բա նու թյա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Սար գիս Խա չատ րյա նի կող մի ց մե կ օ րա ցու-
ցային տար վա ըն թաց քում՝ 2011 թվա կա նին, նույն տե սա կի գույ քի (անձ նա կան օգ տա-
գո րծ ման ավ տո մե  քե նա) օ տար ման երկ րո րդ գոր ծար քը՝ 07.12.2011 թվա կա նին «BMW 
525 TDS» մակ նի շի ավ տո մե  քե նայի օ տա րու մը, ա վե լաց ված ար ժե քի հար կով հա րկ վող 
ապ րան քի մա տա կա րա րում ո րա կե լու հա մար որ ևէ է ա կան նշա նա կու թյուն չու նի այն 
հան գա ման քը, թե երբ է ձե ռք բեր վել նույն տար վա ըն թաց քում Սար գիս Խա չատ րյա նի 
կող մի ց կնք ված ա ռա ջին գոր ծար քով օ տար ված «MERCEDES-BENZ C220» մակ նի շի ավ-
տո մե  քե նան, քա նի որ գոր ծա րքն ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մա րե լու հա մար է ա կան 
է ոչ թե դրան նա խոր դող գոր ծա րք նե րով օ տար ված նույն տե սա կի գույ քի ձե ռք բեր ման, 
այլ հե նց տվյ ալ գոր ծար քով օ տար վող գույ քի ձե ռք բեր ման պա հը, ին չը հաշ վի չի առն վել 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քն ա ռա-
ջին հիմ քով հիմն  ա վոր է. Վե րա քն նիչ դա տա րա նը թույլ է տվել ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մի  խախ տում՝ 
սխալ մե կ նա բա նե լով այն: Այ նու հան դե րձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոգ րյալ 
դա տա կան սխա լը չի կա րող ազ դել սույն գոր ծի ել քի վրա՝ ստո րև ներ կայաց վող պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2) Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը երկ րո րդ հիմ քո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ 
հետ ևյալ եզ րա հա նգ ման.

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
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մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա-
կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար-
դյու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-
քան չյուր ոք, ում նույն կոն վեն ցի այով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րն ու ա զա տու թյուն նե րը 
խա խտ վում են, ու նի պե տա կան մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար-
դյու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ նի սկ ե թե խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր-
ծող ան ձի նք:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քը սահ մա նում է   վար չա րա րու թյան հի մունք նե րը, կար-
գա վո րում է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու (...) հետ կապ ված` վար չա կան մար մի ն նե րի 
և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց (...) մի  ջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը վար չա կան մա րմն  ի` վար չա կան ակտ ըն դու-
նե լուն ուղղ ված գոր ծու նե ու թյունն է:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է մի  մյա նց փոխ կա պա-
կց ված` վա րույ թի հա րուց ման, ըն թա ցիկ և եզ րա փա կիչ փու լե րից: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը հա րուց վում է ան ձի (ան ձա նց) դի մու մի  կամ վար-
չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյան հի ման վրա (հա րուց ման փուլ): Նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ դի մու մի ն կամ վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա նը հա մա պա տաս-
խան ի րա կա նաց վում են վար չա կան գոր ծի քն նա րկ ման հետ կապ ված` նույն օ րեն քով 
նա խա տես ված գոր ծա ռույթ նե րը (ըն թա ցիկ փուլ): Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վում է վար չա կան ակ տի ըն դուն մա մբ (եզ րա փա կիչ 
փուլ): Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ան մի  ջա կան սպառ նա ցող վտան գը կան-
խե լու կամ ար դեն իսկ ա ռա ջա ցած վտան գի հետ ևա նք նե րը վե րաց նե լու, ինչ պես նաև 
օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում վար չա կան վա րույ թը կա րող է սահ մա նա փակ-
վել մի  այն եզ րա փա կիչ փու լով:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից ներ են` (ա) վար չա կան 
ակ տի հաս ցե ա տե րը` այն ան ձը, ով դի մե լ է վար չա կան ակտ ըն դու նե լու հա մար (դի մող), 
կամ այն ան ձը, ում նկատ մա մբ վար չա կան մար մի  նն իր նա խա ձեռ նու թյա մբ ըն դու նե լու է 
վար չա կան ակտ, (բ) եր րո րդ ան ձի նք` այն ան ձի նք, ո րո նց ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան 
շա հե րը կա րող են շո շափ վել վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դի մու մի  հի ման վրա վար չա կան մար մի  նը վար չա կան 
վա րույ թի հա րու ցու մի ց հե տո` ե ռօ րյա ժամկ  ե տում, վա րույ թի մաս նա կից նե րին կամ նրա-
նց ներ կայա ցու ցիչ նե րին ծա նու ցում է վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին: Նշ ված 
ան ձա նց (...) վար չա կան մար մի  նը ծա նու ցում է վա րույ թի ի րա կա նաց ման հա մար ան-
հրա ժե շտ մի  ջո ցա ռումն  ե րի ան ցկաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի  և այլ պայ ման նե րի մա սին:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը իր նա խա ձեռ նու թյա մբ 
վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լիս վա րույ թի մաս նա կից նե րին կամ նրա նց ներ կայա ցու ցիչ-
նե րին պատ շաճ ձևով ծա նու ցում է վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին, ե թե վար չա-
կան վա րույ թի հա րու ցու մի ց մի  նչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու մի  ջև ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծը ե րեք օ րից ա վե լի է։

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա հո վել փաu տա-
կան հան գա մա նք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քն նար կու մը` բա ցա հայ տե լով 
գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաu նա կից նե րի oգ տին առ կա հան գա մա նք նե րը ։

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
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պար տա վոր է վա րույ թի մաս նա կից նե րին և նրա նց ներ կայա ցու ցիչ նե րին հնա րա վո-
րու թյուն տալ ար տա հայտ վե լու վար չա կան վա րույ թում քն նա րկ վող փաս տա կան հան-
գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ լսումն  եր կա րող են 
չա նց կաց վել, ե թե` (ա) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է բա րեն պա ստ 
վար չա կան ակտ, ո րը չի մի  ջամ տում այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը, կամ 
վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տե րը չի պն դում, որ լսումն  եր ան ցկաց վեն, (բ) դի մումն  ակն-
հայտ ան հի մն  է, (գ) ըն դուն վում է բա նա վոր վար չա կան ակտ: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ լսումն  եր չեն ան ցկաց վում, ե թե` (ա) ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում ան-
հա պաղ ըն դու նե լու վար չա կան ակտ, քա նի որ հա պա ղու մը կա րող է հան գեց նել հան-
րու թյան հա մար որ ևէ վտան գի ա ռա ջաց ման, (բ) ըն դուն վում է այլ ձևի վար չա կան ակտ: 
Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ լսումն  եր չեն ան ցկաց վում կամ կա րող են չա նց-
կաց վել նաև օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մի ց Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ-
վա ծի վե րա բե րյալ ձևա վոր ված կայուն նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ ի րա վա-
կան պա շտ պա նու թյան մի  ջո ցը պե տք է լի նի ար դյու նա վետ ոչ մի  այն տե սա կա նո րեն, այլ 
նաև գո րծ նա կա նում. ար դյու նա վետ մի  ջո ցը պե տք է օժտ ված լի նի մար դու ի րա վուն քի 
են թադ րյալ խախ տու մը կամ դրա շա րու նա կու մը կան խե լու, կամ ի րա վուն քի խա խտ-
ման հա մար պատ շաճ փոխ հա տու ցում ա պա հո վե լու հատ կա նի շով (տե ՛ս, İlhan v. Turkey 
(22277/93) գոր ծով Մար դու  ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 27.06.2000 թվա կա-
նի վճի ռը, կետ 97):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծով և Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր-
ված մար դու՝ պե տա կան մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա-
վետ մի  ջո ցի ի րա վուն քը նե րա ռում է նաև վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լս ված լի նե լու 
ի րա վուն քը, ո րի ա պա հով ման պար տա կա նու թյունն օ րե նս դի րը « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծով դրել է վա րույթն 
ի րա կա նաց նող վար չա կան մա րմն  ի վրա: Իսկ 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո-
խու թյուն նե րով վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լս ված լի նե լու ի րա վուն քը բա րձ րաց վել 
է սահ մա նադ րա կան մա կար դա կի. 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան 50-րդ հոդ վա ծում, որ պես պատ շաճ վար չա րա րու թյան հիմն  ա րար ի րա վուն քի 
բաղ կա ցու ցիչ տա րր, ամ րա գր ված է, որ պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն նե րն ու պաշ տո նա տար ան ձի նք պար տա վոր են մի  նչև ան ձի հա մար մի  ջամ տող 
ան հա տա կան ակտն ըն դու նե լը լսել նրան, բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով սահ ման ված դեպ-
քե րի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի՝ ըն դուն-
վե լիք վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րոջ և եր րո րդ ան ձա նց, լս ված լի նե լու ի րա վուն քի 
ի րաց ման մի  ջո ցով վեր ջին նե րս հնա րա վո րու թյուն են ստա նում ար դյու նա վետ կեր պով 
պա շտ պա նե լու և ի րա կա նաց նե լու ի րե նց այն ի րա վունք նե րն ու շա հե րը, ո րո նց վե րա բե-
րում է տվյ ալ վար չա կան վա րույ թը: Այդ ի րա վուն քի պատ շաճ կեն սա գո րծ ման շնոր հիվ 
վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րն ի րա զեկ վում են ի րե նց ի րա վա կան և փաս տա կան 
վի ճա կի վրա ազ դող վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման և դրա ար դյուն քում ար ձակ վե լիք 
վար չա կան ակ տի հիմ քում դր վող փաս տա կան և ի րա վա կան հան գա մա նք նե րի վե րա-
բե րյա լ՝ հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լով վար չա կան գոր ծի քն նա րկ ման և լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այս կամ այն հար ցի կա պակ ցու թյա մբ դիր քո րո շումն  եր, 
ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու և այլ ըն թա ցա կար գային գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
մի  ջո ցով ազ դե լու վար չա կան մա րմն  ի վե րջ նա կան ո րոշ ման վրա: Իսկ դա հնա րա վոր է 
մի  այն այն դեպ քում, երբ վար չա կան մար մի  նը լսի, ի գի տու թյուն ըն դու նի և գնա հա տի 
վա րույ թի մաս նա կից նե րի դիր քո րո շումն  ե րը: Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վա րույ թի 
մաս նա կից նե րի ներ կայու թյունն ա պա հո վե լու վար չա կան մա րմն  ի պար տա կա նու թյու նը 
կար ևոր ե րաշ խիք է հան դի սա նում վա րույ թի մաս նակ ցի` ի րեն ըն ձեռ ված ի րա վունք նե րն 
ի րաց նե լու և պա շտ պա նու թյան մի  ջոց նե րից օգտ վե լու հա մա ր։ Ընդ ո րում, այդ ի րա վուն-
քի ի րաց մա նը խո չըն դո տե լը, այդ ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար լի ար ժեք հնա րա վո րու-
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թյուն չա պա հո վե լը կամ ան հի մն ` ոչ ող ջա մի տ սահ մա նա փա կումն  եր ստեղ ծե լն ան թույ-
լատ րե լի է։

 Բա ցի այդ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ օ րե նսդ-
րի կող մի ց նա խա տես ված վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին լսե լու վար չա կան մա-
րմն  ի պար տա կա նու թյան նպա տա կը չի սահ մա նա փակ վում մի  այն տվյ ալ մաս նա կից նե րի 
հա մար ար դյու նա վետ ան հա տա կան պա շտ պա նու թյուն ա պա հո վե լով, դրա նով մաս-
նա կից նե րը նաև նպաս տում են գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը պատ շաճ պար-
զե լու վար չա կան մա րմն  ի պար տա կա նու թյան կա տար մա նը: Այս պի սով, ի րա վա կան պե-
տու թյան պայ ման նե րում պատ շաճ վար չա կան վա րույ թի պար տա դիր նա խա պայ ման է 
վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը գո րծ նա կա նում ի րաց-
նե լը (տե ՛ս, Տիգ րան Ա բա ղյ ա նն ընդ դեմ Եր ևան հա մայն քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի 
ղե կա վա րի՝ թիվ ՎԴ/5539/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 
թվա կա նի ո րո շու  մը): Այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար օ րե նս դի րը « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի շր ջա նակ նե րում սահ մա նել է 
վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գե րը և ըն թա ցա կար գե րը: 

Այս պես, նախ ևա ռաջ օ րե նս դի րը, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ-
րագ րել է վա րույ թի մաս նա կից նե րին և նրա նց ներ կայա ցու ցիչ նե րին լսե լու վար չա կան 
մա րմն  ի պար տա կա նու թյու նը, ո րի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է վեր-
ջին նե րիս հնա րա վո րու թյուն տալ ար տա հայտ վե լու տվյ ալ վա րույ թում քն նա րկ վող փաս-
տա կան հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լս ված լի-
նե լու ի րա վուն քի գո րծ նա կան ի րա ցու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ մի  այն վա րույ թի ըն-
թա ցիկ փու լում, երբ վար չա կան մար մի  նն ի րա կա նաց նում է գոր ծի փաս տե րի ու սում-
նա սի րու թյուն և պար զում է կի րառ ման են թա կա ի րա վա կան ակ տե րը. այս փու լում 
կա տար վում են վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն ուղղ ված հիմն  ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
մաս նա վո րա պե ս՝ վար չա կան գոր ծի բո լոր, այդ թվում՝ վա րույ թի մաu նա կից նե րի oգ տին 
առ կա հան գա մա նք նե րի բա ցա հայ տու մը, ան հրա ժե շտ ա պա ցույց նե րի ձե ռք բե րու մը և 
գնա հա տու մը, գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նար կու մը: Բա ցի այդ, վա րույ-
թի ըն թա ցիկ փու լում լսումն  ե րը պե տք է ի րա կա նաց վեն այն հաշ վառ մա մբ, որ վա րույ թի 
մաս նա կից նե րը դեռ հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ի րե նց դիր քո րոշ մա մբ ազ դե լու վար չա-
կան մա րմն  ի ո րոշ ման վրա: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 
մա սե րում օ րե նս դի րը նա խա տե սել է վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լս ված լի նե լու 
ի րա վուն քից ո րոշ բա ցա ռու թյուն ներ: Ընդ ո րում նշ ված հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում 
է լսումն  եր չա նց կաց նե լու այն հիմ քե րը, ո րո նց առ կայու թյան դեպ քում վար չա կան մար-
մի  նն ու նի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ընտ րե լու լսումն  եր ան ցկաց նե լու կամ չա նց կաց-
նե լու եր կու ի րա վա չափ լու ծումն  ե րից մե  կը: Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսումն  եր 
չա նց կաց նե լու հայե ցո ղա կան հիմ քե րն են. 

ա) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է բա րեն պա ստ վար չա կան ակտ, 
ո րը չի մի  ջամ տում այլ ան ձա նց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը, կամ վար չա կան ակ տի 
հաս ցե ա տե րը չի պն դում, որ լսումն  եր ան ցկաց վեն, 

բ) վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման հա մար հի մք հան դի սա ցած դի մումն  ակն հայտ 
ան հի մն  է, 

գ) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է բա նա վոր վար չա կան ակտ:
 Մի նչ դեռ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի 38-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է լսումն  եր չա նց կաց նե լու իմ պե րա տիվ հիմ-
քե րը, ո րո նք են՝ 

ա) ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա ցել ան հա պաղ ըն դու նե լու վար չա կան ակտ, քա նի 
որ հա պա ղու մը կա րող է հան գեց նել հան րու թյան հա մար որ ևէ վտան գի ա ռա ջաց ման, 
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բ) վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լու է այլ ձևի վար չա կան ակտ: 
Ը նդ ո րում, լսումն  եր չա նց կաց նե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-

կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «ա» կե տում ամ րա գր ված 
իմ պե րա տիվ հիմ քը հա մա հունչ է նաև « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նա խա տես ված այն ի րա վա-
կար գա վոր ման հետ, որ ան մի  ջա կան սպառ նա ցող վտան գը կան խե լու կամ ար դեն իսկ 
ա ռա ջա ցած վտան գի հետ ևա նք նե րը վե րաց նե լու դեպ քե րում վար չա կան վա րույ թը կա-
րող է սահ մա նա փակ վել մի  այն եզ րա փա կիչ փու լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ վար չա կան վա րույ-
թի ըն թաց քում լսումն  եր չա նց կաց նե լու վե րոգ րյալ դեպ քե րը սպա ռիչ չեն, քա նի որ 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սում օ րե նս դի րն ամ րագ րել է, որ օ րեն քով կա րող են նա խա տես վել լսում-
ներ չա նց կաց նե լու հայե ցո ղա կան և իմ պե րա տիվ այլ հիմ քեր:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լս ված լի նե-
լու ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ված ի րաց ման հա մար ան հրա ժե շտ կազ մա կեր պա կան կա-
ռու ցա կար գե րից մե  կը վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին վա րույ թի մաս նա կից նե րին 
ծա նու ցե լու վար չա կան մա րմն  ի պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տա րումն  է, ո րը սահ-
ման ված է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 35-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված վար չա կան վա րույ թի մա սին ծա նու ցե լու վե րա բե րյալ 
ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի մի  ջո ցով և նպա տակ է հե տա պն դում վա րույ թի մաս նա կից նե-
րին ի րա զե կե լու այն մա սին, որ վեր ջի նիս նկատ մա մբ հա րուց վել է և ի րա կա նաց վե լու է 
վար չա կան վա րույթ: Նշ ված հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա-
կային վեր լու ծու թյու նը վկայում է այն մա սին, որ օ րե նս դի րը նա խա տե սել է վար չա կան 
վա րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նուց ման հետ կապ ված վար չա կան մա րմն  ի հետ ևյալ պար-
տա կա նու թյուն նե րը. 

1) դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա-
նու ցե լը,

2)  վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հա-
րուց ման մա սին ծա նու ցե լը,

3)  վա րույ թի մաս նա կից նե րին վա րույ թի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ մի  ջո-
ցա ռումն  ե րի ան ցկաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի  և այլ պայ ման նե րի մա սին ծա նու ցե լը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին վա-
րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու կար գա վո րու մը հատ կա պես կար ևոր վում է վար չա-
կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ վա րույթ հա րու ցե լու դեպ քե րում, քա նի որ վար չա կան 
մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ վար չա կան վա րույթ հա րուց ված լի նե լու մա սին վա րույ թի 
մաս նա կի ցը որ ևէ կե րպ տե ղե կաց ված չի կա րող լի նել: Ընդ ո րում, դի մու մի  հի ման վրա 
հա րուց ված և վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ-
նե րի հա րուց ման մա սին վա րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու վար չա կան մա րմն  ի 
պար տա կա նու թյուն նե րի բո վան դա կային տար բե րու թյունն այն է, որ դի մու մի  հի ման վրա 
հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու ցու մը պար տա դիր է ա ռա նց 
որ ևէ բա ցա ռու թյան, իսկ վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու ցու մը պար տա դիր է մի  այն այն դեպ քում, երբ վար-
չա կան վա րույ թի հա րու ցու մի ց մի  նչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու մի  ջև ըն կած ժա մա-
նա կա հատ վա ծը ե րեք օ րից ա վե լի է: Այ սի նքն՝ վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ 
վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լիս վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին պատ շաճ ձևով ծա նու ցել վա րույ թի մաս նա կից նե րին կամ նրա նց ներ կայա ցու ցիչ-
նե րին, ե թե վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մի ց մի  նչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու մի  ջև 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը ե րեք օ րից ա վե լի է։ Այլ կե րպ ա սա ծ՝ վար չա կան մար մի  նը 
չու նի սե փա կան նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա-
սին վա րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյուն մի  այն այն դեպ քում, երբ 
վար չա կան ակտն ըն դուն վե լու է վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մի ց հե տո ե րեք օր վա 
ըն թաց քում:



519ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ վար-
չա կան վա րույ թի հա րու ցու մի ց մի  նչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու մի  ջև ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծը ե րեք օ րից պա կաս լի նե լու դեպ քում վար չա կան մա րմն  ի՝ վա րույ թի 
հա րուց ման մա սին վա րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյուն չու նե-
նա լու օ րե նսդ րա կան կար գա վո րու մը հա մա հունչ է վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան 
և տն տե սա վա րու թյան սկզ բունք նե րին և նպա տակ է հե տա պն դում վար չա րա րու թյունն 
ի րա կա նաց նել վար չա կան մա րմն  ի տի րա պետ ման ներ քո գտն վող մի  ջոց նե րի չա փա վոր 
և ար դյու նա վետ օգ տա գո րծ մա մբ: Այ սի նքն՝ օ րե նսդ րի տե սան կյ ու նից, ե թե վար չա կան 
վա րույ թի հա րուց ման և եզ րա փա կիչ փու լե րի մի  ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը չի գե-
րա զան ցում ե րեք օ րը, ա պա վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին վար չա կան վա րույ-
թի հա րուց ման մա սին ա ռան ձին ծա նու ցե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է. նրա նք 
պե տք է ծա նուց վեն մի  այն լսումն  ե րի ան ցկաց ման ժա մա նա կի և վայ րի մա սին: ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 
որ վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու ցե լու վար չա կան մա րմն  ի պար տա-
կա նու թյան սահ մա նու մը նպա տակ է հե տա պն դում ա պա հո վել վա րույ թին մաս նակ ցող 
ան ձի` լս ված լի նե լու ի րա վուն քը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա վեր ջի նիս լի ար ժեք ի րա-
կա նաց նե լու իր ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը: Այս եզ րա հան գու մը բխում է 2005 
թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 
Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի պա հա նջ նե րից, ո րոն ցով սահ ման ված պա շտ պա նու թյան 
մի  ջոց նե րը պե տք է ար դյու նա վետ լի նեն թե՛ գո րծ նա կան և թե՛ ի րա վա կան ա ռումն  ե րով, 
մաս նա վո րա պես այն ա ռու մով, որ պա շտ պա նու թյան մի  ջոց նե րից օգտ վե լը չպե տք է ան-
հի մն  խո չըն դոտ վի պե տա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյա մբ 
(տե ՛ս, Ivanov  and others v. Bulgaria (46336/99) գոր ծով Մար դու  ի րա վու նք նե րի եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 24.11.2005 թվա կա նի վճի ռը, կետ 70): Հետ ևա բար, վար չա կան մա րմն  ի 
կող մի ց հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման մա սին ծա նու ցու մը վա րույ թին 
մաս նա կից ան ձին պե տք է տրա մա դր վի այն պես, որ ող ջամ տո րեն ա պա հով վի վեր ջի-
նիս մաս նակ ցու թյու նը վար չա կան վա րույ թին (տե ՛ս, ՀՀ աշ խա տան քի պե տա կան տես չու -
թյու նն ընդ դեմ «ՎՏԲ-Հայաս տան բա նկ» ՓԲԸ-ի տնօ րեն նե րի խո րհր դի նա խա գահ, գլ խա-
վոր տնօ րեն Վա լե րի Օվ սյան նի կո վի թիվ ՎԴ/0016/05/08 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 26.12.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը)։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ վար չա կան վա րույ թի մա սին ծա նու ցե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կա ռու ցա կար-
գը ան հրա ժե շտ նա խադ րյալ է հան դի սա նում վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում մար դու 
լս ված լի նե լու ի րա վուն քի կեն սա գո րծ ման հա մար, քա նի որ ա ռա նց վար չա կան վա րույ թի 
մաս նա կից նե րին վա րույ թի հա րուց ման կամ վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման հա-
մար ան հրա ժե շտ մի  ջո ցա ռումն  ե րի (օ րի նա կ՝ լսումն  ե րի) ան ցկաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի  
և այլ պայ ման նե րի մա սին ծա նու ցե լու հնա րա վոր չէ ա պա հո վել վար չա կան վա րույ թի 
մաս նա կից նե րի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի գո րծ նա կան ի րա ցու մը: Թեև վար չա կան վա-
րույ թի մաս նա կից նե րին վա րույ թի մա սին ծա նու ցե լը և վա րույ թի մաս նա կից նե րին քն նա-
րկ վող փաս տա կան հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թյուն 
տա լը՝ լսե լը, կա տար վում են վար չա կան վա րույ թի եր կու տար բեր փու լե րում և նա խա-
տես ված են վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման ու ըն թա ցիկ փու լե րը կար գա վո րող ի րա-
վա կան նոր մե  րով, սա կայն նշ ված ըն թա ցա կար գային գոր ծո ղու թյուն նե րը հե տա պն դում 
են մե կ մի  աս նա կան նպա տակ, ո րը հան գում է մար դու՝ 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն-
նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված ի րա վա կան պա շտ-
պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջո ցի և 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված պատ շաճ վար չա րա րու թյան հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի 
ի րաց ման ե րաշ խա վոր մա նը: 

Այ նուա մե  նայ նիվ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ վար-
չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու ցե լու և այդ վա-
րույ թի ըն թաց քում լսումն  եր ան ցկաց նե լու ի րա վա կան հիմ քե րը տար բեր վում են մի  մյան-
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ցից: Մաս նա վո րա պես, վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ նու թյա մբ հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի հա րուց ման մա սին չծա նու ցե լու ի րա վա կան հիմ քի՝ վար չա կան վա րույ թի հա-
րու ցու մի ց մի  նչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու մի  ջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը ե րեք 
օ րից պա կաս լի նե լու, առ կայու թյու նը չի կա րող հի մք հան դի սա նալ վա րույ թի մաս նա կից-
նե րի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կե լու և ա ռա նց ըն թա ցիկ փու լում լսումն  ե-
րի ի րա կա նաց ման մի  ջամ տող վար չա կան ակտ ըն դու նե լու հա մար, ե թե բա ցա կայում են 
լսումն  եր չա նց կաց նե լու կամ վար չա կան վա րույ թը մի  այն եզ րա փա կիչ փու լով ի րա կա-
նաց նե լու հա մար « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ վո ղ՝ Տես չու թյան 
« Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով 
վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 ո րոշ ման 
ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թը հա րուց վել է վար չա կան մա րմն  ի նա խա ձեռ-
նու թյա մբ: Մի նչ դեռ սույն գոր ծով վար չա կան մար մի  նը չի ներ կայաց րել որ ևէ ա պա ցույց 
այդ վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րո ջը՝ 
Սար գիս Խա չատ րյա նին, դրա հա րուց ման մա սին ծա նու ցե լու և վար չա կան վա րույ թի ըն-
թաց քում լսումն  եր ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը Տես չու թյան 14.10.2014 թվա-
կա նի թիվ 2050 ո րո շումն  ան վա վեր է ճա նա չել նաև այդ վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նն 
ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում թույլ տր ված « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված ըն թա ցա կար գային պա հա-
նջ նե րի խա խտ ման հիմ քով, ո րը հան գեց րել է Սար գիս Խա չատ րյա նի լս ված լի նե լու ի րա-
վուն քի սահ մա նա փակ ման: Դա տա րա նն իր վճ ռում, մաս նա վո րա պես, նշել է, որ Տես չու-
թյան 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 ո րո շումն  ըն դուն վել է ա ռա նց դրա հաս ցե ա տի րո ջը՝ 
Սար գիս Խա չատ րյա նին, հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի մա սին ծա նու ցե լու: Մի նչ դեռ, 
ըստ Դա տա րա նի, տվյ ալ դեպ քում բա ցա կայել են ինչ պես վար չա կան վա րույ թի հա րուց-
ման մա սին Սար գիս Խա չատ րյա նին չծա նու ցե լու, այն պես էլ վար չա կան վա րույ թը մի -
այն եզ րա փա կիչ փու լով ան ցկաց նե լու և լսումն  եր չա նց կաց նե լու օ րեն քով նա խա տես ված 
հիմ քե րը: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Կո մի  տե ի վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի-
ռը թո ղել է ան փո փո խ՝ հիմն  ա վոր հա մա րե լով Տես չու թյան 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 
ո րոշ ման ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին Սար գիս Խա-
չատ րյա նին ծա նու ցե լու, այդ վար չա կան վա րույ թը մի  այն եզ րա փա կիչ փու լով ի րա կա-
նաց նե լու և վա րույ թի ըն թաց քում լսումն  եր չա նց կաց նե լու օ րեն քով նա խա տես ված հիմ-
քե րի բա ցա կայու թյան վե րա բե րյալ Դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի վե րոգ րյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Տես չու թյան « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 
14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 ո րոշ ման ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն-
թաց քում վար չա կան մար մի  նը խախ տել է այդ վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րո ջ՝ Սար գիս 
Խա չատ րյա նի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը: 

Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ փաս տում է, որ Սար գիս Խա չատ րյա-
նը պե տք է ծա նուց վեր Տես չու թյան 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 ո րոշ ման ըն դուն մա նն 
ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին, քա նի որ սույն գոր ծով չի հաս տատ-
վել, որ այդ վար չա կան վա րույ թի տևո ղու թյու նը չի գե րա զան ցել ե րեք օ րը. սույն գոր ծում 
առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց քն նա րկ վող վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման օր վա և վա րույ թի 
ի րա կան տևո ղու թյան մա սին: 

Ա նդ րա դառ նա լով Տես չու թյան 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 ո րոշ ման ըն դուն մա-
նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսումն  եր չա նց կաց նե լու ի րա վա չա փու թյան 
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հար ցի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վար չա կան վա րույ թի տևո ղու թյու նը ե ռօ րյա 
ժամկ  ե տը չգե րա զան ցե լու հան գա մա նքն ինք նին չի կա րող հի մք հան դի սա նալ լսումն  եր 
չա նց կաց նե լու և ա ռա նց վա րույ թի մաս նակ ցին ար տա հայտ վե լու հնա րա վո րու թյուն ըն-
ձե ռե լու վար չա կան ակտ ըն դու նե լու հա մար, քա նի որ լսումն  եր չա նց կաց նե լու ի րա վա-
չա փու թյու նը որ ևէ կե րպ պայ մա նա վոր ված չէ վար չա կան վա րույ թի տևո ղու թյան հետ: 
Այ սի նքն՝ լսումն  եր ան ցկաց նե լու կա նո նը գոր ծում է ան կախ այն հան գա ման քից, թե վար-
չա կան վա րույ թը ինչ ժամկ  ե տում պե տք է ի րա կա նաց վի: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ վա րույ թի մաս-
նակ ցի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հա մար ի րա վա չափ հի մք չի կա րող 
հան դի սա նալ նույ նի սկ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 36-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված վար չա կան մա րմն  ի ա րագ գոր ծե լու պար-
տա կա նու թյան կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Այլ կե րպ ա սած` վար չա կան վա րույ թը 
հնա րա վո րի նս սե ղմ ժամկ  ե տում ի րա կա նաց նե լու օ րե նսդ րա կան պա հան ջի կա տա րու մը 
չի կա րող տե ղի ու նե նալ ի վն աս ան ձի ի րա վունք նե րի գո րծ նա կա նում պատ շաճ ի րաց-
ման, մաս նա վո րա պես` վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ան ձի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի 
պատ շաճ ի րաց ման (տե ՛ս, Տիգ րան Ա բա ղյ ա նն ընդ դեմ Եր ևան հա մայն քի Կե նտ րոն վար-
չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի՝ թիվ ՎԴ/5539/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ան գամ Տես չու թյան 14.10.2014 թվա-
կա նի թիվ 2050 ո րոշ ման ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի տևո ղու թյու նը ե ռօ-
րյա ժամկ  ե տը չգե րա զան ցե լու պա րա գայում այդ վար չա կան ակ տը կա րող էր ըն դուն-
վել ա ռա նց լսումն  ե րի ի րա կա նաց ման մի  այն լսումն  եր չա նց կաց նե լու հա մար օ րեն քով 
նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյան դեպ քում: Մի նչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րից հետ-
ևում է, որ նշ ված վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց-
քում բա ցա կայել են լսումն  եր չա նց կաց նե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված թե՛ հայե ցո ղա կան, 
թե՛ պար տա դիր հիմ քե րը, ինչ պես նաև վար չա կան վա րույ թը մի  այն եզ րա փա կիչ փու լով 
ի րա կա նաց նե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քը: Հետ ևա բար Տես չու թյան « Հա-
րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար-
ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 ո րոշ մա նն ուղղ-
ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսումն  ե րի ան ցկա ցու մը պար տա դիր էր:

 Փաս տո րեն, Տես չու թյան 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 ո րոշ մա նն ուղղ ված վար չա-
կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին Սար գիս Խա չատ րյա նին չծա նու ցե լու և այդ վա րույ թի 
ըն թաց քում լսումն  եր չա նց կաց նե լու հետ ևան քով Սար գիս Խա չատ րյա նը ոչ ի րա վա չափ 
կեր պով զրկ վել է իր նկատ մա մբ հար կային պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լուն ուղղ-
ված վար չա կան գոր ծի քն նա րկ ման և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
հար ցե րի կա պակ ցու թյա մբ դիր քո րո շումն  եր, ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լու և այլ ըն թա-
ցա կար գային գոր ծո ղու թյուն նե րի մի  ջո ցով վար չա կան մա րմն  ի վե րջ նա կան ո րոշ ման 
վրա ազ դե լու հնա րա վո րու թյու նից: Այ սի նքն՝ Տես չու թյան « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին 
չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե-
լու մա սին» 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 ո րո շումն  ըն դուն վել է « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ, 35-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րի 
խա խտ մա մբ, ինչն էլ իր հեր թին հան գեց րել է 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով ե րաշ-
խա վոր ված Սար գիս Խա չատ րյա նի՝ ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջո ցի 
ի րա վուն քի խա խտ ման:

 Հետ ևա բար ստոր դա դաս դա տա րան նե րն ի րե նց դա տա կան ակ տե րով ի րա վա ցի-
ո րեն են եզ րա հան գել, որ Տես չու թյան « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար-
կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 
14.10.2014 թվա կա նի թիվ 2050 ո րո շու մը ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակտ է և են թա կա է 
վե րաց ման « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
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63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ի րա վա-
չափ է հա մա րում նաև սույն գոր ծով վի ճա րկ վող մյուս վար չա կան ակ տի՝ Տես չու թյան 
« Հա րկ վճա րո ղի գույ քի (այդ թվում դրա մա կան մի  ջոց նե րի և բան կային հա շիվն  ե րի) վրա 
ար գե լա նք դնե լու մա սին» 27.10.2014 թվա կա նի թիվ 028680 ո րոշ ման, ան վա վե րու թյան 
վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը, քա նի որ հար կային պար-
տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա րա գայում չի կա րող ու ժի 
մե ջ մն ալ այն վար չա կան ակ տը, ո րը մի տ ված է ա պա հո վե լու տվյ ալ հար կային պար տա-
վո րու թյան կա տա րու մը ։

 
Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի առ կայու թյու նը բա վա րար 
չէ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Դա տա րա նը, 
Սար գիս Խա չատ րյա նի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի խա խտ ման հիմ քով ան վա վեր ճա նա-
չե լով Տես չու թյան « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու-
թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 14.10.2014 թվա կա նի թիվ 
2050 ո րո շու մը և դրա հի ման վրա ան վա վեր ճա նա չե լով նաև Տես չու թյան « Հա րկ վճա րո-
ղի գույ քի (այդ թվում դրա մա կան մի  ջոց նե րի և բան կային հա շիվն  ե րի) վրա ար գե լա նք 
դնե լու մա սին» 27.10.2014 թվա կա նի թիվ 028680 ո րո շու մը, իսկ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, 
ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի նշ ված վճի ռը, կայաց րել են գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ 
լու ծող դա տա կան ակ տեր: Հետ ևա բար, սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված` 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րա նի գո րծն 
ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տը` Սար գիս Խա չատ րյա նի նկատ մա մբ ա վե-
լաց ված ար ժե քի հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջա դր ման 
ի րա վա չա փու թյան մա սով սխալ է պատ ճա ռա բան ված, իսկ Սար գիս Խա չատ րյա նի լս ված 
լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման մա սով` թե րի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն պե-
տք է թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5.  Վճ ռա բեկ   դա տա րա նի   պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը  և  եզ րա հան գու մն  ե րը   դա տա-
կան ծախ սե րի բա շխ ման  վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Կո մի  տե ի կող մի ց վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար 
պե տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու պա րա գայում պե տա կան տուր քի հար ցը պե տք է 
հա մա րել լուծ ված` նկա տի ու նե նա լով, որ վեր ջի նիս բո ղո քը են թա կա է մե  րժ ման:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը



523ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 14.09.2016 թվա-

կա նի ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:
2.  Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված: 
3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է 

և բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/0721/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/0721/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Բա բայան
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վյ ան
 Ա. Սա րգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա-

նի ղե կա վա րի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 12.02.2016 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Եր վա նդ Ոս կա նյա նի ընդ դեմ Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն 
վար չա կան շր ջա նի` Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 
թվա կա նի թիվ 631-Ա ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն` 2008, 2009, 2010, 2011 թվա կան նե րի հա-
մար հաշ վա րկ ված ընդ հա նուր 202.120 ՀՀ դրա մի  մա սով, ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Եր վա նդ Ոս կա նյա նը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն` Եր վա նդ Ոս-

կա նյա նից հօ գուտ Եր ևան հա մայն քի բյու ջե ի 2008, 2009, 2010, 2011 թվա կան նե րի հա մար 
հաշ վա րկ ված 202.120 ՀՀ դրամ գան ձե լու մա սով, ան վա վեր ճա նա չել Եր ևան քա ղա քի 
Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 թվա կա նի թիվ 631-Ա ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Ա ռա քե լյ ան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
19.06.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն. Եր ևան քա ղա քի Կե-
նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 թվա կա նի թիվ 631-Ա ո րո շու մը` Եր վա-
նդ Ոս կա նյա նից հօ գուտ Եր ևան հա մայն քի բյու ջե ի 2008 թվա կա նի հա մար հաշ վա րկ ված 
13.466 ՀՀ դրամ գան ձե լու մա սով, ճա նաչ վել է ան վա վեր, իսկ հայ ցը՝ մն ա ցած մա սով, 
մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 12.02.2016 
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թվա կա նի ո րոշ մա մբ Եր վա նդ Ոս կա նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է և Դա տա-
րա նի 19.06.2015 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կի ո րեն բե կան վել է ու փո փոխ վել` Եր ևան քա-
ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 թվա կա նի թիվ 631-Ա ո րո շու մը` 
Եր վա նդ Ոս կա նյա նից հօ գուտ Եր ևան հա մայն քի բյու ջե ի 2009-2011 թվա կան նե րի հա մար 
հաշ վա րկ ված 188.654 ՀՀ դրամ գան ձե լու մա սով, ճա նաչ վել է ան վա վեր, իսկ մն ա ցած 
մա սով Դա տա րա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան 
շր ջա նի ղե կա վա րը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ 

հոդ վա ծը, չի կի րա ռել «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սը, ո րը պե տք է կի րա ռեր:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Եր վա նդ Ոս կա նյա նի կող մի ց գույ քա-

հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու փաս տը հայտ նա բեր վել է՝ 
հա մա ձայն Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ մի  
ե կա մուտ նե րի հաշ վառ ման և հա վա քա գր ման բաժ նի պե տի կող մի ց տր ված 22.01.2015 
թվա կա նի տե ղե կա նք նե րի: Այ սի նքն` վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է Եր վա-
նդ Ոս կա նյա նի կող մի ց գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու 
փաս տի հայտ նա բեր ման պա հին, ուս տի դրա նկատ մա մբ կի րա ռե լի են խախ տու մը հայտ-
նա բե րե լու պա հին գոր ծող ի րա վա կան նոր մե  րը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 12.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 19.06.2015 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1. Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ-

մի  ե կա մուտ նե րի հաշ վառ ման և հա վա քա գր ման բաժ նի 22.01.2015 թվա կա նի թիվ 
281475295797145253 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Եր վա նդ Ոս կա նյա նին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող, « քա ղաք Եր ևան, Իս րայե լյ ան թիվ 37, թիվ 147» հաս ցե ում գտն-
վող շի նու թյան գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյու նը 2008 թվա կա նի հա-
մար կազ մում է 7.205 ՀՀ դրամ, 2009 թվա կա նի հա մար` 72.872 ՀՀ դրամ, 2010 թվա կա նի 
հա մար` 72.872 ՀՀ դրամ, 2011 թվա կա նի հա մար` 65.156 ՀՀ դրամ, 2012 թվա կա նի հա մար` 
65.156 ՀՀ դրամ, 2013 թվա կա նի հա մար` 65.156 ՀՀ դրամ, 2014 թվա կա նի հա մար` 42.304 
ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16). 

2. Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ-
մի  ե կա մուտ նե րի հաշ վառ ման և հա վա քա գր ման բաժ նի 22.01.2015 թվա կա նի թիվ 
281475322929145343 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Եր վա նդ Ոս կա նյա նին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող, « քա ղաք Եր ևան, Իս րայե լյ ան թիվ 37, թիվ 146» հաս ցե ում գտն-
վող շի նու թյան գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյու նը 2008 թվա կա նի հա-
մար կազ մում է 3.706 ՀՀ դրամ, 2009 թվա կա նի հա մար` 8.893 ՀՀ դրամ, 2010 թվա կա նի 
հա մար` 8.893 ՀՀ դրամ, 2011 թվա կա նի հա մար` 8.654 ՀՀ դրամ, 2012 թվա կա նի հա մար` 
8.654 ՀՀ դրամ, 2013 թվա կա նի հա մար` 8.654 ՀՀ դրամ, 2014 թվա կա նի հա մար` 5.525 ՀՀ 
դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 18). 
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3. Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ-
մի  ե կա մուտ նե րի հաշ վառ ման և հա վա քա գր ման բաժ նի 22.01.2015 թվա կա նի թիվ 
281475313361145334 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Եր վա նդ Ոս կա նյա նին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող, « քա ղաք Եր ևան, Իս րայե լյ ան թիվ 37, թիվ 2» հաս ցե ում գտն-
վող շի նու թյան (ավ տոտ նա կի) գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյու նը 2008 
թվա կա նի հա մար կազ մում է 2.555 ՀՀ դրամ, 2009 թվա կա նի հա մար` 2.589 ՀՀ դրամ, 2010 
թվա կա նի հա մար` 2.589 ՀՀ դրամ, 2011 թվա կա նի հա մար` 2.563 ՀՀ դրամ, 2012 թվա կա նի 
հա մար` 2.563 ՀՀ դրամ, 2013 թվա կա նի հա մար` 2.563 ՀՀ դրամ, 2014 թվա կա նի հա մար` 
1.546 ՀՀ դրամ (հա տոր   1-ին, գ.թ. 17). 

4. Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 թվա կա նի 
« Գույ քա հար կի գու մա րի գա նձ ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու մա սին» թիվ 631-Ա ո րոշ մա-
մբ Եր վա նդ Ոս կա նյա նից հօ գուտ Եր ևան հա մայն քի բյու ջե գա նձ վել է 460.668 ՀՀ դրամ` 
որ պես « քա ղաք Եր ևան, Իս րայե լյ ան թիվ 37, թիվ 146» և « քա ղաք Եր ևան, Իս րայե լյ ան թիվ 
37, թիվ 147» հաս ցե նե րի հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն նե րի ու « քա ղաք Եր-
ևան, Իս րայե լյ ան թիվ 37, թիվ 2» հաս ցե ի ավ տոտ նա կի հա մար 2008-2014 թվա կան նե րի 
հա մար գույ քա հար կի գծով հաշ վա րկ ված հար կային պար տա վո րու թյան գու մար (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 12)։ 

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ-
քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` գույ քա հար կի 
գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րում օ րե նսդ րա կան փո-
փո խու թյուն ներ նա խա տե սող օ րե նք նե րի՝ ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան հար ցի վե րա-
բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան-
խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցին. 2008, 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րին կա-
տար ված հար կային օ րե նսդ րու  թյան խախ տու մն  ե րի հա մար կա րող են ա րդյո ՞ք ա ռա ջա-
նալ գու յ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու  թյու ն ներ, ե թե տվյ ալ ի րա վա խախ տու մ-
նե րը հայտ նա բեր վել են 2015 թվա կա նին:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29.1-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հար կային պար տա վո-
րու թյուն նե րի գծով գու մար նե րի վճա րու մը սահ ման ված ժամկ  ե տից ու շաց նե լու դեպ քում 
հար կային մար մի  նը կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի  նը ո րո շում է կայաց նում 
հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված գու մա րը գան ձե լու վե րա բե րյալ և այդ մա սին 
պատ շաճ ծա նու ցում վեր ջի նիս (...):

 « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` ներ կայումս (28.04.2012 թվա կա նից) 
գոր ծող խմ բագ րու թյան հա մա ձայն` հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա-
բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե տվյ ալ 
խախ տու մը հայտ նա բեր վել է այն կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք 
տա րին լրա նա լուց հե տո, բա ցա ռու թյա մբ « Գույ քա հար կի մա սին» և « Հո ղի հար կի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով սահ ման ված դեպ քե րի (...):

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր-
ծող խմ բագ րու թյան հա մա ձայն՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե-
լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե տվյ ալ խախ-
տու մը հայտ նա բեր վել է այն կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տա րին 
լրա նա լուց հե տո: 

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի վե րոգ րյալ փո փո խու թյուն նե րը կա-
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տար վել են 21.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 28.04.2012 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած 
«« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա-
սին» թիվ ՀՕ-96-Ն ՀՀ օ րեն քով:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 28.04.2012 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
17-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն օ րեն քով սահ ման ված գույ քա հար կի վճար-
ման գծով խախ տումն  եր հայտ նա բեր վե լու դեպ քում գույ քա հար կի գծով հար կային պար-
տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե տվյ ալ խախ տու մը կա տա րե լուց հե տո ան-
ցել է տա սը տա րի: 

 « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծը վե րոգ րյալ բո վան դա կու թյա մբ 
4-րդ մա սով լրաց վել է 21.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 28.04.2012 թվա կա նին ու ժի 
մե ջ մտած «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում 
կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րեն քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա-
ծով օ րե նս դի րը նա խա տե սել է հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե-
լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե-
րը: Նշ ված ի րա վադ րույ թով օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը ե րեք տա րի է, 
ո րի հաշ վա րկ ման հա մար ե լա կետ է ըն դուն վում հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու-
մը կա տա րե լու տա րին (ժամկ  ե տը հաշ վա րկ վում է ի րա վա խա խտ ման կա տար ման տար-
վան հա ջոր դող տար վա նից): Հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե լու 
դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի 
վե րա բե րյալ օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված ընդ հա նուր կա նո նը հետ ևյա լն է. հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա-
ջա նալ, ե թե հար կային օ րե նսդ րու թյան տվյ ալ խախ տու մը հայտ նա բեր վել է այն ժա մա-
նակ, երբ լրա ցած է ե ղել այն կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը: Այ սի նքն՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա-
վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ե տն ընդ գր կում է տվյ ալ ի րա վա խա-
խտ ման կա տար ման տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք օ րա ցու ցային տա րի նե րը. 
այդ տա րի նե րն ան ցնե լուց հե տո հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային 
պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ:

 Հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե-
րոգ րյալ ընդ հա նուր կա նո նից օ րե նս դի րը նա խա տե սել է բա ցա ռու թյուն՝ ամ րագ րե լով, 
որ նշ ված ժամկ  ե տը չի գոր ծում « Գույ քա հար կի մա սին» և « Հո ղի հար կի մա սին» ՀՀ օ րե-
նք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում: Ըստ այդմ, « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սում օ րե նս դի րը նա խա տե սել է գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե-
նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ հա տուկ ի րա վա կար գա վո րում: 
Նշ ված ի րա վադ րույ թի հա մա ձայն՝ գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ-
տումն  եր հայտ նա բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րը հաշ վար կե լու հա մար հի մք է ըն դուն վում հար կային օ րե նսդ-
րու թյան խախ տու մը կա տա րե լու պա հը (ժամկ  ե տը հաշ վա րկ վում է ի րա վա խա խտ ման 
կա տար ման պա հից): Սա կայն գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տում-
ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու-
թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված հա տուկ կա նո նը հան-
գում է հետ ևյա լին. գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար 
հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե հար կային օ րե նսդ րու թյան 
տվյ ալ խախ տու մը հայտ նա բեր վել է այն կա տա րե լուց հե տո տա սը տար վա ժամկ  ե տը 
լրա նա լուց հե տո: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

1. որ պես ընդ հա նուր կա նո ն՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար-
կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը ե րեք տա րի է, ո րի 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ528

հաշ վա րկ ման սկի զբն ի րա վա խա խտ ման կա տար ման տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող 
տա րին է, 

2. որ պես բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր կա նո նի ց՝ գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե-
նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե-
մու թյան ժամկ  ե տը տա սը տա րի է, ո րի հաշ վա րկ ման սկի զբն ի րա վա խա խտ ման կա տար-
ման պա հն է,

3.  հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան թե՛ ընդ հա նուր, 
թե՛ հա տուկ ժամկ  ետ նե րի հաշ վա րկ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ծա գում է հար կային ի րա-
վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հին, քա նի որ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի՝ տվյ ալ ի րա վա խա խտ ման 
հայտ նա բեր ման պա հին լրա ցած լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ 
հոդ վա ծում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե-
րի՝ գույ քա հար կին վե րա բե րող բա ցա ռու թյու նը սահ ման վել է 21.03.2012 թվա կա նին ըն-
դուն ված և 28.04.2012 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն ՀՀ օ րեն քով, իսկ 
գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամ-
կե տի վե րա բե րյալ հա տուկ կա նոն նե րն ամ րա գր վել են « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 17-րդ հոդ վա ծում 21.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 28.04.2012 թվա կա նին ու ժի մե ջ 
մտած «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա-
տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րեն քով: Փաս տո րեն, գույ քա հար կի գծով հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ հա տուկ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կա րգ են ներ մուծ վել 21.03.2012 թվա կա նին տե ղի 
ու նե ցած օ րե նսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում, ո րո նք ի րա վա բա նա կան ու ժի 
մե ջ են մտել 28.04.2012 թվա կա նին:

 Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 
գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո-
րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րում օ րե-
նսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ նա խա տե սող ի րա վա կան ակ տե րի՝ «« Հար կե րի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և 
«« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու 
մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան հար ցին:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն` ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րե նք նե րը և այլ ի րա վա-
կան ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ չու նեն:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի հա մա ձայն` ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող, նրա պա տաս խա նատ վու թյու նը 
վե րաց նող կամ մե ղ մաց նող ի րա վա կան ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ ու նեն, ե թե դա նա խա-
տես ված է այդ ակ տե րով:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րե նք նե րը և այլ ի րա վա-
կան ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ չու նեն:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն` ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող օ րե նք նե րը և այլ ի րա վա կան 
ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ ու նեն, ե թե դա նա խա տես ված է այդ ակ տե րով:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 
ի րա վա կան ակ տում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի կամ լրա ցումն  ե րի (...) գոր ծո ղու-
թյու նը տա րած վում է դրա ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, 
ե թե նույն օ րեն քով, այլ օ րե նք նե րով, ինչ պես նաև փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցումն  եր 
նա խա տե սող ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ: Մի նչև փո փո խու թյուն ներ 
կամ լրա ցումն  եր նա խա տե սող ի րա վա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լը ծա գած հա րա բե րու-
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թյուն նե րի վրա տա րած վում են մի  նչև փո փո խու թյուն նե րը կամ լրա ցումն  ե րն ու ժի մե ջ 
մտ նե լը գոր ծող նոր մե  րը, ե թե նույն օ րեն քով կամ փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցումն  եր 
նա խա տե սող ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ (...):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 29.11.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1000 ո րոշ մա մբ 
ան դրա դառ նա լով ժա մա նա կի մե ջ ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյան սահ մա նադ րաի րա-
վա կան բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո-
շու մը, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ` ժա մա նա կի մե ջ ի րա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան 
կա նո նա կար գու մը հի մն  վում է այն տրա մա բա նու թյան վրա, որ ի րա վա կան ակ տե րի հե-
տա դա րձ ու ժով գոր ծո ղու թյան մե ր ժումն  ը նդ հա նուր կա նոն է, ի սկ այդ ակ տե րի հե տա-
դա րձ ու ժով գոր ծո ղու թյան հնա րա վո րու թյու նը`  բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր կա նո նից:  Ը ստ 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում ամ րա գր ված նոր մի  ի րա վա կան բո վան դա կու-
թյու նը հան գում է նրան, որ այն ի րա վա կան ա կտն ըն դու նող մա րմն  ի հայե ցո ղու թյա նն է 
թող նում ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց-
նող կամ մե ղ մաց նող ի րա վա կան ակ տին հե տա դա րձ ուժ հա ղոր դե լը: Մի ա ժա մա նակ 
այս նոր մը սահ մա նում է այդ հայե ցո ղու թյունն ի րաց նե լու ըն թա ցա կար գը, այն է` յու րա-
քան չյուր կո նկ րետ դեպ քում ի րա վա կան ակտն ըն դու նող մար մի  նը, ի րաց նե լով ի րեն 
Սահ մա նադ րու թյա մբ տր ված հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյու նը, տվյ ալ ի րա վա կան ակ տին 
հե տա դա րձ ուժ հա ղոր դե լու նպա տա կա հար մա րու թյան դեպ քում տվյ ալ ակ տում ամ րագ-
րում է այդ ակ տին հե տա դա րձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույթ: Նշ ված հայե ցո ղու թյունն 
ի րաց նե լու այս ըն թա ցա կա րգն ինք նան պա տակ չէ և տրա մա բա նո րեն բխում է Սահ մա-
նադ րու թյա մբ` ի րա վա կան ակ տե րի ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան կա նո նա կա րգ ման 
ընդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նից:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված ի րա վադ-
րույթ նե րից հետ ևում է, որ ի րա վա կան  ակ տում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի կամ 
լրա ցումն  ե րի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է դրա ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո ծա գած հա-
րա բե րու թյուն նե րի վրա, իսկ մի  նչև փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցումն  եր նա խա տե սող ի րա-
վա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա տա րած վում են մի  նչև 
փո փո խու թյուն նե րը կամ լրա ցումն  ե րն ու ժի մե ջ մտ նե լը գոր ծող նոր մե  րը: Այ սի նքն` ըստ 
ժա մա նա կի մե ջ ի րա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան հա մը նդ հա նուր սկզ բուն քի` ի րա վա-
կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է դրա ու ժի մե ջ ե ղած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ: Այլ կե րպ ա սած` ի րա վա կան ակ տի կի-
րա ռե լի ու թյան հա րցն ուղ ղա կի ո րեն կապ ված է կար գա վոր ման ա ռար կան կազ մող ի րա-
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հի հետ:Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ար ձա նագ րում է, որ 
«« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա-
սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում 
լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րը հե տա դա րձ ուժ չու նեն: Նշ ված 
օ րե նսդ րա կան ակ տե րով նա խա տես ված գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան 
խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան հա-
տուկ ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը չեն կա րող տա րած վել այդ 
օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց` 28.04.2012 թվա կա նից ա ռաջ ծա գած հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի վրա: Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն-
դու նում ի րա վա կան ակ տե րի` ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ սահ մա նադ-
րաի րա վա կան այն սկզ բուն քը, որ ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` ի րա վա կան ակ տե րը 
չեն գոր ծում հե տա դա րձ ու ժով, իսկ ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող ի րա վա-
կան ակ տին հե տա դա րձ ուժ հա ղոր դե լը սահ մա նադ րո րեն ար գել ված է: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ գույ քա հար կի գծով 
հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա-
ջաց ման վա ղե մու թյան հա տուկ ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, 
ո րո նք ՀՀ ի րա վա կան հա մա կա րգ են ներ մուծ վել «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ 
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ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րով, կի րառ վում են մի  այն այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի նկատ մա մբ, ո րո նք ծա գել են նշ ված օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց՝ 28.04.2012 թվա-
կա նից հե տո: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ`  «« Հար կե րի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և 
«« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե-
լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան հար ցը լու ծե լիս 
ան հրա ժե շտ է պար զել հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար-
տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րով 
կար գա վոր վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հը:

 Հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա-
բե րյալ օ րե նսդ րա կան նոր մե  րի բո վան դա կային վեր լու ծու թյու նը վկայում է այն մա սին, 
որ այդ կա նոն նե րի կար գա վոր ման ա ռար կան հայտ նա բեր ված հար կային ի րա վա խախ-
տումն  ե րի հա մար ա ռա ջա ցող պա տաս խա նատ վու թյու նը բա ցա ռող ո րո շա կի հան գա մա-
նք նե րի հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մա մբ՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան այս կամ այն խա խտ ման հա մար հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ օ րե նսդ-
րա կան կար գա վո րումն  ե րն սկ սում են գոր ծել ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց 
տվյ ալ ի րա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վե լու պա հից: Այ սի նքն՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան 
այս կամ այն խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ նոր մե  րն ի րա վա կան հետ ևա նք ներ են ա ռա ջաց-
նում մի  այն այն ժա մա նակ, երբ ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը հայտ նա բե րել է տվյ ալ 
ի րա վա խախ տու մը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ե թե հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը դե ռևս 
հայտ նա բեր ված չէ ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց, ա պա այդ խա խտ ման հա-
մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը բա ցա ռող հան գա մա նք նե րը՝ վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րը, սահ մա նող ի րա վա նոր մե  րը չեն կա րող որ ևէ ի րա վա բա նա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ: Այս պի սով, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ի րա վա սու վար չա կան 
մա րմն  ի կող մի ց այս կամ այն հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բե րումն  է այն ան-
հրա ժե շտ ի րա վա բա նա կան փաս տը, ո րի հետ օ րե նս դի րը կա պել է այդ խա խտ ման հա-
մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը բա ցա ռող հան գա մա նք նե րը՝ վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րը, սահ մա նող ի րա վա նոր մե  րով կար գա վոր վող հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ծա գու մը:

 Վե րոգ րյալ փաս տա րկ նե րը հաշ վի առ նե լո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա-
ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րով կար գա վոր վող հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց այս կամ 
այն հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հին: Մի նչև հար կային ի րա վա խա-
խտ ման հայտ նա բե րու մը հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան 
ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րով կար գա վոր վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն ներ չեն կա րող ծա գե լ՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե երբ է այդ ի րա վա խախ-
տու մը կա տար վել: Հետ ևա բար հար կային օ րե նսդ րու թյան կո նկ րետ խա խտ ման հա մար 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա դր ման հար ցը լու ծե լիս վա ղե մու թյան ժամ-
կետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար-
գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հա մար որ պես ե լա կետ պե տք է ըն դու նել տվյ ալ հար կային 
ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ վե րոգ րյալ ընդ հա նուր 
կա նո նից պե տք է կա տա րել մե կ բա ցա ռու թյուն, ո րը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ 
հար կային ի րա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վել է «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո, սա կայն այդ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե-
լու օր վա դրու թյա մբ այդ ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման տար վան հա ջոր դող ե րեք 
տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած է ե ղել: Քն նա րկ վող պա րա գայում հար կային օ րե նսդ րու թյան 
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կո նկ րետ խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա դր ման հար-
ցը լու ծե լիս վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում 
գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հա մար որ պես ե լա կետ պե տք է 
ըն դու նել ոչ մի  այն տվյ ալ հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հը, այլ նաև 
այն հան գա ման քը, թե արդյոք վե րոգ րյալ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հի ն՝ 28.04.2012 
թվա կա նին, այդ ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման տար վան հա ջոր դող ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը լրա ցած ե ղել է, թե՝ ոչ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ 
օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց ա ռաջ կա տար ված հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  
ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց կա րող էր հայտ նա բեր վել մի  նչև 28.04.2012 թվա-
կա նը. այդ դեպ քում տվյ ալ ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն ներ 
չէ ին կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե լրա ցած լի ներ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ-
վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված  ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը: Ըստ այդմ, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը պե տք է տա րած-
վի նաև 28.04.2012 թվա կա նից հե տո հայտ նա բեր ված այն հար կային ի րա վա խախ տում-
նե րի վրա, ո րո նց կա տար ման տար վան հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը «« Հար կե րի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա-
տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հին լրա ցած է ե ղել: 
Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն 
կա րող ա ռա ջա նալ բո լոր այն հար կային ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար, ո րո նց կա տար-
ման տար վան հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հին լրա ցած է ե ղել: Այդ դեպ քում հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խախ տում թույլ տված ան ձն ի րա վունք ու նի ող ջամ տո րեն են թադ րե լու և 
ակն կա լե լու, որ իր կող մի ց կա տար ված ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա-
վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժա մկ տ նե րն ան ցել են՝ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման-
ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա-
րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի՝ ժա մա նա կի մե ջ գոր-
ծո ղու թյան ի րա վա կի րառ պրակ տի կան պե տք է ըն թա նա հետ ևյալ ուղ ղու թյա մբ. նշ ված 
օ րե նք նե րը տա րած վում են դրա նց ու ժի մե ջ մտ նե լուց՝ 28.04.2012 թվա կա նից հե տո հայտ-
նա բեր ված հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րի նկատ մա մբ, և քն նա րկ վող օ րե նք-
նե րի՝ ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան կա նո նի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. 

1. ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է 
և ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել է մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը, 
ա պա այդ դեպ քում կի րա ռե լի է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 
28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վար գա վո րու մը. 

2. ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է և 
ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել է 28.04.2012 թվա կա նից հե տո, 
ա պա այդ դեպ քում կի րա ռե լի է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` ներ-
կայումս (28.04.2012 թվա կա նից) գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ և « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի՝ 28.04.2012 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը. 
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3. ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է 
մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը, սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա-
բեր վել է 28.04.2012 թվա կա նին կամ դրա նից հե տո, ա պա այդ դեպ քում վա ղե մու թյան 
ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում գոր ծող օ րե նսդ րա կան 
կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հար ցը պե տք է լուծ վի՝ հի մք ըն դու նե լով այն հան գա ման-
քը, թե 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա-
րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած ե ղել է, թե՝ ոչ. 
այս պե ս՝ 

- ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է 
մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը, սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա-
բեր վել է 28.04.2012 թվա կա նին կամ դրա նից հե տո, և 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ 
հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող 
ե րեք տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած է ե ղել, ա պա այդ ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային 
պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լիս կի րառ վում է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-
րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա-
վար գա վո րու մը, 

- ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է 
մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը, սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր-
վել է 28.04.2012 թվա կա նին կամ դրա նից հե տո, և 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար-
կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք 
տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած չի ե ղել, ա պա այդ ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար-
տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լիս կի րառ վում է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ 
հոդ վա ծի` ներ կայումս (28.04.2012 թվա կա նից) գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ և « Գույ քա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 28.04.2012 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Եր-
վա նդ Ոս կա նյա նի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս պա հան ջել է մաս նա-
կի ո րե ն՝ գույ քա հար կի գծով 2008, 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի հա մար հաշ վա րկ ված 
հար կային պար տա վո րու թյան գու մա րը՝ 202.120 ՀՀ դրա մի  չա փով, գան ձե լու մա սով, 
ան վա վեր ճա նա չել Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 
թվա կա նի թիվ 631-Ա ո րո շու մը: Նշ ված վար չա կան ակ տով Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն 
վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րը Եր վա նդ Ոս կա նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող ե րեք ան շա րժ գույ քի         2008-2014 թվա կան նե րի գույ քա հար կի գծով վեր-
ջի նիս նկատ մա մբ ա ռա ջադ րել է լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն՝ 460.668 ՀՀ 
դրա մի չա փով:

 Դա տա րա նը Եր վա նդ Ոս կա նյա նի հայ ցը բա վա րա րել է մաս նա կի ո րեն և Եր ևան քա-
ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 թվա կա նի թիվ 631-Ա ո րո շումն  
ան վա վեր է ճա նա չել մի  այն 2008 թվա կա նի հա մար գույ քա հար կի գծով հաշ վա րկ ված 
հար կային պար տա վո րու թյան գու մա րը՝ 13.466 ՀՀ դրա մի  չա փով, Եր վա նդ Ոս կա նյա-
նից գան ձե լու մա սով: Դա տա րա նը վճ ռի հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, 
որ «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու 
մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն-
քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րը չեն կա րող տա րած վել այն 
խախ տումն  ե րի նկատ մա մբ, ո րո նց հայտ նա բեր ման ե ռա մյա ժամկ  ե տը 28.04.2012 թվա-
կա նի դրու թյա մբ ար դեն իսկ լրա ցած է: Հետ ևա բար գույ քա հար կի գծով 2008 թվա կա-
նի հա մար լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյու նը Եր վա նդ Ոս կա նյա նի նկատ մա մբ 
ա ռա ջա դր վել է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա-
կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ե ռա մյա ժամկ  ե տի խա խտ մա մբ, իսկ 2009 
թվա կա նի և դրա նից հե տո մյուս տա րի նե րի հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
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ա ռա ջադ րու մը կա տար վել է օ րեն քի պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ:
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բա վա րա րել է Եր վա նդ Ոս կա նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը և 

մաս նա կի ո րեն բե կա նե լով ու փո փո խե լով Դա տա րա նի վճի ռը՝ Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն 
վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 թվա կա նի թիվ 631-Ա ո րո շումն  ան վա վեր է ճա-
նա չել նաև 2009-2011 թվա կան նե րի հա մար գույ քա հար կի գծով հաշ վա րկ ված լրա ցու ցիչ 
հար կային պար տա վո րու թյու նը՝ 188.654 ՀՀ դրա մի  չա փով, Եր վա նդ Ոս կա նյա նից գան-
ձե լու մա սով: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ «(...) մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու  թյա մբ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի է նաև 2009, 
2010 և 2011 թվա կան նե րի հա մար հաշ վա րկ ված գու յ քա հար կի նկատ մա մբ (...): Հետ ևա-
բար վի ճա րկ վող ո րո շու  մը՝ 2009-2011 թվա կան նե րի հա մար (...) գու յ քա հա րկ ա ռա ջադ րե-
լու  մա սով (...), նու յն պես ըն դու ն վել է մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու  թյա մբ 
« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի խա խտ մա մբ (...)»:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա-
ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ պատ ճա ռա-
բա նու թյա մբ.

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել 
հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պար տա դիր այլ վճա րումն  եր:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 8-րդ 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է մու ծել օ րեն քին հա մա պա տաս խան 
սահ ման ված հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե մուտ քա-
գր վող պար տա դիր այլ վճա րումն  եր:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում սահ ման ված հար կա տե սակ է տե ղա կան հա րկ հան դի սա ցող գույ քա հար կը:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գույ քա հար կը սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծում նշ ված ան ձա նց պատ կա նող հա-
րկ վող օբյե կտ հա մար վող գույ քի հա մար նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով 
հա մա պա տաս խան բյու ջե ներ վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է, ո րը կախ ված չէ հա րկ վճա րող-
նե րի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րից:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` գույ քա հա րկ 
վճա րող են հա մար վում (...) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը, օ տա րե րկ-
րյա քա ղա քա ցի նե րը, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք, ո րո նց Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում պատ կա նում է նույն օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված հա րկ վող օբյե կտ հա մար վող գույ քը (...):

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ և 5-րդ կե տե րի 
հա մա ձայն` նույն օ րեն քի ի մաս տով գույ քա հար կով հա րկ վող օբյե կտ են հա մար վում շեն-
քե րը և շի նու թյուն նե րը (...)` ավ տոտ նա կը (...), հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյու-
նը (...):

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ֆի զի կա-
կան ան ձա նց հա մար գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջան է հա մար վում օ րա ցու-
ցային տա րին:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ֆի զի կա-
կան ան ձի նք գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված 
կար գով հա մա պա տաս խան բյու ջե են վճա րում մի  նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 
1-ը նե րա ռյալ (...):

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով և հա մա մաս նու թյա մբ գույ քա հար կի գու մա րը 
վճար վում է հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտն վող շի նու թյուն նե րի հա մար` հա րկ-
վող օբյեկ տի գտն վե լու վայ րի հա մայն քի բյու ջե, իսկ հա մայնք նե րի վար չա կան տա րա ծք-
նե րից դուրս գտն վող շի նու թյուն նե րի հա մար` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա-
կան բյու ջե:



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ534

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած իր ո րոշ մա մբ ար տա հայ տել է այն 
ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հար կեր, տուր քեր մու ծե լու և այլ պար տա դիր վճա րումն  եր 
կա տա րե լու սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյու նը կրում է հա մը նդ հա նուր բնույթ, այն 
տա րած վում է բո լոր ան ձա նց վրա: Սահ մա նադ րու թյա մբ նա խա տես ված այս պար տա կա-
նու թյան մե ջ ար տա հայտ ված են հա սա րա կու թյան հան րային շա հե րը: ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյա մբ ամ րա գր ված «յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է» ձևա կեր պու մի ց ակն հայտ է, որ 
հար կե րը, տուր քե րը և այլ պար տա դիր վճա րումն  ե րը կրում են հա մա պար տա դիր բնույթ: 
Հա մա պար տա դի րու թյու նը` որ պես ան վե րա պա հո րեն կա տար ման են թա կա պա հա նջ, 
տա րած վում է բո լոր վճա րող նե րի վրա: Գո րծ նա կա նում հա մա պար տա դի րու թյան պա-
հան ջը կյ ան քի է կոչ վում սե փա կա նա տի րոջ գույ քի մի  մա սի` հար կի կամ այլ պար տա դիր 
վճա րումն  ե րի ձևա չա փով, պե տու թյան օգ տին փո խան ցե լու մի  ջո ցով: Հա մա պար տա դի-
րու թյան պա հա նջն ար տա հայտ վում է նաև նրա նում, որ կա մա վոր մու ծումն  եր չկա տա րե-
լու դեպ քում դրա նք պե տու թյան կող մի ց հար կադ րա բար են գա նձ վում (տե ՛ս, ՀՀ կա ռա-
վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեն ընդ դեմ Լի լիթ Բա բա սի ևայի 
թիվ ՎԴ/7537/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա դր ված վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով և չա փով մու ծել հար կեր, իսկ կո նկ րետ հար կա տե սակ նե րը սահ մա նում 
է օ րե նս դի րը: Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ րեն քով սահ ման ված հար կա տե սակ 
է գույ քա հար կը, ո րը ո րո շա կի կա տե գո րի այի գույ քի հա մար հա մայն քային կամ պե տա-
կան բյու ջե վճար վող և հա րկ վճա րող նե րի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րից 
չկախ ված ուղ ղա կի հա րկ է: Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գույ քա հա րկ վճա րող են 
հա մար վում նաև ֆի զի կա կան ան ձի նք, ո րո նց Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած-
քում պատ կա նում է « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված հա րկ վող օբյե կտ 
հա մար վող ո րո շա կի տե սա կի գույք: Օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ գույ քա հար կով հա րկ-
վող օբյե կտ են հա մար վում նաև շեն քե րը և շի նու թյուն նե րը՝ դրա նց շար քում նա խա տե-
սե լով նաև ավ տոտ նա կը և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյու նը:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ և 13-րդ հոդ ված նե րի վկայա կոչ ված ի րա-
վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ֆի զի կա կան ան ձի նք գույ քա հար կի 
տա րե կան գու մա րը վճա րում են հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտն վող շի նու թյուն-
նե րի հա մար տվյ ալ հա մայն քի բյու ջե, իսկ հա մայնք նե րի վար չա կան տա րա ծք նե րից դուրս 
գտն վող շի նու թյուն նե րի հա մար` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե: Ընդ 
ո րում, ֆի զի կա կան ան ձա նց հա մար գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջան է հա-
մար վում օ րա ցու ցային տա րին և վեր ջին նե րս պար տա վոր են գույ քա հար կի տա րե կան 
գու մա րը հա մա պա տաս խան բյու ջե վճա րել մի  նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը 
նե րա ռյալ: Հետ ևա բար գույ քա հար կով հա րկ վող օբյե կտ հա մար վող շեն քի և շի նու թյան 
հա մար գույ քա հար կի գծով ֆի զի կա կան ան ձի հար կային պար տա վո րու թյան խախ տու մը 
վրա է հաս նում այն դեպ քում, երբ տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձը մի  նչև հաշ վե տու տար վա 
դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ ամ բող ջու թյա մբ չի վճա րել տվյ ալ շեն քի և շի նու թյան հա մար 
հա մա պա տաս խան բյու ջե վճար ման են թա կա գույ քա հար կի գու մա րը:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի 
ղե կա վա րը 03.02.2015 թվա կա նի « Գույ քա հար կի գու մա րի գա նձ ման պա հա նջ ներ կայաց-
նե լու մա սին» թիվ 631-Ա ո րոշ մա մբ Եր վա նդ Ոս կա նյա նից գան ձել է սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով վեր ջի նիս պատ կա նող ավ տոտ նա կի և եր կու հա սա րա կա կան նշա նա կու-
թյան շի նու թյան հա մար գույ քա հար կի գծով 2008-2014 թվա կան նե րի հա մար ա ռա ջա ցած 
հար կային պար տա վո րու թյան գու մա րը: Նշ ված տա րի նե րի հա մար գույ քա հար կի գծով 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի՝ Եր վա նդ Ոս կա նյա նի կող մի ց թույլ տր ված խախ-
տումն  ե րն ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը հայտ նա բե րել է 2015 թվա կա նին. այդ հան գա-
ման քը հաս տատ վում է Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի աշ խա-
տա կազ մի  ե կա մուտ նե րի հաշ վառ ման և հա վա քա գր ման բաժ նի տե ղե կա նք նե րով, ո րո նք 
կա զմ վել են 22.01.2015 թվա կա նին:
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 Հաշ վի առ նե լով այն, որ սույն գոր ծով Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի 
ղե կա վա րի 03.02.2015 թվա կա նի թիվ 631-Ա ո րո շու մը վի ճա րկ վում է մի  այն գույ քա հար կի 
գծով 2008, 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի հա մար հաշ վա րկ ված հար կային պար տա վո-
րու թյան գու մա րը գան ձե լու մա սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ վե րոգ րյալ տա րի նե րի հա մար հաշ վա րկ վող գույ քա հար կի գծով հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի հար ցին: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Եր վա նդ Ոս կա նյա նը պար տա վոր էր ի րեն պատ կա նող 
ավ տոտ նա կի և եր կու հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյան հա մար 2008, 2009, 2010 
և 2011 թվա կան նե րի գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը Եր ևան հա մայն քի բյու ջե վճա րել 
մի  նչև յու րա քան չյուր տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ: Հետ ևա բար նշ ված ան շա րժ 
գույ քե րի հա մար 2008, 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի գույ քա հար կի գծով Եր վա նդ Ոս-
կա նյա նի հար կային պար տա վո րու թյան խախ տու մը յու րա քան չյուր տար վա հա մար վրա 
է հա սել այդ տար վա դեկ տեմ բե րի 2-ին:

 Փաս տո րեն, տվյ ալ դեպ քում առ կա է սույն ո րոշ մա մբ նկա րա գր ված այն ի րա վի ճա-
կը, երբ գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է մի  նչև 
«« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա-
սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում 
լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լը՝ 28.04.2012 
թվա կա նը, սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել է այդ օ րե նք-
նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ մա ն՝ 
նման դեպ քե րում հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո-
րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա-
կա շր ջան նե րում գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հար ցը պե տք է 
լուծ վի՝ հի մք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, թե 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար-
կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք 
տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած ե ղել է, թե՝ ոչ: Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է 
հետ ևյա լը. 

1) Եր վա նդ Ոս կա նյա նին պատ կա նող ավ տոտ նա կի և եր կու հա սա րա կա կան նշա-
նա կու թյան շի նու թյան հա մար 2008 թվա կա նի գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա-
վո րու թյան խախ տու մը կա տար վել է մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը (02.12.2008 թվա կա նին), 
և 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար կային օ րե նսդ րու թյան այդ խախ տու մը կա տա րե-
լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած է ե ղել, 

2) Եր վա նդ Ոս կա նյա նին պատ կա նող ավ տոտ նա կի և եր կու հա սա րա կա կան նշա-
նա կու թյան շի նու թյան հա մար 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի գույ քա հար կի գծով 
հար կային պար տա վո րու թյան խախ տումն  ե րը կա տար վել են մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը 
(02.12.2009, 02.12.2010, 02.12.2011 թվա կան նե րին), և 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար-
կային օ րե նսդ րու թյան այդ խախ տում նե րը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող 
ե րեք տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած չի ե ղել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Եր վա նդ Ոս կա նյա նին պատ կա նող ավ-
տոտ նա կի և եր կու հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյան հա մար 2008 թվա կա նի 
գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի խա խտ ման նկատ մա մբ պե տք է 
կի րառ վի « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը 
գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը, քա նի որ Եր վա նդ Ոս կա-
նյա նն ի րա վունք ու նի ող ջամ տո րեն են թադ րե լու և ակն կա լե լու, որ իր կող մի ց 02.12.2008 
թվա կա նին կա տար ված ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րն ան ցել են՝ մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյա մբ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն: Նման պայ-
ման նե րում Եր վա նդ Ոս կա նյա նին պատ կա նող ավ տոտ նա կի և եր կու հա սա րա կա կան 
նշա նա կու թյան շի նու թյան հա մար 2008 թվա կա նի գույ քա հար կի գծով հար կային պար-
տա վո րու թյուն ներ այլևս չեն կա րող ա ռա ջա նալ: Հետ ևա բար Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն 
վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 թվա կա նի թիվ 631-Ա ո րո շու մը՝ Եր վա նդ Ոս կա-
նյա նից հօ գուտ Եր ևան հա մայն քի բյու ջե ի 2008 թվա կա նի հա մար հաշ վա րկ ված գույ քա-
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հար կի գու մա րը գան ձե լու մա սով, ըն դուն վել է մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ-
բագ րու թյա մբ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի խա խտ մա մբ և այդ մա սով 
են թա կա էր ան վա վեր ճա նաչ ման: 

Ա նդ րա դառ նա լով Եր վա նդ Ոս կա նյա նին պատ կա նող ավ տոտ նա կի և եր կու հա սա-
րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյան հա մար 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի գույ-
քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա դր ման հար ցի ն՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար հար կային պար տա վո րու-
թյուն նե րի ա ռա ջա դր ման հար ցը լու ծե լիս վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ տար-
բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման 
հա մար որ պես ե լա կետ պե տք է ըն դու նել տվյ ալ հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա-
բեր ման պա հը՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա-
մբ հար կային օ րե նսդ րու թյան այդ խախ տում նե րը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես 
հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած չի ե ղել: Հետ ևա բար Եր վա նդ Ոս կա նյա նին 
պատ կա նող ավ տոտ նա կի և եր կու հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյան հա մար 
2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն-
ներ ա ռա ջադ րե լիս պե տք է կի րառ վի « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` 
ներ կայումս (28.04.2012 թվա կա նից) գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ և « Գույ քա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի՝ 28.04.2012 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 թվա կա նի 
թիվ 631-Ա ո րո շու մը՝ Եր վա նդ Ոս կա նյա նից հօ գուտ Եր ևան հա մայն քի բյու ջե ի 2009, 2010 
և 2011 թվա կան նե րի հա մար հաշ վա րկ ված գույ քա հար կի գու մա րը գան ձե լու մա սով, ըն-
դուն վել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ մա ն՝ ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց այդ 
ի րա վա խախ տումն  ե րը հայտ նա բե րե լու պա հին գոր ծող օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի 
պահ պան մա մբ և այդ մա սով են թա կա չէր ան վա վեր ճա նաչ ման: 

Ել նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ց՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը, Եր ևան քա ղա քի Կե նտ-
րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 03.02.2015 թվա կա նի թիվ 631-Ա ո րո շումն  ան վա վեր 
ճա նա չե լով մի  այն 2008 թվա կա նի հա մար գույ քա հար կի գծով հաշ վա րկ ված հար կային 
պար տա վո րու թյան գու մա րը՝ 13.466 ՀՀ դրա մի  չա փով, Եր վա նդ Ոս կա նյա նից գան ձե լու 
մա սով, կայաց րել է գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակտ, ինչն ան տես վել է 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման-
ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով 
վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար: Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է 
Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի 
տա րր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա-
վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նից: Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-
րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու-
թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ 
կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:
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 Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում 
սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը:

 Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րա նի գո րծն ըստ է ու թյան 
ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան ված, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ այն պե տք է թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա կան ծախuե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված 
այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան 
շր ջա նի ղե կա վա րը վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ, և քա նի որ վճ-
ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, ուս տի բո ղոք բե րած ան ձի կող մի ց նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-
րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Եր վա նդ Ոս կա նյա նի կող մի ց:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի       

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

12.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 19.06.2015 
թվա կա նի վճ ռի ն՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. Եր վա նդ Ոս կա նյա նից հօ գուտ Եր ևան քա ղա քի Կե նտ րոն վար չա կան շր ջա նի բռ-
նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե-
տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/6487/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/6487/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Գ. Ղա րի բյան
Դա տա վոր ներ` Ք. Մկոյան
 Ա. Ա ռա քե լյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար-

չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
13.12.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա 
վար չա կան շր ջա նի ընդ դեմ Մհեր Գևոր գյա նի՝ գույ քա հար կի գու մա րի բռ նա գա նձ ման 
պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե-

կա վա րը պա հան ջել է Մհեր Գևոր գյա նից բռ նա գան ձել 919.195 ՀՀ դրա մ։
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ղա զա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

21.03.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Մհեր Գևոր գյա նից հօ-
գուտ Եր ևան հա մայն քի բռ նա գա նձ վել է 360.982 ՀՀ դրամ (ա պա ռք՝ 240.480 ՀՀ դրամ, 
տույժ՝ 120.502 ՀՀ դրամ), մաս նա կի ո րե ն՝ 2009-2011 թվա կան նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար 558.213 ՀՀ դրա մի  չա փով (ա պա ռք՝ 360.720 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 197.493 ՀՀ դրամ) 
գույ քա հար կի գու մա րի գա նձ ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու մա սով ան վա վեր է ճա նաչ վել 
Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի « Գույ քա հար կի 
գու մա րի գա նձ ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու մա սին» 15.09.2015 թվա կա նի թիվ 4879-Ա 
ո րո շու մը, մն ա ցած մա սով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 13.12.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Դա տա րա նի 21.03.2016 թվա կա նի վճ ռի դեմ Եր ևան քա ղա քի Մա լա-
թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի բե րած վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և 
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Դա տա րա նի 21.03.2016 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:
 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս-

տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ 

հոդ վա ծը, չի կի րա ռել «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սը, ո րը պե տք է կի րա ռեր, խախ տել է « Գու յ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը:

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Մհեր Գևոր գյա նը բազ մի  ցս տե ղե կաց վել է 

իր պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին, սա կայն չի կա տա րել դրա նք։
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ Մհեր Գևոր-

գյա նի կող մի ց գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու փաս տը 
հայտ նա բեր վել է Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա-
րի աշ խա տա կազ մի  ե կա մուտ նե րի հաշ վառ ման և հա վա քա գր ման բաժ նի պե տի կող մի ց 
24.08.2015 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քի հի ման վրա։ Այ սի նքն` վի ճե լի ի րա վա հա րա բե-
րու թյու նը ծա գել է Մհեր Գևոր գյա նի կող մի ց գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո-
րու թյու նը չկա տա րե լու փաս տի հայտ նա բեր ման պա հին, ուս տի դրա նկատ մա մբ կի րա-
ռե լի են խախ տու մը հայտ նա բե րե լու պա հին գոր ծող ի րա վա կան նոր մե  րը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 13.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խե լ՝ հայ ցը բա վա րա րել կամ մե  րժ-
ված մա սով գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյա ն։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1. Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի աշ խա-

տա կազ մի  ե կա մուտ նե րի հաշ վառ ման և հա վա քա գր ման բաժ նի 24.08.2015 թվա կա նի 
թիվ 185493854378120254 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Մհեր Գևոր գյա նին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող «BMW X 5 3.0 I» մակ նի շի 91 SL 777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե -
քե նայի գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյու նը 2009 թվա կա նի հա մար կազ-
մում է 209.330 ՀՀ դրամ, 2010 թվա կա նի հա մար` 186.071 ՀՀ դրամ, 2011 թվա կա նի հա մար` 
162.812 ՀՀ դրամ, 2012 թվա կա նի հա մար` 139.553 ՀՀ դրամ, 2013 թվա կա նի հա մար` 116.294 
ՀՀ դրամ, 2014 թվա կա նի հա մար` 105.135 ՀՀ դրամ (գ.թ. 3): 

2. Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 15.09.2015 
թվա կա նի « Գույ քա հար կի գու մա րի գա նձ ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու մա սին» թիվ 4879-
Ա ո րոշ մա մբ Մհեր Գևոր գյա նից Եր ևան հա մայն քի բյու ջե գա նձ վել է 919.195 ՀՀ դրամ` 
որ պես «BMW X 5 3.0 I» մակ նի շի 91 SL 777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի հա մար 
2009-2014 թվա կան նե րի հա մար գույ քա հար կի գծով հաշ վա րկ ված հար կային պար տա-
վո րու թյան գու մար (գ.թ. 11)։ 

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ-
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քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` գույ քա հար կի 
գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րում օ րե նսդ րա կան փո-
փո խու թյուն ներ նա խա տե սող օ րե նք նե րի՝ ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան հար ցի վե րա-
բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան-
խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցին. 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րին կա տար-
ված հար կային օ րե նսդ րու  թյան խախ տու մն  ե րի հա մար կա րող են արդյո ՞ք ա ռա ջա նալ 
գու յ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու  թյու ն ներ, ե թե տվյ ալ ի րա վա խախ տու մն  ե րը 
հայտ նա բեր վել են 2015 թվա կա նին:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29.1-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հար կային պար տա վո-
րու թյուն նե րի գծով գու մար նե րի վճա րու մը սահ ման ված ժամկ  ե տից ու շաց նե լու դեպ քում 
հար կային մար մի  նը կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի  նը ո րո շում է կայաց նում 
հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված գու մա րը գան ձե լու վե րա բե րյալ և այդ մա սին 
պատ շաճ ծա նու ցում վեր ջի նիս (...):

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` ներ կայումս (28.04.2012 թվա կա նից) 
գոր ծող խմ բագ րու թյան հա մա ձայն` հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա-
բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե տվյ ալ 
խախ տու մը հայտ նա բեր վել է այն կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք 
տա րին լրա նա լուց հե տո, բա ցա ռու թյա մբ « Գույ քա հար կի մա սին» և « Հո ղի հար կի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով սահ ման ված դեպ քե րի (...):

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր-
ծող խմ բագ րու թյան հա մա ձայն՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե-
լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե տվյ ալ խախ-
տու մը հայտ նա բեր վել է այն կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տա րին 
լրա նա լուց հե տո: 

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի վե րոգ րյալ փո փո խու թյուն նե րը կա-
տար վել են 21.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 28.04.2012 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած 
«« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա-
սին» թիվ ՀՕ-96-Ն ՀՀ օ րեն քով:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 28.04.2012 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
17-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն օ րեն քով սահ ման ված գույ քա հար կի վճար-
ման գծով խախ տումն  եր հայտ նա բեր վե լու դեպ քում գույ քա հար կի գծով հար կային պար-
տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե տվյ ալ խախ տու մը կա տա րե լուց հե տո ան-
ցել է տա սը տա րի: 

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծը վե րոգ րյալ բո վան դա կու թյա մբ   
4-րդ մա սով լրաց վել է 21.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 28.04.2012 թվա կա նին ու ժի 
մե ջ մտած «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում 
կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րեն քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա-
ծով օ րե նս դի րը նա խա տե սել է հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե-
լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե-
րը: Նշ ված ի րա վադ րույ թով օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը ե րեք տա րի է, 
ո րի հաշ վա րկ ման հա մար ե լա կետ է ըն դուն վում հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու-
մը կա տա րե լու տա րին (ժամկ  ե տը հաշ վա րկ վում է ի րա վա խա խտ ման կա տար ման տար-
վան հա ջոր դող տար վա նից): Հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե լու 
դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի 
վե րա բե րյալ օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված ընդ հա նուր կա նո նը հետ ևյա լն է. հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա-
ջա նալ, ե թե հար կային օ րե նսդ րու թյան տվյ ալ խախ տու մը հայտ նա բեր վել է այն ժա մա-
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նակ, երբ լրա ցած է ե ղել այն կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը: Այ սի նքն՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա-
վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ե տն ընդ գր կում է տվյ ալ ի րա վա խա-
խտ ման կա տար ման տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք օ րա ցու ցային տա րի նե րը. 
այդ տա րի նե րն ան ցնե լուց հե տո հայտ նա բեր ված ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային 
պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ:

 Հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե-
րոգ րյալ ընդ հա նուր կա նո նից օ րե նս դի րը նա խա տե սել է բա ցա ռու թյուն՝ ամ րագ րե լով, 
որ նշ ված ժամկ  ե տը չի գոր ծում « Գույ քա հար կի մա սին» և « Հո ղի հար կի մա սին» ՀՀ օ րե-
նք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում: Ըստ այդմ, « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի     17-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սում օ րե նս դի րը նա խա տե սել է գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե-
նսդ րու թյան խախ տումն  եր հայտ նա բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ հա տուկ ի րա վա կար գա վո րում: 
Նշ ված ի րա վադ րույ թի հա մա ձայն՝ գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ-
տումն  եր հայտ նա բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րը հաշ վար կե լու հա մար հի մք է ըն դուն վում հար կային օ րե նսդ-
րու թյան խախ տու մը կա տա րե լու պա հը (ժամկ  ե տը հաշ վա րկ վում է ի րա վա խա խտ ման 
կա տար ման պա հից): Սա կայն գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տում-
ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու-
թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված հա տուկ կա նո նը հան-
գում է հետ ևյա լին. գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար 
հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե հար կային օ րե նսդ րու թյան 
տվյ ալ խախ տու մը հայտ նա բեր վել է այն կա տա րե լուց հե տո տա սը տար վա ժամկ  ե տը 
լրա նա լուց հե տո: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

4. որ պես ընդ հա նուր կա նո ն՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար-
կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը ե րեք տա րի է, ո րի 
հաշ վա րկ ման սկի զբն ի րա վա խա խտ ման կա տար ման տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող 
տա րին է, 

5. որ պես բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր կա նո նի ց՝ գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե-
նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե-
մու թյան ժամկ  ե տը տա սը տա րի է, ո րի հաշ վա րկ ման սկի զբն ի րա վա խա խտ ման կա տար-
ման պա հն է,

6.  հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան թե՛ ընդ հա նուր, 
թե՛ հա տուկ ժամկ  ետ նե րի հաշ վա րկ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ծա գում է հար կային ի րա-
վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հին, քա նի որ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի՝ տվյ ալ ի րա վա խա խտ ման 
հայտ նա բեր ման պա հին լրա ցած լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ 
հոդ վա ծում հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե-
րի՝ գույ քա հար կին վե րա բե րող բա ցա ռու թյու նը սահ ման վել է 21.03.2012 թվա կա նին ըն-
դուն ված և 28.04.2012 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն ՀՀ օ րեն քով, իսկ 
գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամ-
կե տի վե րա բե րյալ հա տուկ կա նոն նե րն ամ րա գր վել են « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 17-րդ հոդ վա ծում 21.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 28.04.2012 թվա կա նին ու ժի մե ջ 
մտած «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա-
տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րեն քով: Փաս տո րեն, գույ քա հար կի գծով հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ հա տուկ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կա րգ են ներ մուծ վել 21.03.2012 թվա կա նին տե ղի 
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ու նե ցած օ րե նսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում, ո րո նք ի րա վա բա նա կան ու ժի 
մե ջ են մտել 28.04.2012 թվա կա նին:

 Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 
գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո-
րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րում օ րե-
նսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ նա խա տե սող ի րա վա կան ակ տե րի՝ «« Հար կե րի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և 
«« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու 
մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան հար ցին:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն` ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րե նք նե րը և այլ ի րա վա-
կան ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ չու նեն:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի հա մա ձայն` ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող, նրա պա տաս խա նատ վու թյու նը 
վե րաց նող կամ մե ղ մաց նող ի րա վա կան ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ ու նեն, ե թե դա նա խա-
տես ված է այդ ակ տե րով:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րե նք նե րը և այլ ի րա վա-
կան ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ չու նեն:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն` ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող օ րե նք նե րը և այլ ի րա վա կան 
ակ տե րը հե տա դա րձ ուժ ու նեն, ե թե դա նա խա տես ված է այդ ակ տե րով:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 
ի րա վա կան ակ տում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի կամ լրա ցումն  ե րի (...) գոր ծո ղու-
թյու նը տա րած վում է դրա ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, 
ե թե նույն օ րեն քով, այլ օ րե նք նե րով, ինչ պես նաև փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցումն  եր 
նա խա տե սող ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ: Մի նչև փո փո խու թյուն ներ 
կամ լրա ցումն  եր նա խա տե սող ի րա վա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լը ծա գած հա րա բե րու-
թյուն նե րի վրա տա րած վում են մի  նչև փո փո խու թյուն նե րը կամ լրա ցումն  ե րն ու ժի մե ջ 
մտ նե լը գոր ծող նոր մե  րը, ե թե նույն օ րեն քով կամ փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցումն  եր 
նա խա տե սող ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ (...):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 29.11.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1000 ո րոշ մա մբ 
ան դրա դառ նա լով ժա մա նա կի մե ջ ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյան սահ մա նադ րաի րա-
վա կան բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո-
շու մը, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ` ժա մա նա կի մե ջ ի րա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան 
կա նո նա կար գու մը հի մն  վում է այն տրա մա բա նու թյան վրա, որ ի րա վա կան ակ տե րի հե-
տա դա րձ ու ժով գոր ծո ղու թյան մե ր ժումն  ը նդ հա նուր կա նոն է, ի սկ այդ ակ տե րի հե տա-
դա րձ ու ժով գոր ծո ղու թյան հնա րա վո րու թյու նը`  բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր կա նո նից: Ըստ 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում ամ րա գր ված նոր մի  ի րա վա կան բո վան դա կու-
թյու նը հան գում է նրան, որ այն ի րա վա կան ա կտն ըն դու նող մա րմն  ի հայե ցո ղու թյա նն է 
թող նում ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց-
նող կամ մե ղ մաց նող ի րա վա կան ակ տին հե տա դա րձ ուժ հա ղոր դե լը: Մի ա ժա մա նակ 
այս նոր մը սահ մա նում է այդ հայե ցո ղու թյունն ի րաց նե լու ըն թա ցա կար գը, այն է` յու րա-
քան չյուր կո նկ րետ դեպ քում ի րա վա կան ակտն ըն դու նող մար մի  նը, ի րաց նե լով ի րեն 
Սահ մա նադ րու թյա մբ տր ված հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյու նը, տվյ ալ ի րա վա կան ակ տին 
հե տա դա րձ ուժ հա ղոր դե լու նպա տա կա հար մա րու թյան դեպ քում տվյ ալ ակ տում ամ րագ-
րում է այդ ակ տին հե տա դա րձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույթ: Նշ ված հայե ցո ղու թյունն 
ի րաց նե լու այս ըն թա ցա կա րգն ինք նան պա տակ չէ և տրա մա բա նո րեն բխում է Սահ մա-
նադ րու թյա մբ` ի րա վա կան ակ տե րի ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան կա նո նա կա րգ ման 
ընդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նից:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված ի րա վադ-
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րույթ նե րից հետ ևում է, որ ի րա վա կան  ակ տում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի կամ 
լրա ցումն  ե րի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է դրա ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո ծա գած հա-
րա բե րու թյուն նե րի վրա, իսկ մի  նչև փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցումն  եր նա խա տե-
սող ի րա վա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա տա րած վում 
են մի  նչև փո փո խու թյուն նե րը կամ լրա ցումն  ե րն ու ժի մե ջ մտ նե լը գոր ծող նոր մե  րը: Այ սի-
նքն` ըստ ժա մա նա կի մե ջ ի րա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան հա մը նդ հա նուր սկզ բուն քի` 
ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է դրա ու ժի մե ջ ե ղած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ: Այլ կե րպ ա սած` ի րա վա կան 
ակ տի կի րա ռե լի ու թյան հա րցն ուղ ղա կի ո րեն կապ ված է կար գա վոր ման ա ռար կան կազ-
մող ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հի հետ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ար ձա նագ րում է, որ «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րը հե տա դա րձ ուժ չու նեն: Նշ ված օ րե նսդ րա կան ակ տե րով նա խա-
տես ված գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան հա տուկ ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ 
ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը չեն կա րող տա րած վել այդ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց` 
28.04.2012 թվա կա նից ա ռաջ ծա գած հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Նշ ված 
դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում ի րա վա կան ակ տե րի` ժա-
մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ սահ մա նադ րաի րա վա կան այն սկզ բուն քը, որ 
ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` ի րա վա կան ակ տե րը չեն գոր ծում հե տա դա րձ ու ժով, իսկ 
ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող ի րա վա կան ակ տին հե տա դա րձ ուժ հա ղոր-
դե լը սահ մա նադ րո րեն ար գել ված է: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ գույ քա հար կի գծով 
հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա-
ջաց ման վա ղե մու թյան հա տուկ ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, 
ո րո նք ՀՀ ի րա վա կան հա մա կա րգ են ներ մուծ վել «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ 
ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րով, կի րառ վում են մի  այն այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի նկատ մա մբ, ո րո նք ծա գել են նշ ված օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց՝ 28.04.2012 թվա-
կա նից հե տո: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ «« Հար կե րի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և 
«« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե-
լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան հար ցը լու ծե լիս 
ան հրա ժե շտ է պար զել հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար-
տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րով 
կար գա վոր վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հը:

 Հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա-
բե րյալ օ րե նսդ րա կան նոր մե  րի բո վան դա կային վեր լու ծու թյու նը վկայում է այն մա սին, 
որ այդ կա նոն նե րի կար գա վոր ման ա ռար կան հայտ նա բեր ված հար կային ի րա վա խախ-
տումն  ե րի հա մար ա ռա ջա ցող պա տաս խա նատ վու թյու նը բա ցա ռող ո րո շա կի հան գա մա-
նք նե րի հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րն են: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մա մբ՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան այս կամ այն խա խտ ման հա մար հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ օ րե նսդ-
րա կան կար գա վո րումն  ե րը սկ սում են գոր ծել ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց 
տվյ ալ ի րա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վե լու պա հից: Այ սի նքն՝ հար կային օ րե նսդ րու թյան 
այս կամ այն խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ նոր մե  րն ի րա վա կան հետ ևա նք ներ են ա ռա ջաց-
նում մի  այն այն ժա մա նակ, երբ ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը հայտ նա բե րել է տվյ ալ 
ի րա վա խախ տու մը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ե թե հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը դե ռևս 
հայտ նա բեր ված չէ ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց, ա պա այդ խա խտ ման հա-
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մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը բա ցա ռող հան գա մա նք նե րը՝ վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րը, սահ մա նող ի րա վա նոր մե  րը չեն կա րող որ ևէ ի րա վա բա նա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ: Այս պի սով, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ի րա վա սու վար չա կան 
մա րմն  ի կող մի ց այս կամ այն հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բե րումն  է այն ան-
հրա ժե շտ ի րա վա բա նա կան փաս տը, ո րի հետ օ րե նս դի րը կա պել է այդ խա խտ ման հա-
մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը բա ցա ռող հան գա մա նք նե րը՝ վա-
ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րը, սահ մա նող ի րա վա նոր մե  րով կար գա վոր վող հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ծա գու մը:

 Վե րոգ րյալ փաս տա րկ նե րը հաշ վի առ նե լո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա-
ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րով կար գա վոր վող հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց այս կամ 
այն հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հին: Մի նչև հար կային ի րա վա խա-
խտ ման հայտ նա բե րու մը հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան 
ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ կա նոն նե րով կար գա վոր վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն ներ չեն կա րող ծա գե լ՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե երբ է այդ ի րա վա խախ-
տու մը կա տար վել: Հետ ևա բար, հար կային օ րե նսդ րու թյան կո նկ րետ խա խտ ման հա մար 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա դր ման հար ցը լու ծե լիս վա ղե մու թյան ժամ-
կետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար-
գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հա մար որ պես ե լա կետ պե տք է ըն դու նել տվյ ալ հար կային 
ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ վե րոգ րյալ ընդ հա նուր 
կա նո նից պե տք է կա տա րել մե կ բա ցա ռու թյուն, ո րը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ 
հար կային ի րա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վել է «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո, սա կայն այդ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե-
լու օր վա դրու թյա մբ այդ ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման տար վան հա ջոր դող ե րեք 
տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած է ե ղել: Քն նա րկ վող պա րա գայում հար կային օ րե նսդ րու թյան 
կո նկ րետ խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա դր ման հար-
ցը լու ծե լիս վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում 
գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հա մար որ պես ե լա կետ պե տք է 
ըն դու նել ոչ մի  այն տվյ ալ հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման պա հը, այլ նաև 
այն հան գա ման քը, թե արդյոք վե րոգ րյալ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հի ն՝ 28.04.2012 
թվա կա նին, այդ ի րա վա խախ տումն  ե րի կա տար ման տար վան հա ջոր դող ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը լրա ցած ե ղել է, թե՝ ոչ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ 
օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լուց ա ռաջ կա տար ված հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  
ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց կա րող էր հայտ նա բեր վել մի  նչև 28.04.2012 թվա-
կա նը. այդ դեպ քում տվյ ալ ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն ներ 
չէ ին կա րող ա ռա ջա նալ, ե թե լրա ցած լի ներ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ-
վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված  ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը: Ըստ այդմ՝ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը պե տք է տա րած-
վի նաև 28.04.2012 թվա կա նից հե տո հայտ նա բեր ված այն հար կային ի րա վա խախ տում-
նե րի վրա, ո րո նց կա տար ման տար վան հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը «« Հար կե րի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա-
տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հին լրա ցած է ե ղել: 
Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հար կային պար տա վո րու թյուն ներ չեն 
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կա րող ա ռա ջա նալ բո լոր այն հար կային ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար, ո րո նց կա տար-
ման տար վան հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հին լրա ցած է ե ղել: Այդ դեպ քում հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խախ տում թույլ տված ան ձն ի րա վունք ու նի ող ջամ տո րեն են թադ րե լու և 
ակն կա լե լու, որ իր կող մի ց կա տար ված ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո-
րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րն ան ցել են՝ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման-
ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ «« Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա-
րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի՝ ժա մա նա կի մե ջ գոր-
ծո ղու թյան ի րա վա կի րառ պրակ տի կան պե տք է ըն թա նա հետ ևյալ ուղ ղու թյա մբ. նշ ված 
օ րե նք նե րը տա րած վում են դրա նց ու ժի մե ջ մտ նե լուց՝ 28.04.2012 թվա կա նից հե տո հայտ-
նա բեր ված հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տումն  ե րի նկատ մա մբ, և քն նա րկ վող օ րե նք-
նե րի՝ ժա մա նա կի մե ջ գոր ծո ղու թյան կա նո նի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին. 

1. ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է և 
ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել է մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը, 
ա պա այդ դեպ քում կի րա ռե լի է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 
28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վար գա վո րու մը. 

2. ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է և 
ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել է 28.04.2012 թվա կա նից հե տո, 
ա պա այդ դեպ քում կի րա ռե լի է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` ներ-
կայումս (28.04.2012 թվա կա նից) գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ և « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի՝ 28.04.2012 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը. 

3. ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է 
մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը, սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա-
բեր վել է 28.04.2012 թվա կա նին կամ դրա նից հե տո, ա պա այդ դեպ քում վա ղե մու թյան 
ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում գոր ծող օ րե նսդ րա կան 
կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հար ցը պե տք է լուծ վի՝ հի մք ըն դու նե լով այն հան գա ման-
քը, թե 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա-
րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած ե ղել է, թե՝ ոչ. 
այս պե ս՝ 

- ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է մի -
նչև 28.04.2012 թվա կա նը, սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել 
է 28.04.2012 թվա կա նին կամ դրա նից հե տո, և 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա 
ժամկ  ե տը լրա ցած է ե ղել, ա պա այդ ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու-
թյուն ներ ա ռա ջադ րե լիս կի րառ վում է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի      30.1-րդ հոդ վա ծի` 
մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վար գա վո րու մը, 

- ե թե գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է մի -
նչև 28.04.2012 թվա կա նը, սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել 
է 28.04.2012 թվա կա նին կամ դրա նից հե տո, և 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար կային 
օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար-
վա ժամկ  ե տը լրա ցած չի ե ղել, ա պա այդ ի րա վա խա խտ ման հա մար հար կային պար-
տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լիս կի րառ վում է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի      30.1-րդ 
հոդ վա ծի` ներ կայումս (28.04.2012 թվա կա նից) գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ և « Գույ քա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 28.04.2012 թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը:



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ546

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հի-
մքն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի՝ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար-
չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի « Գույ քա հար կի գու մա րի գա նձ ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու 
մա սին» 15.09.2015 թվա կա նի թիվ 4879-Ա ո րոշ ման հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գույ-
քա հար կի գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա 
վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի հայցն է, ո րով վեր ջի նս պա հան ջել է Մհեր Գևոր գյա նից 
բռ նա գան ձել գույ քա հար կի գծով ա ռա ջա ցած հար կային պար տա վո րու թյան գու մա րը: 
Նշ ված վար չա կան ակ տով Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի 
ղե կա վա րը Մհեր Գևոր գյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող «BMW X 5 3.0 
I» մակ նի շի 91 SL 777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի 2009-2014 թվա կան նե րի գույ քա-
հար կի գծով վեր ջի նիս նկատ մա մբ ա ռա ջադ րել է հար կային պար տա վո րու թյուն՝ 919.195 
ՀՀ դրա մի  չա փո վ։

 Դա տա րա նը Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա-
րի հայ ցը բա վա րա րել է մաս նա կի` վճ ռել է Մհեր Գևոր գյա նից հօ գուտ Եր ևան հա մայն-
քի բռ նա գան ձել 360.982 ՀՀ դրամ և Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան 
շր ջա նի ղե կա վա րի 15.09.2015 թվա կա նի թիվ 4879-Ա ո րո շումն  ան վա վեր է ճա նա չել 
2009-2011 թվա կան նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար գույ քա հար կի գծով հաշ վա րկ ված 
հար կային պար տա վո րու թյան գու մա րը՝ 558.213 ՀՀ դրա մի  չա փով, Մհեր Գևոր գյա նից 
գան ձե լու մա սո վ։

 Դա տա րա նը վճ ռի հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ տվյ ալ դեպ քում 
ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է 2009 թվա կա նից, իսկ գու մա րի հաշ վար կը նե րա ռում 
է 2009-2011 թվա կան նե րը, ուս տի նշ ված ի րա վա հա րա բե րու թյան նկատ մա մբ կի րա ռե լի է 
տվյ ալ պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի   
3-րդ մա սը։ Հետ ևա բար, գույ քա հար կի գծով 2009-2011 թվա կան նե րի հա մար գույ քա հար-
կի պար տա վո րու թյու նը Մհեր Գևոր գյա նի նկատ մա մբ ա ռա ջա դր վել է « Հար կե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 30.1-րդ հոդ վա ծի` մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ-
ման ված ե ռա մյա ժամկ  ե տի խա խտ մա մբ։

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա-
կան շր ջա նի ղե կա վա րի վե րա քն նիչ բո ղո քը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ «« Հար կե րի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-96-Ն 
ՀՀ օ րեն քը չի կա րող տա րած վել այն խախ տումն  ե րի նկատ մա մբ, ո րո նց հայտ նա բեր ման 
ե ռա մյա ժամկ  ե տը 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ ար դեն իսկ լրա ցած է, իսկ սույն գոր-
ծի փաս տե րով հաս տատ վում է, որ Մհեր Գևոր գյա նի կող մի ց թույլ տր ված խա խտ ման 
փաս տը հայտ նա բեր վել է մի  այն 2015 թվա կա նին, ո րին ան մի  ջա պես նա խոր դող եր րո րդ 
տա րին 2012 թվա կա նն է։

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ պատ ճա-
ռա բա նու թյա մբ.

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել 
հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պար տա դիր այլ վճա րումն  եր:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 8-րդ 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է մու ծել օ րեն քին հա մա պա տաս խան 
սահ ման ված հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե մուտ քա-
գր վող պար տա դիր այլ վճա րումն  եր:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում սահ ման ված հար կա տե սակ է տե ղա կան հա րկ հան դի սա ցող գույ քա հար կը:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` hար կի վճա րու մը սահ-
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ման ված ժամկ  ետ նե րից ու շաց նե լու դեպ քում ժամկ  ե տա նց յու րա քան չյուր օր վա հա մար 
հա րկ վճա րո ղը (հար կային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված դեպ քե րում` հար կային գոր-
ծա կա լը) վճա րում է տույժ` ժա մա նա կին չմուծ ված հար կի գու մա րի 0.15 տո կո սի չա փով:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գույ քա հար կը սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծում նշ ված ան ձա նց պատ կա նող հա-
րկ վող օբյե կտ հա մար վող գույ քի հա մար նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով 
հա մա պա տաս խան բյու ջե ներ վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է, ո րը կախ ված չէ հա րկ վճա րող-
նե րի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րից:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` գույ քա հա րկ 
վճա րող են հա մար վում (...) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը, օ տա րե րկ-
րյա քա ղա քա ցի նե րը, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք, ո րո նց Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում պատ կա նում է նույն օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված հա րկ վող օբյե կտ հա մար վող գույ քը (...):

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
նույն օ րեն քի ի մաս տով գույ քա հար կով հա րկ վող օբյե կտ են հա մար վում փո խադ րա մի -
ջոց նե րը, այդ թվում` ավ տո մո բի լային տրա նս պոր տի մի  ջո ցը:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ֆի զի կա-
կան ան ձա նց հա մար գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջան է հա մար վում օ րա ցու-
ցային տա րին:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ֆի զի կա-
կան ան ձի նք գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված 
կար գով   հա մա պա տաս խան բյու ջե են վճա րում մի  նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 
1-ը նե րա ռյալ, բա ցա ռու թյա մբ նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված դեպ քի:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ (...) փո խադ րա մի  ջո ցի սե փա կա-
նա տեր հա մար վող ֆի զի կա կան ան ձը գույ քա հար կը վճա րում է իր հաշ վառ ման (գ րա նց-
ման) վայ րի հա մայն քի բյու ջե: Նշ ված հաշ վառ ման (գ րա նց ման) բա ցա կայու թյան դեպ քում 
գույ քա հար կի գու մա րը վճա րում է իր հիմն  ա կան բնա կու թյան վայ րի հա մայն քի բյու ջե: 
Ե թե ֆի զի կա կան ան ձի հիմն  ա կան բնա կու թյան վայ րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քից դուրս է, ա պա գույ քա հար կի գու մա րը վճար վում է փո խադ րա մի  ջո ցի հիմն  ա-
կան գտն վե լու վայ րի հա մայն քի բյու ջե:

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձի նք տա րե կան տեխ նի-
կա կան զն նու թյան են թա կա փո խադ րա մի  ջոց նե րի հա մար գույ քա հար կի գծով հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րն ամ բող ջու թյա մբ կա տա րում են մի  նչև փո խադ րա մի  ջոց նե րի` 
տվյ ալ տար վա տեխ նի կա կան զն նու թյան ներ կայաց նե լը:

« Ճա նա պար հային երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում շա-
հա գո րծ վող տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու-
թյա մբ սահ ման ված կար գով են թա կա են տեխ նի կա կան զն նու թյան:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի ա ռա ջին տեխ-
նի կա կան զն նու թյու նը կա տար վում է նախ քան տրա նս պոր տային մի  ջո ցը   Ճա նա պար-
հային ոս տի կա նու թյու նում ա ռա ջին ան գամ հաշ վա ռե լը:

 Նոր թո ղա րկ ված (տ վյ ալ տա րում ար տա դր ված) տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի տեխ-
նի կա կան զն նու թյու նը կա տար վում է տրա նս պոր տային մի  ջո ցի հաշ վառ մա նը հա ջոր դող 
տա րում` մի  նչև հաշ վառ ման կտ րո նի վրա նշ ված (փա կց ված կամ դակ ված) ամս վա վեր-
ջին օ րը (...):

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի երկ րո րդ և հե տա-
գա տեխ նի կա կան զն նու թյուն նե րը կա տար վում են հետ ևյալ պար բե րա կա նու թյա մբ. 

ա) ընդ հա նուր օգ տա գո րծ ման տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը` կա նո նա վոր ուղ ևո րա-
փո խադ րումն  եր ի րա կա նաց նող տրո լեյ բուս նե րը, ավ տո բուս նե րը և մար դա տար-տաք սի 
ավ տո մո բիլ նե րը (բա ցա ռու թյա մբ մե կ մար դա տար տաք սի-ավ տո մո բի լով ուղ ևո րա փո-
խադ րումն  եր ի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան ան ձա նց և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րին պատ-
կա նող մար դա տար-տաք սի ավ տո մո բիլ նե րի)` յու րա քան չյուր 6 ա մի  սը մե կ ան գամ.
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բ) տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը, դրա նց թո ղա րկ ման տար վան հա ջոր դող չոր րո րդ 
տա րին նե րա ռյալ (բա ցի նույն մա սի «ա» կե տում նշ ված տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րից)` 
յու րա քան չյուր 2 տա րին մե կ ան գամ.

գ) տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը, այդ թվում` մե կ մար դա տար տաք սի-ավ տո մո բի լով 
ուղ ևո րա փո խադ րումն  եր ի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան ան ձա նց և ան հատ ձեռ նար կա տե-
րե րին պատ կա նող մար դա տար-տաք սի ավ տո մո բիլ նե րը, դրա նց թո ղա րկ ման տար վան 
հա ջոր դող հին գե րո րդ տար վա նից սկ սած, իսկ ինք նա շեն կամ թո ղա րկ ման տա րին չճշտ-
ված տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը (բա ցի նույն մա սի «ա» կե տում նշ ված տրա նս պոր-
տային մի  ջոց նե րից)` յու րա քան չյուր տա րին մե կ ան գամ:

Տ րա նս պոր տային մի  ջո ցը նույն մա սի պա հան ջին հա մա պա տաս խա նող տա րում 
տեխ նի կա կան զն նու թյուն պե տք է ան ցնի մի  նչև նա խո րդ տեխ նի կա կան զն նու թյան ար-
դյուն քում տրա մա դր ված կտ րո նի վրա նշ ված ամս վա վեր ջին օ րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած իր ո րոշ մա մբ ար տա հայ տել է այն 
ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հար կեր, տուր քեր մու ծե լու և այլ պար տա դիր վճա րումն  եր 
կա տա րե լու սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյու նը կրում է հա մը նդ հա նուր բնույթ, այն 
տա րած վում է բո լոր ան ձա նց վրա: Սահ մա նադ րու թյա մբ նա խա տես ված այս պար տա կա-
նու թյան մե ջ ար տա հայտ ված են հա սա րա կու թյան հան րային շա հե րը: ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյա մբ ամ րա գր ված «յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է» ձևա կեր պու մի ց ակն հայտ է, որ 
հար կե րը, տուր քե րը և այլ պար տա դիր վճա րումն  ե րը կրում են հա մա պար տա դիր բնույթ: 
Հա մա պար տա դի րու թյու նը, որ պես ան վե րա պա հո րեն կա տար ման են թա կա պա հա նջ, 
տա րած վում է բո լոր վճա րող նե րի վրա: Գո րծ նա կա նում հա մա պար տա դի րու թյան պա-
հան ջը կյ ան քի է կոչ վում սե փա կա նա տի րոջ գույ քի մի  մա սի` հար կի կամ այլ պար տա դիր 
վճա րումն  ե րի ձևա չա փով, պե տու թյան օգ տին փո խան ցե լու մի  ջո ցով: Հա մա պար տա դի-
րու թյան պա հա նջն ար տա հայտ վում է նաև նրա նում, որ կա մա վոր մու ծումն  եր չկա տա րե-
լու դեպ քում դրա նք պե տու թյան կող մի ց հար կադ րա բար են գա նձ վում (տե ՛ս, ՀՀ կա ռա-
վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեն ընդ դեմ Լի լիթ Բա բա սի ևայի 
թիվ ՎԴ/7537/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա դր ված վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով և չա փով մու ծել հար կեր, իսկ կո նկ րետ հար կա տե սակ նե րը սահ մա նում 
է օ րե նս դի րը: Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ րեն քով սահ ման ված հար կա տե սակ 
է գույ քա հար կը, ո րը ո րո շա կի կա տե գո րի այի գույ քի հա մար հա մայն քային կամ պե տա-
կան բյու ջե վճար վող և հա րկ վճա րող նե րի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րից 
չկախ ված ուղ ղա կի հա րկ է: Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գույ քա հա րկ վճա րող են 
հա մար վում նաև ֆի զի կա կան ան ձի նք, ո րո նց Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած-
քում պատ կա նում է « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված հա րկ վող օբյե կտ 
հա մար վող ո րո շա կի տե սա կի գույք: Օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ գույ քա հար կով հա րկ-
վող օբյե կտ են հա մար վում նաև փո խադ րա մի  ջոց նե րը՝ դրա նց շար քում նա խա տե սե լով 
նաև ավ տո մո բի լային տրա նս պոր տի մի  ջո ցը:

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ և 13-րդ հոդ ված նե րի վկայա կոչ ված ի րա-
վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ֆի զի կա կան ան ձի նք հա րկ վող օբյե-
կտ հա մար վող փո խադ րա մի  ջո ցի հա մար գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը վճա րում 
են ի րե նց հաշ վառ ման վայ րի հա մայն քի բյու ջե, նշ ված հաշ վառ ման (գ րա նց ման) բա ցա-
կայու թյան դեպ քում՝ ի րե նց հիմն  ա կան բնա կու թյան վայ րի հա մայն քի բյու ջե, իսկ ե թե 
հիմն  ա կան բնա կու թյան վայ րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից դուրս է, 
ա պա գույ քա հար կի գու մա րը վճա րում են փո խադ րա մի  ջո ցի հիմն  ա կան գտն վե լու վայ րի 
հա մայն քի բյու ջե: 

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ, 13-րդ հոդ ված նե րի և « Ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի 
վկայա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րի հա մա դր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.
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 Ֆի զի կա կան ան ձա նց հա մար գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջան է հա-
մար վում օ րա ցու ցային տա րին, և վեր ջին նե րս պար տա վոր են գույ քա հար կի տա րե կան 
գու մա րը հա մա պա տաս խան բյու ջե վճա րել մի  նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը 
նե րա ռյալ: Հետ ևա բար, գույ քա հար կով հա րկ վող օբյե կտ հա մար վող փո խադ րա մի  ջո ցի 
հա մար գույ քա հար կի գծով ֆի զի կա կան ան ձի հար կային պար տա վո րու թյան խախ տու մը 
վրա է հաս նում այն դեպ քում, երբ տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձը մի  նչև հաշ վե տու տար վա 
դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ ամ բող ջու թյա մբ չի վճա րել տվյ ալ փո խադ րա մի  ջո ցի հա մար 
հա մա պա տաս խան բյու ջե վճար ման են թա կա գույ քա հար կի գու մա րը։ 

Օ րե նս դի րը վե րոն շյալ կար գա վո րու մի ց բա ցի նա խա տե սել է նաև հա տուկ կար գա-
վո րում, այն է՝ ֆի զի կա կան ան ձը տա րե կան տեխ նի կա կան զն նու թյան են թա կա փո խադ-
րա մի  ջո ցի հա մար գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րն ամ բող ջու-
թյա մբ կա տա րում է մի  նչև փո խադ րա մի  ջո ցի` տվյ ալ տար վա տեխ նի կա կան զն նու թյան 
ներ կայաց նե լը: Նշ ված դրույ թի կա ռուց ված քային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ այն կի-
րառ վում է մի  այն հետ ևյալ պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ քում.

- տ րա նս պոր տային մի  ջո ցը են թա կա է տեխ նի կա կան զն նու թյան,
- տ րա նս պոր տային մի  ջո ցի տեխ նի կա կան զն նու թյունն ա մե  նա մյա բնույթ է կրում,
- տ րա նս պոր տային մի  ջո ցը ներ կայաց վել է տվյ ալ տար վա տեխ նի կա կան զն նու-

թյան:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գույ քա հար կի գծով պար տա վո րու թյու նը մի -

նչև դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ կա տա րե լու կա նո նից բա ցա ռու թյուն նա խա տե սող նոր մի  
գոր ծո ղու թյան նպա տա կը տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի գույ քա հար կի գծով հար կային 
պար տա վո րու թյան պատ շաճ կա տա րումն  ա պա հո վե լն է: Այ սի նքն՝ փո խադ րա մի  ջո-
ցի ա մե  նա մյա տեխ նի կա կան զն նու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել մի  այն այն դեպ քում, 
երբ տվյ ալ տրա նս պոր տային մի  ջո ցի հա մար գույ քա հա րկ վճա րե լու պար տա վո րու թյու նը 
պատ շաճ կա տար վել է: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Ճա նա պար հային երթ-
ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քից բխում է, որ ոչ բո լոր 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րն են են թա կա ա մե  նա մյա տեխ նի կա կան զն նու թյան: Մաս-
նա վո րա պե ս՝ տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը, բա ցա ռու թյա մբ ընդ հա նուր օգ տա գո րծ ման 
տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րի, դրա նց թո ղա րկ ման տար վան հա ջոր դող չոր րո րդ տա րին 
նե րա ռյալ, տեխ նի կա կան զն նու թյան են թա րկ վում են յու րա քան չյուր 2 տա րին մե կ ան գամ, 
իսկ ընդ հա նուր օգ տա գո րծ ման տրա նս պոր տային մի  ջոց նե րը՝ 6 ա մի  սը մե կ ան գամ: Մի-
նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կա տա րած վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ « Գույ քա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը ֆի զի կա կան ան ձի հա մար մի  նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը 
նե րա ռյալ գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը վճա րե լու պար տա վո րու թյու նից բա ցա ռու-
թյուն սահ մա նել է մի  այն տա րե կան տեխ նի կա կան զն նու թյան են թա կա փո խադ րա մի -
ջո ցի հա մար: Ա վե լին, տա րե կան տեխ նի կա կան զն նու թյան են թա կա փո խադ րա մի  ջո ցը 
տեխ նի կա կան զն նու թյան չներ կայաց նե լու հան գա ման քը ևս չի կա րող ազ դե ցու թյուն ու-
նե նալ գույ քա հար կի գծով պար տա վո րու թյան կա տար ման վրա, և այդ դեպ քում գոր ծում 
է պար տա վո րու թյու նը մի  նչև դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ կա տա րե լու ընդ հա նուր կա նո նը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գույ քա հար կի գծով 
հար կային պար տա վո րու թյունն ա մե ն դեպ քում խա խտ ված կա րող է հա մար վել, ե թե 
տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձը մի  նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ ամ բող-
ջու թյա մբ չի վճա րել փո խադ րա մի  ջո ցի հա մար հա մա պա տաս խան բյու ջե վճար ման են-
թա կա գույ քա հար կի գու մա րը։ 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա-
կան շր ջա նի ղե կա վա րը 15.09.2015 թվա կա նի « Գույ քա հար կի գու մա րի գա նձ ման պա հա-
նջ ներ կայաց նե լու մա սին» թիվ 4879-Ա ո րոշ մա մբ Մհեր Գևոր գյա նից գան ձել է «BMW 
X 5 3.0 I» մակ նի շի 91 SL 777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի հա մար գույ քա հար կի 
գծով 2009-2014 թվա կան նե րի հա մար ա ռա ջա ցած հար կային պար տա վո րու թյան գու մա-
րը: Նշ ված տա րի նե րի հա մար գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի՝ 
Մհեր Գևոր գյա նի կող մի ց թույլ տր ված խախ տումն  ե րն ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը 
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հայտ նա բե րել է 2015 թվա կա նին. այդ հան գա ման քը հաս տատ վում է Եր ևան քա ղա քի Մա-
լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ մի  ե կա մուտ նե րի հաշ-
վառ ման և հա վա քա գր ման բաժ նի տե ղե կան քով, ո րը կա զմ վել է 24.08.2015 թվա կա նին:

 Հաշ վի առ նե լով այն, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ան վա-
վեր է ճա նաչ վել Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 
15.09.2015 թվա կա նի թիվ 4879-Ա ո րո շու մը՝ 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի հա մար հաշ-
վա րկ ված հար կային պար տա վո րու թյան գու մա րը գան ձե լու մա սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ վե րոգ րյալ տա րի նե րի հա մար հաշ վա րկ վող 
գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամ-
կետ նե րի հար ցին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Մհեր Գևոր գյա նը ի րեն 
պատ կա նող «BMW X 5 3.0 I» մակ նի շի 91 SL 777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի հա-
մար 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը Եր ևան հա մայն քի 
բյու ջե չի վճա րել մի  նչև յու րա քան չյուր տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րա ռյալ: Հետ ևա բար, 
նշ ված շար ժա կան գույ քի հա մար 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի գույ քա հար կի գծով 
Մհեր Գևոր գյա նի հար կային պար տա վո րու թյան խախ տու մը յու րա քան չյուր տար վա հա-
մար վրա է հա սել այդ տար վա դեկ տեմ բե րի 2-ին:

 Փաս տո րեն, տվյ ալ դեպ քում առ կա է սույն ո րոշ մա մբ նշ ված այն ի րա վի ճա կը, երբ 
գույ քա հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյան խախ տու մը կա տար վել է մի  նչև «« Հար կե րի 
մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-
96-Ն և «« Գույ քա հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցում կա-
տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րե նք նե րի ու ժի մե ջ մտ նե լը՝ 28.04.2012 թվա կա նը, 
սա կայն ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր վել է այդ օ րե նք նե րի ու ժի 
մե ջ մտ նե լուց հե տո: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ մա ն՝ նման դեպ-
քե րում հար կային օ րե նսդ րու թյան խա խտ ման հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր ժա մա նա կա շր ջան նե րում 
գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հար ցը պե տք է լուծ վի՝ հի մք ըն-
դու նե լով այն հան գա ման քը, թե 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար կային օ րե նսդ րու-
թյան խախ տու մը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք տար վա ժամկ  ե տը 
լրա ցած ե ղել է, թե՝ ոչ: Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է հետ ևյա լը.

Մ հեր Գևոր գյա նին պատ կա նող «BMW X 5 3.0 I» մակ նի շի 91 SL 777 պետ հա մա-
րա նի շի ավ տո մե  քե նայի հա մար 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի գույ քա հար կի գծով 
հար կային պար տա վո րու թյան խախ տումն  ե րը կա տար վել են մի  նչև 28.04.2012 թվա կա նը 
(02.12.2009, 02.12.2010, 02.12.2011 թվա կան նե րին), և 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար-
կային օ րե նսդ րու թյան այդ խախ տում նե րը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող 
ե րեք տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած չի ե ղել: 

Ա նդ րա դառ նա լով Մհեր Գևոր գյա նին պատ կա նող «BMW X 5 3.0 I» մակ նի շի 91 SL 777 
պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի հա մար 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րի գույ քա-
հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա դր ման հար ցի ն՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ այդ ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար հար կային պար տա վո րու թյուն-
նե րի ա ռա ջա դր ման հար ցը լու ծե լիս վա ղե մու թյան ժամկ  ետ նե րի վե րա բե րյալ տար բեր 
ժա մա նա կա շր ջան նե րում գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հա մար 
որ պես ե լա կետ պե տք է ըն դու նել տվյ ալ հար կային ի րա վա խա խտ ման հայտ նա բեր ման 
պա հը՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 28.04.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ հար կային 
օ րե նսդ րու թյան այդ խախ տումն  ե րը կա տա րե լու տար վան ան մի  ջա պես հա ջոր դող ե րեք 
տար վա ժամկ  ե տը լրա ցած չի ե ղել: Հետ ևա բար Մհեր Գևոր գյա նին պատ կա նող «BMW X 
5 3.0 I» մակ նի շի 91 SL 777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նայի հա մար 2009, 2010 և 2011 
թվա կան նե րի գույ քա հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լիս պե-
տք է կի րառ վի « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի  30.1-րդ հոդ վա ծի` ներ կայումս (28.04.2012 
թվա կա նից) գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ և « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 28.04.2012 
թվա կա նից գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 17-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ի րա վա-
կար գա վո րու մը: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Եր ևան քա-
ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 15.09.2015 թվա կա նի թիվ 
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4879-Ա ո րո շու մը՝ Մհեր Գևոր գյա նից հօ գուտ ՀՀ Եր ևան հա մայն քի բյու ջե ի 2009, 2010 և 
2011 թվա կան նե րի հա մար հաշ վա րկ ված գույ քա հար կի գու մա րը գան ձե լու մա սով, ըն-
դուն վել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ մա ն՝ ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց այդ 
ի րա վա խախ տումն  ե րը հայտ նա բե րե լու պա հին գոր ծող օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի 
պահ պան մա մբ, և այդ մա սով ևս հայ ցը են թա կա էր բա վա րար ման, ինչն ան տես վել է 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 151-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մա ր։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տով սահ ման ված` վե րա քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով 
վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը Կոն վեն ցի այի նույն 
հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր է, հետ ևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման 
տե սան կյ ու նի ց։ 

Տ վյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ 
սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս-
տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 
բա ցա կայու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա կան ծախuե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված 
այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս-
տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րը վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 16.746 ՀՀ դրամ 
(558.213 ՀՀ դրամ x 3%), և քա նի որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, ուս տի 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան 
շր ջա նի կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Մհեր Գևոր գյա նի 
կող մի ց: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Մհեր Գևոր գյա նից հօ գուտ 
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Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի են թա կա է բռ նա գա նձ ման 
11.164 ՀՀ դրամ (558.213 ՀՀ դրամ x 2%)` որ պես հայ ցա դի մու մի  հա մար Եր ևան քա ղա քի 
Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի կող մի ց նա խա պես վճար ված պե-
տա կան տուր քի գու մար և 16.746 ՀՀ դրամ (558.213 ՀՀ դրամ x 3%)՝ որ պես վե րա քն նիչ 
բո ղո քի հա մար Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 
կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

13.12.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն. հայ ցը՝ Մհեր Գևոր գյա նից հօ գուտ Եր ևան 
քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի 558.213 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա-
հան ջի մա սով, բա վա րա րել. Մհեր Գևոր գյա նից հօ գուտ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե-
բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի բռ նա գան ձել 558.213 ՀՀ դրամ: 

2. Մհեր Գևոր գյա նից հօ գուտ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր-
ջա նի բռ նա գան ձել 11.164 ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցա դի մու մի  հա մար նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի գու մար:

Մ հեր Գևոր գյա նից հօ գուտ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր-
ջա նի բռ նա գան ձել 16.746 ՀՀ դրամ` որ պես վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար-
ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Մ հեր Գևոր գյա նից հօ գուտ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր-
ջա նի բռ նա գան ձել 16.746 ՀՀ դրա մ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար-
ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ5/0519/05/13
 դա տա րա նի ո րո շում   2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ5/0519/05/13            
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ք. Մկոյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա ռա քե լյ ան 
 Գ. Ղա րի բյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գյում րու տա րած քային հար կային տես չու-

թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 09.12.2014 թվա կա նի ո րոշ-
ման դեմ` ըստ հայ ցի «Ար թի կի «Ս տեկ լո մաշ»» ԲԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ 
Գյում րու տա րած քային հար կային տես չու թյան` վար չա կան ակ տը մաս նա կի ո րեն ան վա-
վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ կա ռա վա-

րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի Գյում րու տա րած քային հար կային 
տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 ակ տի  1-ին կե-
տը՝ 4.220.205 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջա դր ման մա սով, 
և 5-րդ կե տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Էդ. Նա հա պե տյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
13.06.2014 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Տես չու թյան 29.08.2013 
թվա կա նի թիվ 1008854 ակ տի 1-ին կե տը՝ 4.044.381 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ հար կային պար-
տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու մա սով, և 5-րդ կե տը ճա նաչ վել են ան վա վեր:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 09.12.2014 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Տես չու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 13.06.2014 
թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Տես չու թյու նը:
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Ըն կե րու թյու նը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ, 25-րդ,     

27-րդ հոդ ված նե րը, « Շա հու  թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծը և «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ստուգ ման ըն թաց քում ու սումն  ա սիր վել 

են ինչ պես Ըն կե րու թյան սկզբ նա կան հաշ վառ ման փաս տա թղ թե րը, այն պես էլ Ըն կե-
րու թյան կող մի ց տրա մա դր ված 1 տոն նա ապ րան քի ար տադ րու թյան մե ջ օգ տա գո րծ վող 
ան հրա ժե շտ նյու թե րի տե սա կա նու և քա նա կի վե րա բե րյալ տե ղե կան քը, ո րը հաս տատ-
վել է Ըն կե րու թյան գլ խա վոր տնօ րե նի կող մի ց: Ստուգ ման ար դյուն քում ձե ռք բեր ված 
ա պա ցույց նե րով հաս տատ վում է այն փաս տա կան հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան կող-
մի ց ար տադ րու թյու նում օգ տա գո րծ վող հում քի ձե ռք բեր ման ծախ սե րը՝ 2011 թվա կա նի 
ըն թաց քում 799.200 ՀՀ դրա մի  չա փով, իսկ 2012 թվա կա նի ըն թաց քում՝ 10.133.175 ՀՀ դրա-
մի  չա փով, նվա զեց վել են հա մա խա ռն ե կամ տից, մի  նչ դեռ այդ ծախ սե րը հիմն  ա վոր ված 
չեն հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թե րով, ին չը հան գեց րել է « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է նաև, որ Ըն կե րու թյան 2011 թվա կա նի մա րտ 
ամս վա ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վար կում ՀՀ տա րած քում ձե ռք բեր ված ապ-
րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի գծով ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի դե բե տը ցույց է տր-
վել 1.338.520 ՀՀ դրամ, ո րի մե ջ 100.000 ՀՀ դրամ գե րա զան ցող հար կային հա շիվն  ե րում 
ա ռա նձ նաց ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րը կազ մե լ են 1.337.500 ՀՀ դրամ: 
Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լիս հի մք 
են ըն դուն վել այն փաս տա կան հան գա մա նք նե րը, որ Ըն կե րու թյան 2011 թվա կա նի ապ-
րիլ ամս վա ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վար կի ձե ռք բեր ված ապ րա նք նե րի մա սով 
հե տաձ գու մը պա կաս է ցույց տր վել 193.500 ՀՀ դրա մի  չա փով, իսկ ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի գու մա րի ճշգրտ ման ընդ հա նուր գու մա րն ա վե լաց վել է 874.900 ՀՀ դրա մով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 09.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մե ր ժել:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տա րկ նե րը
 Տես չու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քն ան հի մն  է և են թա կա է մե  րժ ման: Թե՛ շա հու թա հար կի, 

թե° ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով ստուգ ման ակ տում Տես չու թյան կող մի ց ար ձա նա-
գր ված լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն նե րն ան հի մն  են և չեն բխում Ըն կե րու թյան հաշ-
վառ ման տվյ ալ նե րից: Ար տադ րու թյու նում օգ տա գո րծ ված հում քի տե սակ նե րի և քա նա կի 
վե րա բե րյալ պատ շաճ ու սումն  ա սի րու թյուն չկա տա րե լու ար դյուն քում վար չա կան մա րմ-
նի կող մի ց խա խտ վել է « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծը: Բա ցի այդ, 
վար չա կան մար մի  նը չի պար զել Ըն կե րու թյան ներ կայաց րած տվյ ալ նե րի, տե ղե կու թյուն-
նե րի հա վաս տի ու թյու նը և են թադ րու թյուն նե րի վրա հի մն  ված հետ ևու թյուն ներ է ա րել 
ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան առ կայու թյան 
վե րա բե րյա լ՝ ստուգ ման ակ տում չն կա րագ րե լով Ըն կե րու թյան կող մի ց թույլ տր ված խա-
խտ ման է ու թյու նը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը` 
1. Տես չու թյան կող մի ց 29.08.2013 թվա կա նին կա զմ ված թիվ 1008854 ակ տի հա մա-

ձայն` Ըն կե րու թյու նում կա տար ված ստուգ ման ար դյուն քում պա րզ վել է հետ ևյա լը. 
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ա) Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 ստուգ ման ակ տի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը խախ տել է « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա-
ծի պա հա նջ նե րը: Այս պես` ըստ ստուգ ման ակ տի` Ըն կե րու թյու նը հա մա խա ռն ե կամ տից 
կա տար ված նվա զե ցումն  ե րն ա վել է ցույց տվել 2011 թվա կա նի հա մար 799.200 ՀՀ դրա-
մով, իսկ 2012 թվա կա նի հա մա ր՝ 10.624.475 ՀՀ դրա մով, ո րից 491.300 ՀՀ դրա մը՝ վար ձու 
աշ խա տող յու րա քան չյուր հաշ ման դա մի  հա մար հաշ վա րկ ված աշ խա տա վար ձի և դրան 
հա վա սա րեց ված այլ վճա րումն  ե րի 150 տո կո սի գու մա րն է, իսկ 10.133.175 ՀՀ դրա մը՝ 
փաս տա թղ թե րով չհիմն  ա վոր ված, բայց կա տար ված ան հրա ժե շտ ծա խե րի գու մա րը: Այ-
սի նքն` պա կաս ցույց տր ված շա հու թա հար կի գու մա րը 2011 թվա կա նի հա մար կազ մում է 
159.840 ՀՀ դրամ, իսկ 2012 թվա կա նի հա մա ր՝ 2.124.895 ՀՀ դրամ, ո րո նց նկատ մա մբ հաշ-
վա րկ վել են տույ ժեր և տու գա նք նե ր՝ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ, 25-րդ և   27-
րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն: Այս պի սով, շա հու թա հար կի գծով Ըն կե րու թյա նն ստուգ ման 
ակ տով ա ռա ջա դր ված լրա ցու ցիչ վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը կազ մե լ է 4.396.729 
ՀՀ դրամ:

բ) Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 ստուգ ման ակ տի 5-րդ կե տի հա-
մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը խախ տել է «Ա վե լաց ված ար ժե քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ-
վա ծի պա հա նջ նե րը: Այս պես, Ըն կե րու թյու նը 2011 թվա կա նի ապ րիլ ամս վա հաշ վա նց ման 
են թա կա ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մա րն ա վել է ցույց տվել 1.068.400 ՀՀ դրա մով, 
ո րի նկատ մա մբ հաշ վա րկ վել են տույ ժեր և տու գա նք նե ր՝ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
23-րդ, 25-րդ հոդ ված նե րի և «Ա վե լաց ված ար ժե քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն: Այս պի սով, ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով Ըն կե րու թյա նը ստուգ ման ակ-
տով ա ռա ջա դր ված լրա ցու ցիչ վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը կազ մե լ է 2.294.389 ՀՀ 
դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5-9):

2. ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի հար կային և 
մաք սային մար մի ն նե րի գան գա տա րկ ման հա նձ նա ժո ղո վի (այ սու հետ` Գան գա տա րկ ման 
հա նձ նա ժո ղով) 22.10.2013 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 
1008854 ստուգ ման ակ տի դեմ բեր ված Ըն կե րու թյան վար չա կան բո ղո քը մե  րժ վել է, և 
ակ տը թո ղն վել է ան փո փոխ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-14):

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ստուգ ման ակ տի 
բո վան դա կու թյա նը վե րա բե րող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման ա ռա նձ-
նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր-
ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար.

 Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա-
մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. ի՞նչ տվյ ալ ներ և տե ղե կու -
թյու ն ներ պե տք է պա րու  նա կի շա հու  թա հար կի և ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով ո րո-
շա կի ի րա վա խախ տու մն  ե րի հա մար տն տես վա րող սու բյեկ տի նկատ մա մբ լրա ցու  ցիչ 
հար կային պար տա վո րու  թյու ն ա ռա ջադ րող ստու գ ման ակ տը:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ստու գումն  օ րեն քի հի-
ման վրա ի րա կա նաց վող ըն թա ցա կա րգ է, ո րով պա րզ վում է տն տե սա վա րող սուբյեկ տի 
ներ կայաց րած հաշ վետ վու թյուն նե րի, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ 
նա խա տես ված հայ տա րա րագ րե րի, հար կե րի և պար տա դիր այլ վճար նե րի գծով նա խա-
տես ված հաշ վա րկ նե րի, ե լա կե տային տվյ ալ նե րի, այլ փաս տա թղ թե րի (այ սու հետ` հաշ-
վետ վու թյուն) ար ժա նա հա վա տու թյու նը և վեր ջի նիս ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նե ու-
թյան հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րե նք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ նե րին:
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« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` ստու գումն  ե րը կա րող են լի նել 
թե մա տիկ` ուղղ ված տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ա ռան-
ձին տար րե րի փաս տա ցի ի րա վի ճա կը պար զե լուն, կամ հա մա լիր` ուղղ ված տն տե սա վա-
րող սուբյեկ տի ամ բո ղջ ֆի նան սա տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան փաս տա ցի ի րա վի ճա կը 
պար զե լուն: Թե մա տիկ են հար կային, մաք սային, պար տա դիր սո ցի ա լա կան ա պա հո վու-
թյան, բնօգ տա գո րծ ման, բնա պահ պա նա կան և օ րեն քով սահ ման ված այլ պար տա դիր 
վճար նե րի հաշ վա րկ ման ու վճար ման ճշ տու թյու նը պար զե լուն ուղղ ված ստու գումն  ե րը, 
պե տա կան բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան ստու գումն  ե րը (...):

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ստուգ ման նպա տա կը տն տե սա-
վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան ո լոր տում օ րեն քի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի հի ման 
վրա պե տա կան մար մի ն նե րին ներ կայաց ված կամ հրա պա րակ ված հաշ վետ վու թյուն նե-
րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը պար զե լը, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րի ու 
այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հա նջ նե րի կա տար ման նկատ մա մբ պե տա կան հս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նե լը և տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գույ քային ի րա վունք նե րը պա շտ պա նե լը, 
իսկ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քին հա մա-
պա տաս խան նշա նակ ված ստու գումն  ե րի դեպ քում նաև տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գոր-
ծու նե ու թյան հետ կապ ված ա ռան ձին տար րե րի փաս տա ցի ի րա վի ճա կը պար զե լն է:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` (...) ստու գող մար մի  նը կազ մում 
է ակ տը և դրա մե կ օ րի նա կը` ստո րա գր ված ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար 
ան ձի կող մի ց, (...) ներ կայաց նում տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո-
խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` (...) ակ տում նշ վում են` 

(...)
9) ստուգ մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տումն  ե րը, խախ տումն  ե րի նկա րագ րու թյու նը, 

խա խտ ման ժամկ  ե տը (ե թե հնա րա վոր է ո րո շել) և այն ի րա վա կան նոր մե  րը, ո րո նց պա-
հա նջ նե րը չեն կա տար վել.

10) պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հիմ քե րը.
(...):
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա հու թա հար կը հա-

րկ վճա րող նե րի կող մի ց նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան բյու ջե 
վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում շա հու թա հա րկ են վճա րում (հար կա տու են) Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ռե զի դե նտ նե րը (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ռե զի դե-
նտ նե րի հա մար հա րկ վող օբյե կտ է հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-
րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց վող հա րկ վող շա հույ թը:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հա րկ վող շա հույ թը 
հար կա տուի հա մա խա ռն ե կամ տի և նույն օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն  ե րի դրա-
կան տար բե րու թյունն է (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հա մա-
խա ռն ե կա մու տը հաշ վե տու տա րում հար կա տուի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րն է` 
ան կախ դրա նց ստաց ման աղ բյուր նե րից (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ « Հա մա խա ռն ե կամ տի նվա զե ցումն  ե րը» վեր-
տա ռու թյա մբ 4-րդ գլ խի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հա րկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա մա-
խա ռն ե կամ տից թույ լա տր վում է կա տա րել նույն գլ խով նա խա տես ված նվա զե ցումն  ե րը 
(ծախ սեր, կո րուստ ներ և այլ նվա զե ցումն  եր): Նվա զե ցումն  ե րի մի և նույն գու մա րը հա մա-
խա ռն ե կամ տից հան վում է մի  այն մե կ ան գամ:
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« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հա րկ-
վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա մա խա ռն ե կա մու տը նվա զեց վում է դրա ստաց ման հետ կապ-
ված ան հրա ժե շտ և փաս տա թղ թե րով հիմն  ա վոր ված ծախ սե րի չա փով: Նույն օ րեն քի 
ի մաս տով` (ա) ծա խս է հա մար վում հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ակ տիվն  ե րի ար տա-
հոս քը, նվա զու մը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ճը, ո րո նք հան գեց նում են հար կա տուի 
սե փա կան կա պի տա լի նվա զեց ման. (բ) ան հրա ժե շտ են հա մար վում ան մի  ջա կա նո րեն և 
բա ցա ռա պես ապ րա նք նե րի ար տադ րու թյան, ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման, շու կայում 
ա ռաջ խա ղաց ման և (կամ) ապ րա նք նե րի (ծա ռայու թյուն նե րի) ի րաց ման, խո րհր դատ վա-
կան և ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րի, ու ղե կց ման, ե րաշ խի քային հս կո ղու թյան և 
շա հա գո րծ ման ըն թաց քում բա ցա հայտ ված թե րու թյուն նե րի վե րաց ման, ար տադ րու թյան 
(շի նա րա րու թյան) նա խա պատ րա ստ ման, յու րաց ման և կոն սեր վաց ման, գույ քի պահ-
պան ման, կադ րե րի պատ րա ստ ման հա մար հար կա տուի կա տա րած ծախ սե րը, ինչ պես 
նաև ե կամ տի ստաց ման հետ կապ ված և դրա հա մար ան հրա ժե շտ այլ ծախ սե րը:

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կը (...) ա նուղ ղա կի հա րկ է, ո րը նույն օ րեն քի հա մա ձայն վճար վում (գա-
նձ վում) է պե տա կան բյու ջե` ապ րա նք նե րի ներ մուծ ման, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում դրա նց ար տադ րու թյան ու շր ջա նա ռու թյան, ինչ պես նաև ծա ռայու թյուն նե րի 
մա տուց ման բո լոր փու լե րում:

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն  ̀ԱԱՀ-ով 
հա րկ վող օբյե կտ է հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ԱԱՀ վճա-
րող նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բո լոր գոր-
ծա րք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) ամ բո ղջ ար ժե քը (շր ջա նա ռու թյու նը) (...):

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 23-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քի հա մա ձայն 
ԱԱՀ վճա րող ան ձի նք հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում պե տա կան բյու ջե են վճա րում այդ 
ժա մա նա կա շր ջա նում ի րա կա նաց ված հա րկ վող գոր ծա րք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) 
հա րկ վող շր ջա նա ռու թյան նկատ մա մբ հաշ վա րկ ված ԱԱՀ-ի գու մա րը, ո րից հաշ վա նց-
վում (պա կա սեց վում) են` 1) ար տադ րա կան և այլ առևտ րային նպա տակ նե րով հան րա-
պե տու թյան տա րած քում հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում ձե ռք բեր ված այն ապ րա նք-
նե րի և ստաց ված այն ծա ռայու թյուն նե րի գծով մա տա կա րար նե րի կող մի ց դուրս գր ված 
հար կային հա շիվն  ե րում ա ռա նձ նաց ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րի չա փով (...), ո րո նց դի մաց 
բան կի կամ փոս տի մի  ջո ցով մա տա կա րա րի բան կային հաշ վին կա տար վել է վճա րում 
(...) (2) հան րա պե տու թյան տա րա ծք ներ մուծ ված ապ րա նք նե րի հա մար (...) Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան մաք սային մար մի ն նե րի կող մի ց գա նձ ված (գա նձ ման են թա կա) 
ԱԱՀ-ի գու մար նե րի չա փով (...):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ ար ձա նագ րում է, որ « Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 
հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ստու գումն  ի րա վա կան նոր մե  րով կար գա-
վոր վող ըն թա ցա կա րգ է, ո րի մի  ջո ցով պե տու թյու նը պար զում է Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյե կտ նե րի կող մի ց ի րե նց 
գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ պե տու թյա նը տրա մա դր վող տե ղե կու թյուն նե րի ար ժա նա-
հա վա տու թյու նը և այդ գոր ծու նե ու թյան հա մա պա տաս խա նու թյունն ի րա վա կան ակ տե րի 
պա հա նջ նե րին: Ստուգ մա ն՝ որ պես ի րա վա կան գոր ծըն թա ցի ան հրա ժեշ տու թյունն ա ռա-
վե լա պես պայ մա նա վոր ված է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան բազ մա զա նու թյան, դրա-
նում մե ծ քա նա կու թյա մբ սուբյե կտ նե րի նե րգ րավ վա ծու թյան պայ ման նե րում տն տես վա-
րող սուբյե կտ նե րի՝ պե տու թյան հան դեպ ու նե ցած պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
ա պա հով ման նկա տա ռու մով:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ մա սում օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ ստու գու մը 
կա րող է ուղղ ված լի նել ինչ պես տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ամ բո ղջ ֆի նան սա տն տե սա-
կան գոր ծու նե ու թյան փաս տա ցի ի րա վի ճա կը պար զե լուն (հա մա լիր ստու գում), այն պես 
էլ տն տես վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ա ռան ձին տար րե րի փաս-
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տա ցի ի րա վի ճա կը պար զե լուն (թե մա տիկ ստու գում): Ընդ ո րում՝ թե մա տիկ ստու գումն  ե-
րից է նաև պե տա կան բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան ստու գու մը, ո րի 
ըն թաց քում պե տա կան լի ա զոր մա րմն  ի կող մի ց ըստ է ու թյան ստուգ ման է են թա րկ վում 
ստուգ վող ժա մա նա կա շր ջա նում տն տես վա րող սուբյեկ տի ի րա կա նաց րած ամ բո ղջ գոր-
ծու նե ու թյան ար դյուն քում պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա գու մար նե րի (հար կեր, 
տուր քեր, այլ պար տա դիր վճար ներ) հաշ վա րկ ման ու վճար ման ճշ տու թյու նը:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ստուգ ման գոր-
ծըն թա ցը եզ րա փակ վում է ստուգ ման ակ տի ըն դուն մա մբ, ո րը պե տք է բո վան դա կային 
ի մաս տով հա մա պա տաս խա նի նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հա նջ նե րին: 

Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 
« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րով ստուգ ման ակ տին 
ներ կայաց վող պա հա նջ նե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը: Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մա մբ ստուգ մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տումն  ե րը, խախ տումն  ե րի նկա րագ րու-
թյու նը, խա խտ ման ժամկ  ե տը (ե թե հնա րա վոր է ո րո շել) և խա խտ ված ի րա վա կան նոր-
մե  րը, ինչ պես նաև պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կան 
հիմ քե րը ստուգ ման ակ տում նշե լու վար չա կան մա րմն  ի պար տա կա նու թյան սահ մա նումն  
ինք նան պա տակ չէ, քա նի որ օ րեն քի այդ պա հա նջ նե րը պահ պան ված լի նե լու պա րա-
գայում մի  այն վար չա կան կամ դա տա կան բո ղո քա րկ ման կար գով հնա րա վոր կլի նի 
պար զել և հաս տա տել ստուգ մա մբ հայտ նա բեր ված խախ տումն  ե րի առ կայու թյու նը կամ 
բա ցա կայու թյու նը: Ընդ ո րում, ստուգ ման ակ տում բո վան դակ վող վե րոգ րյալ տե ղե կու-
թյուն նե րը պե տք է լի նեն ամ բող ջա կան, հս տակ և վար չա կան բո ղո քը քն նող վար չա կան 
մա րմն  ին կամ դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեն գնա հա տե լու ստուգ ման ակ տի 
ի րա վա չա փու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ստուգ մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տումն  ե-
րի և տն տես վա րո ղի կող մի ց խա խտ ված ի րա վա կան նոր մե  րի վե րա բե րյալ ստուգ ման 
ակ տում նշում կա տա րե լը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ո րո շե լու ակ տի ի րա վա չա փու-
թյու նը, գնա հա տե լու նոր մա տիվ հիմ քը, այ սի նքն՝ վար քագ ծի այն կա նոն նե րի ամ բող ջու-
թյու նը, ո րո նք տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մար սահ մա նում են ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն 
կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու պար տա կա նու թյուն, իսկ խախ տումն  ե րի նկա րագ րու թյունն 
ակ տում նշե լը հնա րա վոր է դա րձ նում ա ռա նձ նաց նել այն ի րա վա բա նա կան փաս տե րը` 
ի րո ղու թյուն նե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րո նք հի մք են տա լիս տն տես վա րող սուբյեկ տին 
այս կամ այն ի րա վա խախ տու մը վե րագ րե լու հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ մի  այն վե րոգ րյալ չա փա նիշ նե րին հա-
մա պա տաս խա նող վար չա կան ակ տը կա րող է ա պա հո վել և ար դա րաց նել ստուգ ման 
նպա տակ նե րը, ո րո նց թվին են դաս վում տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան 
ո լոր տում նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հի ման վրա պե տա կան մար մի ն նե րին ներ-
կայաց ված կամ հրա պա րակ ված հաշ վետ վու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը պար-
զե լը, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րի կա տար ման նկատ-
մա մբ պե տա կան հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լը և տն տե սա վա րող սուբյեկ տի գույ քային 
ի րա վունք նե րը պա շտ պա նե լը:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյու-
նից հետ ևում է, որ շա հու թա հար կը պե տա կան բյու ջե վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է, ո րի 
հա րկ վող օբյեկ տը ռե զի դե նտ նե րի հա մար Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց վող հա րկ վող շա հույթն է: Ընդ ո րում, հա րկ վող շա-
հույթ է հար կա տուի հա մա խա ռն ե կամ տի, այ սի նքն` հաշ վե տու տա րում ան կախ դրա նց 
ստաց ման աղ բյուր նե րից հար կա տուի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րի, և օ րեն քով 
սահ ման ված նվա զե ցումն  ե րի դրա կան տար բե րու թյու նը: Օ րե նս դի րը « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է, որ նշ ված օ րեն քի ի մաս տով ե կա մու տը 
հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ակ տիվն  ե րի ներ հոս քը, ա ճը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի 
նվա զումն  է, ո րը հան գեց նում է հար կա տուի սե փա կան կա պի տա լի ա վե լաց մա նը: 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ տն տես վա րող սուբյեկ տի հա րկ վող շա-
հույ թը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել օ րեն քով սահ ման ված հետ ևյալ եր կու 
տար րե րը. տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խա ռն ե կա մու տը և « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րը, որ տեղ հա մա խա ռն ե կա մու տը 
տն տես վա րող սուբյեկ տի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րն է` ան կախ դրա նց ստաց-
ման աղ բյու նե րից, իսկ թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րն օ րեն քով սահ ման ված ծախ սե րն 
են, կո րուստ նե րը և այլ նվա զե ցումն  ե րը: Նշ ված եր կու տար րե րի` հա մա խա ռն ե կամ տի 
և թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րի դրա կան տար բե րու թյու նը տն տես վա րող սուբյեկ տի մոտ 
ա ռա ջաց նում է հա րկ վող շա հույթ, ո րից հնա րա վոր է հաշ վար կել օ րեն քով սահ ման ված 
վճար ման են թա կա շա հու թա հար կի գու մա րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի  ա ժա մա նակ ար ձա նագ րում է, որ տն տես վա րող սուբյեկ-
տի կող մի ց ծախ սե րի մա սով հա մա խա ռն ե կա մու տը թույ լա տր վում է նվա զեց նել, ե թե 
կա տար ված ծախ սե րը կապ ված են հա մա խա ռն ե կամ տի ստաց ման հետ, ընդ ո րում` 
ծախ սե րը պե տք է լի նեն ան հրա ժե շտ և փաս տա թղ թե րով հիմն  ա վոր ված: Այ սի նքն՝ տն-
տես վա րող սուբյեկ տի կա տա րած բո լոր ծախ սե րը չեն, ո րո նք կա րող են նվա զեց վել հա-
մա խա ռն ե կամ տից, այլ դրա նք ան մի  ջա կա նո րեն և բա ցա ռա պես պե տք է կապ ված լի նեն 
հա մա խա ռն ե կամ տի ստաց ման հետ, իսկ այն ծախ սե րը, ո րո նք տն տես վա րո ղի կող մի ց 
կա րող են կա տար վել ոչ ե կամ տի ստաց ման նպա տա կով, չեն կա րող նվա զեց վել: Օ րե-
նսդ րա կան նման մո տե ցու մը նպա տակ է հե տա պն դում պա շտ պա նե լու թե՛ պե տու թյան, 
թե՛ տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի շա հե րը, քա նի որ խթա նում է տն տես վա րող սուբյեկ տի 
կող մի ց իր մի  ջոց նե րն ան մի  ջա կա նո րեն ե կա մուտ ստա նա լուն ուղ ղե լուն, ինչն իր հեր-
թին նպաս տում է պե տու թյան ընդ հա նուր տն տե սու թյան զար գաց մա նը: Շա րա դր վա ծը 
չի նշա նա կում, սա կայն, որ տն տես վա րող սուբյեկ տը զրկ ված է այն պի սի ծախ սեր ա նե լու 
հնա րա վո րու թյու նից, ո րո նք ան մի  ջա կա նո րեն և բա ցա ռա պես ուղղ ված չեն տն տես վա-
րո ղի հա մա խա ռն ե կա մու տը ձևա վո րե լուն. այդ պի սի ծախ սե րի կա տա րումն  ըն դա մե  նը 
զր կում է տն տես վա րո ղին այդ ծախ սե րի մա սով իր հա մա խա ռն ե կամ տից նվա զե ցումն  եր 
կա տա րե լու ի րա վուն քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ե թե տն տես վա րո ղի մոտ պե տա կան 
բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան թե մա տիկ ստուգ ման ար դյուն քում 
պա րզ վում է, որ տվյ ալ տն տես վա րող սուբյե կտն իր հար կային հաշ վետ վու թյուն նե րում 
կա տա րել է հա մա խա ռն ե կամ տից ա պօ րի նի նվա զե ցումն  եր, այ սի նքն՝ կա տա րել է այն-
պի սի նվա զե ցումն  եր, ո րո նք կապ ված չեն ե կամ տի ստաց ման հետ կամ հիմն  ա վոր ված 
չեն փաս տա թղ թե րով, ա պա այդ հան գա ման քը պե տք է իր ման րա մա սն նկա րագ րու թյու-
նը ստա նա ստուգ ման ակ տում: Այ սի նքն՝ տվյ ալ պա րա գայում ստուգ ման ակ տը պե տք է 
կա զմ վի այն պես, որ հնա րա վոր լի նի պար զել, թե որ քան է կազ մում տն տես վա րո ղի ի րա-
կան հա րկ վող շա հույ թը, ինչ պես նաև օ րի նա կան նվա զե ցումն  ե րի՝ հա մա խա ռն ե կամ-
տի ստաց ման հետ կապ ված ան հրա ժե շտ և փաս տա թղ թե րով հիմն  ա վոր ված ծախ սե րի 
գու մա րը՝ հղում կա տա րե լով այն փաս տա թղ թե րին, ո րոն ցով հիմն  ա վոր վում է օ րի նա-
կան նվա զե ցումն  ե րի այդ չա փը: Այ նու հե տև ստուգ ման ակ տում թվա բա նա կան հաշ վար-
կի տես քով պե տք է ար տա ցոլ վի վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հայտ նա բեր ված ա պօ րի նի 
նվա զե ցումն  ե րի գու մա րը, ինչ պես նաև այդ նվա զե ցումն  ե րի կա տար ման ար դյուն քում 
պա կաս վճար ված շա հու թա հար կի և դրա նկատ մա մբ հաշ վա րկ վող տույ ժե րի ու տու գա-
նք նե րի գու մա րը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի 
կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 
10-րդ կե տե րի ու ժով ստուգ ման ակ տում պե տք է շա րա դր վեն տն տես վա րող սուբյեկ-
տի կող մի ց իր հաշ վետ վու թյուն նե րում հա մա խա ռն ե կամ տից « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի խա խտ մա մբ կա տար ված նվա զե ցումն  ե րը և այդ նվա զե ցումն  ե րի ա պօ րի նի 
լի նե լու վե րա բե րյալ վար չա կան մա րմն  ի հա մա պա տաս խան հիմն  ա վո րումն  ե րը: Ա վե լին, 
ստուգ ման ակ տում նշ ված փաս տա կան հան գա մա նք նե րի շա րադ րան քը՝ որ պես ստուգ-
մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տումն  ե րի նկա րագ րու թյուն, պե տք է ամ րա պնդ վի վար չա կան 
մա րմն  ի կող մի ց ստուգ մա մբ ձե ռք բեր ված հա մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րով, ո րո նք 
կա րող են հաս տա տել քն նա րկ վող հար կային ի րա վա խա խտ ման առ կայու թյու նը:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստուգ ման ակ տում շա հու թա հար կով հա րկ ման 
են թա կա հա րկ վող օ բեկ տը` հա րկ վող շա հույ թը, ցույց չտա լու կամ այն պա կաս ցույց տա-
լու դե պքն ար ձա նագ րե լիս հար կային մար մի  նը պար տա վոր է որ պես վար չա կան վա-
րույ թի ըն թաց քում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց ներ դա տա րա նին ներ կայաց նել այն ա պա-
ցույց նե րը (փաս տա թղ թե րը), ո րո նք հնա րա վո րու թյուն կս տեղ ծեն դա տա րա նի հա մար 
հաս տա տե լու կամ հեր քե լու գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան 
հան գա մա նք նե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը, այ սի նքն՝ գնա հա տե լու վի-
ճա րկ վող ստուգ ման ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը: Այս պես, դա տա րա նի կող մի ց պե տք է 
գնա հատ վեն այն փաս տա թղ թե րը, ո րոն ցով հիմն  ա վոր վում է տն տես վա րո ղի հա մա խա-
ռն ե կամ տի ստաց ման հետ կապ ված ամ բո ղջ ծախ սե րը, ո րո նք ի րա կա նում կա տար վել 
են, իսկ կա տար ված, սա կայն փաս տա թղ թե րով չհիմն  ա վոր ված ծախ սե րը ստուգ ման ակ-
տում պե տք է ար տա ցոլ վեն թվա բա նա կան հաշ վար կի մի  ջո ցով: 

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկայա կոչ ված հոդ ված նե րով սահ-
ման ված ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի` որ պես ա նուղ ղա կի հար կի 
հա րկ վող օբյե կտն ա վե լաց ված ար ժե քի հա րկ վճա րող նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող օ րեն-
քով սահ ման ված բո լոր գոր ծա րք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) ամ բո ղջ ար ժե քն է (շր ջա-
նա ռու թյու նը): «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծով օ րե նս-
դի րը կար գա վո րել է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մա րի հաշ վա րկ ման հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը՝ սահ մա նե լով այդ գու մա րից հաշ վա նց ման են թա կա գու մար նե րը, 
հաշ վա նց ման կար գը և դեպ քե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ե թե տն տես վա րո ղի մոտ պե տա կան բյու-
ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան թե մա տիկ ստուգ ման ար դյուն քում պա-
րզ վում է, որ տվյ ալ տն տես վա րող սուբյեկ տը խախ տել է «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծը, այ սի նքն՝ իր կող մի ց վճար ման են թա կա ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի գու մա րից ա պօ րի նի կեր պով կա տա րել է հաշ վան ցումն  եր, ա պա այդ 
հան գա ման քը պե տք է հս տակ և հիմն  ա վոր ված նկա րա գր վի ստուգ ման ակ տում: Ստուգ-
ման ակ տը տվյ ալ դեպ քում պե տք է բո վան դա կի «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի այն կո նկ րետ դրույ թը, ո րը, ըստ վար չա կան մա րմն  ի, խա խտ վել 
է տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մի ց: Ա վե լին, քն նա րկ վող պա րա գայում ստուգ ման ակ տը 
պե տք է կա զմ վի այն պես, որ հնա րա վոր լի նի պար զել, թե որ քան է կազ մում հաշ վե տու 
ժա մա նա կա շր ջա նում տն տես վա րո ղի կող մի ց վճար ման են թա կա ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի ի րա կան գու մա րը, հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
կից օ րի նա կան հաշ վա նց ման են թա կա գու մա րի չա փը, տն տես վա րո ղի կող մի ց ա պօ րի նի 
կեր պով կա տար ված հաշ վա նց ման գու մա րի չա փը, ինչ պես նաև դրա նկատ մա մբ հաշ-
վա րկ վող տույ ժե րի ու տու գա նք նե րի գու մա րը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ « Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րի ու ժով ստուգ ման ակ տում պե տք է շա րա դր-
վեն տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մի ց իր հաշ վետ վու թյուն նե րում ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի գծով «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի խա խտ մա մբ կա տար ված 
հաշ վան ցը և  այդ հաշ վան ցի ա պօ րի նի լի նե լու վե րա բե րյալ վար չա կան մա րմն  ի հա մա-
պա տաս խան հիմն  ա վո րումն  ե րը: Բա ցի այդ, նշ ված ի րա վա խա խտ ման հա մար տն տես-
վա րող սուբյեկ տին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կող ստուգ ման ակ տի վի ճա րկ ման 
դեպ քում վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է դա տա րան ներ կայաց նել ստուգ ման ըն-
թաց քում ձե ռք բեր ված և վե րոգ րյալ փաս տա կան հան գա մա նք նե րը հիմն  ա վո րող հա մա-
պա տաս խան ա պա ցույց նե րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ ստուգ ման ակ տի դա տա կան կար գով բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում հա րուց ված 
գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա նը պե տք է նախ ևա ռաջ պար զի այն 
հան գա ման քը, թե արդյոք ստուգ ման ակ տը հա մա պա տաս խա նում է « Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
վե րոգ րյալ պա հա նջ նե րին, և ստուգ ման ակ տում շա րա դր ված ի րա վա խա խտ ման նկա-
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րագ րու թյու նը հիմն  ա վոր վում է արդյոք ստուգ մա մբ ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րով, քա նի 
որ ստուգ ման ակ տը կա րող է հա մար վել ի րա վա չափ վար չա կան վա րույ թի (ս տուգ ման) 
ըն թաց քում ձե ռք բեր ված և դա տա րա նի գնա հատ մա նը ներ կայաց ված ա պա ցույց նե րով 
հիմն  ա վոր ված լի նե լու դեպ քում մի  այն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ըն-
կե րու թյան վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս պա հան ջել է մաս նա կի ո րե ն՝   
1-ին կե տի՝ 4.220.205 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջա դր ման 
մա սով, և 5-րդ կե տի մա սով, վե րաց նել Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 
ստուգ ման ակ տը: Նշ ված վար չա կան ակ տի 1-ին կե տով Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ շա հու-
թա հար կի գծով ա ռա ջա դր վել է լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն՝ 4.396.729 ՀՀ 
դրա մի չա փով, իսկ 5-րդ կե տով ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծո վ՝ 2.294.389 ՀՀ դրա մի 
չա փով:

 Դա տա րա նը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան հայ ցը և ան վա վեր է ճա նա-
չել Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 ակ տի 1-ին կե տը՝ 4.044.381 ՀՀ դրամ 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու մա սով, ինչ պես նաև 5-րդ կե-
տը: Դա տա րա նը գտել է, որ Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 ակ տի 1-ին 
կե տը հիմն  ա վոր է մի  այն այն մա սով, ո րը վե րա բե րում է վար ձու աշ խա տող յու րա քան-
չյուր հաշ ման դա մի  հա մար հաշ վա րկ ված աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված այլ 
վճա րումն  ե րի չա փով 2012 թվա կա նին հա մա խա ռն ե կամ տից կա տար ված ա պօ րի նի նվա-
զե ցումն  ե րի հետ ևան քով պա կաս վճար ված շա հու թա հար կի գծով ա ռա ջա ցող լրա ցու-
ցիչ հար կային պար տա վո րու թյա նը: Ըստ Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի՝ մն ա-
ցած մա սով Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 ակ տի 1-ին կե տը են թա կա 
է ան վա վեր ճա նաչ ման, քա նի որ ստուգ ման ակ տում նշ ված խա խտ ման հա մար հի մք 
հան դի սա ցած փաս տա կան հան գա մա նք նե րի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրել է 
վար չա կան մար մի  նը, ո րը չի ա պա ցու ցել ի րա վա խա խտ ման կա տար ման փաս տը: Ինչ 
վե րա բե րում է նույն վար չա կան ակ տի՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով Ըն կե րու թյա նը 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու մա սի ի րա վա չա փու թյա նը, ա պա 
այս դեպ քում Դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ստուգ ման ակ տում հիմն  ա վոր նկա րա գր-
ված չէ խա խտ ման է ու թյու նը, այ սի նքն՝ պա րզ չէ, թե ինչ հիմ քով է այս կամ այն գու մա րն 
Ըն կե րու թյան կող մի ց ա վել հաշ վան ցե լու մա սին հետ ևու թյուն ար վել: Դա տա րա նը գտել 
է, որ այդ մա սով վար չա կան ակտն ի րա վա չափ չէ, քա նի որ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց 
չի պա րզ վել Ըն կե րու թյան ներ կայաց րած տվյ ալ նե րի և տե ղե կու թյուն նե րի հա վաս տի ու-
թյու նը, և ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով ի րա վա խա խտ ման առ կայու թյան վե րա բե րյալ 
հետ ևու թյու նը հի մն  ված է վար չա կան մա րմն  ի են թադ րու թյուն նե րի վրա:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել 
է ան փո փո խ՝ ըստ է ու թյան հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի վե րոգ րյալ դիր քո րոշ ման հետ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե-
րի հաշ վառ մա մբ գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը հիմն  ա-
վոր են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տը՝ 
Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 ստուգ ման ակ տի 1-ին կե տը՝ հա մա խա-
ռն ե կամ տից փաս տա թղ թե րով չհիմն  ա վոր ված ծախ սե րը նվա զեց նե լու հա մար լրա-
ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջա դր ման մա սով, և 5-րդ կե տը կա զմ վել են 
« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի պա հա նջ նե րի խա խտ մա մբ: 

Այս պես` նշ ված վար չա կան ակ տի 1-ին կե տով Ըն կե րու թյան հա մա խա ռն ե կամ-
տից ա պօ րի նի (փաս տա թղ թե րով չհիմն  ա վոր ված) նվա զե ցումն  եր կա տա րե լու հա մար 
վեր ջի նիս նկատ մա մբ շա հու թա հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն 
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ա ռա ջադ րե լո վ՝ Տես չու թյու նը չի նշել, թե Ըն կե րու թյան կող մի ց կա տար ված կո նկ րետ որ 
ծախ սե րն են դիտ վել որ պես փաս տա թղ թե րով չհիմն  ա վոր ված: Տես չու թյան 29.08.2013 
թվա կա նի թիվ 1008854 ստուգ ման ակ տի 1-ին կե տը չի բո վան դա կում այն պի սի տվյ ալ-
ներ, ո րո նց մի  ջո ցով հնա րա վոր կլի ներ գնա հա տել վար չա կան ակ տում նշ ված ա պօ րի նի 
նվա զե ցումն  ե րի գու մա րի ի րա վա չա փու թյու նը. այդ տվյ ալ նե րն են Ըն կե րու թյան ի րա կան 
հա րկ վող շա հույ թի չա փը, Ըն կե րու թյան հա մա խա ռն ե կա մու տի ստաց ման հետ կապ ված 
ան հրա ժե շտ և փաս տա թղ թե րով հիմն  ա վոր ված (օ րի նա կան) ծախ սե րի գու մա րի չա փը, 
ո րո նք կա տար վել են ստուգ ման ժա մա նա կա հատ վա ծն ընդ գր կող հաշ վե տու ժա մա նա-
կա շր ջան նե րում: Բա ցի այդ, սույն գոր ծով վի ճա րկ վող ստուգ ման ակ տը չի պա րու նա-
կում որ ևէ նշում փաս տա թղ թե րով չհիմն  ա վոր ված ծախ սե րի կա տար ման առ կայու թյու նը 
հիմն  ա վո րող ա պա ցույց նե րի վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 
ստուգ ման ակ տի 5-րդ կե տում Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ ա ռա ջադ րե լով լրա ցու ցիչ հար-
կային պար տա վո րու թյուն «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա-
ծի խա խտ ման հա մա ր՝ վար չա կան մար մի  նը չի հիմն  ա վո րել Ըն կե րու թյան կող մի ց թույլ 
տր ված ի րա վա խա խտ մա ն՝ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մա րից ա պօ րի նի հաշ վան-
ցումն  եր կա տա րե լու առ կայու թյու նը: Ստուգ ման ակ տը, մաս նա վո րա պես, չի բո վան դա-
կում «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 23-րդ հոդ վա ծի այն կո նկ րետ դրույ թը, ո րը, ըստ վար-
չա կան մա րմն  ի, խա խտ վել է Ըն կե րու թյան կող մի ց: Բա ցի այդ, վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տի բո վան դա կու թյու նից պա րզ չէ, թե որ քան է կազ մում հաշ վե տու ժա մա նա կշր ջա նում 
Ըն կե րու թյան կող մի ց վճար ման են թա կա ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի ի րա կան գու մա րը, 
հաշ վե տու ժա մա նա կշր ջա նում ա վե լաց ված ար ժե քի հար կից օ րի նա կան հաշ վա նց ման 
են թա կա գու մա րի չա փը, ստուգ ման ակ տում շա րա դր ված չեն Ըն կե րու թյան կող մի ց իր 
հաշ վետ վու թյուն նե րում ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով կա տար ված հաշ վան ցի ա պօ-
րի նի լի նե լու վե րա բե րյալ վար չա կան մա րմն  ի հա մա պա տաս խան հիմն  ա վո րումն  ե րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Տես չու թյան 
29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 ստուգ ման ակ տը՝ 1-ին կե տի՝ հա մա խա ռն ե կամ տից 
փաս տա թղ թե րով չհիմն  ա վոր ված ծախ սե րը նվա զեց նե լու հա մար լրա ցու ցիչ հար կային 
պար տա վո րու թյան ա ռա ջա դր ման մա սով, և 5-րդ կե տի մա սով, ըն դուն վել է « Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 6-րդ հոդ ված 2-րդ մա սի 9-րդ կե տի խա խտ մա մբ, ո րի ար դյուն քում դա տա րա նը զրկ-
ված է այդ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը գնա հա տե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 
1008854 ստուգ ման ակ տի 1-ին և 5-րդ կե տե րում շա րա դր ված ի րա վա խախ տումն  ե րը չեն 
հիմն  ա վոր վում նաև ստուգ մա մբ ձե ռք բեր ված և սույն գոր ծով Դա տա րա նի գնա հատ մա-
նը ներ կայաց ված ա պա ցույց նե րի մի  ջո ցով: Այս պես, վար չա կան մար մի  նն Ըն կե րու թյան 
կող մի ց փաս տա թղ թե րով չհիմն  ա վոր ված ծախ սե րի կա տար ման փաս տը հիմն  ա վո րում է 
Ըն կե րու թյան գլ խա վոր տնօ րե նի կող մի ց հաս տատ վա ծ՝ ձուլ ման ար տադ րա մա սում ար-
տա դր վող ար տադ րան քի 1 տոն նայի հա մար ծա խս վող հում քի տե սակ նե րի և քա նա կի 
վե րա բե րյալ տե ղե կան քով: Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ նշ ված տե ղե-
կան քում պա րու նակ վող տվյ ալ նե րի մի  ջո ցով հնա րա վոր չէ հաս տա տել այն փաս տը, որ 
Ըն կե րու թյունն ա ռա նց ձե ռք բեր ման փաս տա թղ թե րի 2011 և 2012 թվա կան նե րի ըն թաց-
քում կա տա րել է իր ար տադ րու թյու նում օգ տա գո րծ վող ո րո շա կի քա նա կու թյա մբ հումք 
(ա լյ ու մի ն, պող պատ, թուջ) ձե ռք բե րե լու հա մար ան հրա ժե շտ ծախ սեր և դրա նք նե րա ռել 
է հար կային հաշ վետ վու թյուն նե րում: Վե րը նշ ված փաս տա թուղ թը պա րու նա կում է Ըն-
կե րու թյու նում ար տադ րան քի ար տադ րու թյան մե ջ օգ տա գո րծ վող նյու թե րի տե սակ նե րի 
և քա նակ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն, ին չից հնա րա վոր չէ հս տակ ո րո շել, թե 
Ըն կե րու թյունն ինչ քա նա կու թյա մբ և ինչ տե սա կի նյու թեր է օգ տա գոր ծել ար տադ րան քի 
ար տադ րու թյան մե ջ 2011 և 2012 թվա կան նե րին: 

Ի նչ վե րա բե րում է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով Ըն կե րու թյա նը լրա ցու ցիչ հար-
կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լուն, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այս 
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մա սով ստուգ ման ակտն ընդ հան րա պես չի պա րու նա կում որ ևէ տե ղե կու թյուն խա խտ-
ման նկա րագ րու թյան մա սին, իսկ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց չեն ներ կայաց վել Ըն կե-
րու թյան կող մի ց ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մա րից ա պօ րի նի հաշ վան ցում կա տա-
րե լու փաս տը հիմն  ա վո րող բա վա րար ա պա ցույց ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 
1008854 ակ տը՝ 1-ին կե տի՝ հա մա խա ռն ե կամ տից փաս տա թղ թե րով չհիմն  ա վոր ված 
ծախ սե րը նվա զեց նե լու հա մար լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջա դր ման 
մա սով, և 5-րդ կե տի մա սով, ըն դուն վել է « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու-
գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ ված 2-րդ մա սի 
9-րդ կե տի, ինչ պես նաև « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի և «Ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի խախ տումն  ե րով և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման: Հետ ևա-
բար ստոր դա դաս դա տա րան նե րն ի րե նց դա տա կան ակ տե րով ի րա վա ցի ո րեն են եզ րա-
հան գել, որ Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 ակ տը՝ այդ ակ տի 1-ին կե տով 
4.044.381 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու և 5-րդ կե տի 
մա սով, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակտ է:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հիմն  ա վոր վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս-
խա նու մ բեր ված փաս տա րկ նե րը:

 
Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը, մաս նա-

կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լով Տես չու թյան 29.08.2013 թվա կա նի թիվ 1008854 ակ տը, իսկ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, կայաց րել են գո րծն 
ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տեր: Հետ ևա բար սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է 
կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Գյում րու տա րած քային հար կային տես չու թյան 
կող մի ց վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու պա րա գայում պե-
տա կան տուր քի հար ցը պե տք է հա մա րել լուծ ված` նկա տի ու նե նա լով, որ վեր ջի նիս բո-
ղո քը են թա կա է մե  րժ ման: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 09.12.2014 թվա-
կա նի ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ:

2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 

բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ ։
 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր



565ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ   Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/6872/05/14
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/6872/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր` Գ. Ղա րի բյան
Դա տա վոր ներ` Հ. Բեդ ևյան
 Ա. Ա ռա քե լյ ան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան և ան հատ 

ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 22.12.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին 
Զա րոյա նի ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի հար կային տես չու-
թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն)` Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տը մաս-
նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը. 
Դի մե  լով դա տա րան` ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նը պա հան ջել է մաս-

նա կի ո րե ն՝ 1-ին և 3-րդ կե տե րի մա սով, ան վա վեր ճա նա չել Տես չու թյան 20.11.2014 թվա-
կա նի թիվ 6100287 ակ տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Գ. Սո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 03.07.2015 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի 
թիվ 6100287 ակ տի 1-ին կե տը` մի  այն թվով 4 չգ րա նց ված աշ խա տո ղի (2.400.000 ՀՀ դրա-
մի ) մա սով, ինչ պես նաև 3-րդ կե տը ճա նաչ վել են ան վա վեր, իսկ մն ա ցած մա սով հայ ցը 
մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 22.12.2015 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Տես չու թյան և Մար տին Զա րոյա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո-
ղոք նե րը մե  րժ վել են և Դա տա րա նի 03.07.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կայաց րել ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու-
թյու նը և ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նը:
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Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան ներ չեն ներ կայաց վել:

2. Ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ-
նա վո րու մն  ե րը և պա հան ջը.

 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-
նա վո րումն  ե րով.

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Հայաս տա նի Հան րա պե տու  թյու  նու մ ստու  գու մ-
նե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ 
և 10-րդ կե տե րը, « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 55-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի     25-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սի «դ» կե տը, ՀՀ կա ռա վա րու  թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն 
ո րո շու  մը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 25-րդ և 27-րդ հոդ ված նե րը, 29-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սը և 2-րդ մա սի 1-ին կե տը:

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ վար ձու աշ խա տող նե րին վե րա բե րող 

խախ տումն  ար ձա նագ րե լիս ստու գումն  ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձա նց կող մի ց 
չեն պահ պան վել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ ման պա հա-
նջ նե րը: Մաս նա վո րա պե ս՝ ստու գումն  ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի նք ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նից չեն պա հան ջել հա մա պա տաս խան աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րեր, այլ փաս տա թղ թեր, չեն ճշ տել փաս տա ցի աշ խա տա նք կա տա րող կամ 
կա տա րած վար ձու աշ խա տող նե րի տվյ ալ նե րը, աշ խա տան քի բնույ թը, նրան ցից չեն վե-
րց րել բա ցատ րու թյուն ներ: Տես չու թյան աշ խա տա կից նե րը հի մն  վել են բա ցա ռա պես ան-
հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի հայ տա րա րու թյան վրա, մի  նչ դեռ աշ խա տո ղի 
աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր-
պե լու հա մար տն տե սա վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո-
րու թյուն կա րող է ա ռա ջա դր վել մի  այն այն դեպ քում, երբ խա խտ ման փաս տը լի ա զոր 
մար մի  նն ար ձա նագ րել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա-
մբ սահ ման ված կար գով: Հետ ևա բար Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ-
տի 1-ին կե տն ըն դուն վել է օ րեն քի խա խտ մա մբ և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման, ինչն 
ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «ան հատ ձեռ նար կա տեր 
Մար տին Զա րոյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սով բե կա նել Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նի 22.12.2015 թվա կա նի ո րո շու մը»:

2.1. ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մ-
նե րը և պա հան ջը.

 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-
նա վո րումն  ե րով. 

ա) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 102-րդ հոդ-
վա ծը, «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը:

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 

6100287 ակ տի 1-ին կե տով ար ձա նա գր ված թվով 4 մա տու ցող նե րն ան հատ ձեռ նար կա-
տեր Մար տին Զա րոյա նի թույլտ վու թյա մբ աշ խա տել են նրա կող մի ց վար ձա կալ ված տա-
րած քում և նրան պատ կա նող գույ քով: Հետ ևա բար, այդ 4 չգ րա նց ված աշ խա տող նե րի 
մա սով ևս ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի նկատ մա մբ են թա կա է ա ռա ջա դր-
ման ե կամ տային հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն:

բ) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սը ։

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տա րկ նե րով.
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 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նն 
իր հայ տա րա րու թյան մե ջ հս տակ նշել է, որ Եր ևան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե-
ում գոր ծող հան րային սնն դի կե տը գոր ծում է 150քմ մա կե րե սով տա րած քում, իսկ Եր-
ևան քա ղա քի Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե ում՝ 100քմ մա կե րե սով տա րած քում: Ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց վար ձա կալ ված տա րա ծք նե րի մա կե րես նե-
րի վե րա բե րյալ նշ ված տե ղե կու թյու նը հաս տատ վել է ստուգ ման ըն թաց քում, ստու գում 
ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի նք դրա վե րա բե րյալ կաս կած ներ չեն ու նե ցել, և չա-
փագ րումն  եր կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյուն չի ա ռա ջա ցել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն բե կա նել 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 22.12.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ ան հատ ձեռ-
նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի հայ ցը՝ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի 1-ին կե տը՝ մի  այն 
թվով 4 չգ րա նց ված աշ խա տո ղի (2.400.000 ՀՀ դրա մի ), և 3-րդ կե տն ան վա վեր ճա նա չե-
լու պա հա նջ նե րի մա սով, մե ր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քն նու  թյան հա մար է ա կան նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս-
տե րը.

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քն նու  թյան հա մար է ա կան նշա նա կու  թյու ն ու  նեն հետ ևյալ փաս-
տե րը.

1) Տես չու թյան պե տի 07.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` 
Տես չու թյան ըն թա ցիկ հս կո ղու թյան 2-րդ բաժ նի հար կային տե սուչ նե րին հա նձ նա րար վել 
է ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի մոտ ՀՀ օ րե նք նե րի և այլ ի րա վա կան ակ-
տե րի ա ռան ձին պա հա նջ նե րի կա տար ման ճշ տու թյու նը պար զե լու նպա տա կով ի րա կա-
նաց նել, ի թի վս այլ նի, աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված կար գով ձևա կեր պե լու ճշ տու թյան ստու գում և օ րեն քով սահ ման ված ե լա կե-
տային տվյ ալ նե րի և գոր ծա կից նե րի ճշ տու թյան ստու գում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 26).

2) Ե կամ տային հար կի և սո ցի ա լա կան վճա րի 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի ամ սա-
կան ամ փոփ հաշ վար կի հա մա ձայն` ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նն ու նե ցել 
է ըն դա մե  նը 3 աշ խա տող (հա տոր 1-ին, գ.թ. 29).

3) Տես չու թյան պե տին հաս ցե ա գր ված 07.11.2014 թվա կա նի հայ տա րա րու թյան հա-
մա ձայն՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նը հայտ նել է, որ ին քը՝ որ պես ան հատ 
ձեռ նար կա տեր, «Եր ևան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 և Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե նե րու մ 
զբաղ վու մ է հան րային սնն դի կազ մա կե րպ մա մբ։ Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե ու մ իր մոտ 
աշ խա տու մ են թվով 3 աշ խա տա կից, իսկ Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե ու մ` թվով 8 աշ խա-
տա կից, ու  նի թվով 1 գլ խա վոր հաշ վա պահ և թվով 2 ե րա ժի շտ, ո րո նց չի վար ձատ րու մ 
(ն րա նք աշ խա տու մ են օ րա կան թեյավ ճա րով)։ Բա ցի վե րը նշ ված թվով 14 աշ խա տակ ցից, 
07.11.2014 թվա կա նին մի  ջո ցա ռու մ ու  նե նա լու  կա պակ ցու  թյա մբ Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե 
այդ մի  ջո ցառ ման « տե րե րի» կող մի ց հրա վիր վել է ին լրա ցու  ցիչ թվով 4 մա տու  ցո ղ։ Մաշ-
տո ցի թիվ 31 հաս ցե ու մ գոր ծող հան րային սնն դի կե տը գոր ծու մ է 150քմ տա րած քու մ, իսկ 
Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե ու մ էլ գոր ծու  նե ու  թյու ն է ի րա կա նաց վու մ 100քմ տա րած քու մ: 
Տա րա ծք նե րը վե րց րել է վար ձով` Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե ի հա մար վճա րե լով 30.000 
ՀՀ դրամ, իսկ Մաշ տո ցի 31 հաս ցե ի հա մար` 50.000 ՀՀ դրամ» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 27-28).

4) Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի նա խագ ծի վե րա բե րյալ 
18.11.2014 թվա կա նի ա ռար կու թյան հա մա ձայն՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա-
նը հայտ նել է Տես չու թյան պե տին, որ Եր ևան քա ղա քի Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե ում իր 
կող մի ց օգ տա գո րծ վող մա կե րե սը կազ մում է 20քմ, իսկ Եր ևան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 
հաս ցե ում՝ 58քմ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 76).

5) Ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց հար կային մա րմն  ին ներ-
կայաց վա ծ՝ ար տո նագ րային վճար վճա րող հա մար վե լու մա սին հայ տա րա րու թյուն նե-
րում առ կա են հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե րը.

ա) Եր ևան քա ղա քի Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե ում 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բեր, հոկ-
տեմ բեր և նոյեմ բեր ա մի ս նե րի հա մար ե լա կե տային տվյ ա լի մե  ծու թյու նը կազ մե լ է 20քմ,
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 բ) Եր ևան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե ում 2014 թվա կա նի հոկ տեմ բեր և նոյեմ-
բեր ա մի ս նե րի հա մար ե լա կե տային տվյ ա լի մե  ծու թյու նը կազ մե լ է հա մա պա տաս խա նա-
բար 68,5քմ և 58քմ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 33-37).

 6) Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի հա մա ձայն՝ ան հատ ձեռ-
նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի մոտ կա տար ված ստուգ ման ար դյուն քում պա րզ վել է 
հետ ևյա լը.

  ա) Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան-
հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նը խախ տել է ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 14-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 85-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հա նջ նե րը: Այս պես, հի մք ըն դու-
նե լով ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի գրա վոր հայ տա րա րու թյու նը և հա մե -
մա տե լով այն ե կամ տային հար կի հաշ վար կի հետ, պա րզ վել է, որ վեր ջի նիս մոտ թվով 15 
վար ձու աշ խա տող ձևա կե րպ ված չէ ին ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով: Նշ ված 
ի րա վա խա խտ ման հա մար «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սի ու ժով ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց են թա կա է վճար ման 
9.000.000 (15 x 600.000) ՀՀ դրամ ե կամ տային հա րկ:

 բ) Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի 3-րդ կե տով ար ձա նա գր վել 
է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի գրա վոր հայ տա րա րու թյան հա մա ձայն` 
վեր ջի նս Եր ևան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 և Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե նե րում ի րա կա-
նաց նում է հան րային սնն դի գոր ծու նե ու թյուն` հա մա պա տաս խա նա բար 150քմ և 100քմ 
մա կե րես նե րով սպա սա րկ ման սրահ նե րում: Սա կայն Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե ի հա մար 
ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի՝ ար տո նագ րային վճար վճա րող հա մար վե լու 
մա սին 2014 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամս վա հայ տա րա րու թյան մե ջ ներ կայաց վել է 68,5քմ 
մա կե րես, իսկ նոյեմ բեր ամս վա հայ տա րա րու թյան մե  ջ՝ 58քմ մա կե րես, այ սի նքն՝ Եր ևան 
քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե ի մա կե րե սը պա կաս է ներ կայաց վել հա մա պա տաս-
խա նա բար 81,5քմ-ով և 92քմ-ով: Եր ևան քա ղա քի Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե ի հա մար 
ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի՝ ար տո նագ րային վճար վճա րող հա մար վե լու 
մա սին 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բեր, հոկ տեմ բեր և նոյեմ բեր ա մի ս նե րի հայ տա րա րու թյան 
մե ջ ներ կայաց վել է 20քմ մա կե րես, այ սի նքն՝ Եր ևան քա ղա քի Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս-
ցե ի մա կե րե սը 3 ամս վա հա մար պա կաս է ներ կայաց վել 80քմ-ով: Նշ ված ի րա վա խա խտ-
ման հա մար «Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի, 
« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ և 25-րդ հոդ ված նե րի ու ժով ան հատ ձեռ նար կա տեր 
Մար տին Զա րոյա նի նկատ մա մբ ա ռա ջա դր վել է լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն՝ 1.192.720 
ՀՀ դրա մի  չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6-8):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու  մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա-

րոյա նի ներ կայա ցուց չի վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա-
տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա-
հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու 
հա մար ե կամ տային հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջաց ման 
ի րա վա կան նա խադ րյալ նե րի և ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա-
նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ ֆի նա նս նե րի 
նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես-
ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց «Ար տո նագ րային 
վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է 



569ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու-
նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին. 

1) աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու  նու մն  օ րե նսդ րու  թյա մբ սահ ման ված կար գով 
գրա վոր չձ ևա կեր պե լու  հա մար ե կամ տային հար կի գծով լրա ցու  ցիչ հար կային պար տա-
վո րու  թյու ն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տը կա րող է արդյո ՞ք ի րա վա չափ հա մար վել այն 
պայ ման նե րու մ, երբ լի ա զոր մա րմն  ի կող մի ց նշ ված փա ստն ար ձա նագ րե լիս ՀՀ կա ռա վա-
րու  թյան սահ մա նած կար գը չի պահ պան վել, սա կայն տն տե սա վա րող սու բյեկ տը վար չա-
կան վա րու յ թի ըն թաց քու մ ըն դու  նել է չգ րա նց ված աշ խա տող ներ ու  նե նա լու  հան գա ման քը,

2)  հան րային սնն դի ո լոր տու մ ի րա կա նաց վող գոր ծու  նե ու  թյան հա մար ար տո նագ-
րային վճա րի ե լա կե տային տվյ ալ նե րը կա րող են արդյո ՞ք ար ձա նա գր վել տն տե սա վա րող 
սու բյեկ տի կող մի ց օ րեն քով նա խա տես ված ստու գ ման շր ջա նակ նե րու մ տր ված բա ցատ-
րու  թյան մե ջ առ կա հս տակ և ա նե րկ բա տե ղե կու  թյու ն նե րի մի  ջո ցով:

4.1.  Քն նե լով Մար տին Զա րոյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
ե կավ հետ ևյալ եզ րա հա նգ ման.

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղի 
և գոր ծա տուի մի  ջև աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քային 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով կնք ված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ-
րով կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տո վ։

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 102-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ա նօ րի նա-
կան է հա մար վում այն աշ խա տան քը, որն ի րա կա նաց վում է ա ռա նց աշ խա տան քային 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով կնք ված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 
կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ։

«Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ աշ-
խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու (այ սի նքն` աշ խա տան քի ըն դուն ման մա-
սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի և (կամ) գրա վոր պայ մա նագ րի բա ցա կայու թյան) 
փաս տը լի ա զոր մա րմն  ի կող մի ց Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ-
մա նած կար գով ար ձա նա գր վե լու դեպ քում գոր ծա տուն (...) տվյ ալ (ար ձա նա գր ման) ամ-
սում յու րա քան չյուր չձ ևա կե րպ ված վար ձու աշ խա տո ղի հա մար հաշ վար կում և վճա րում 
է ե կամ տային հա րկ՝ 

ա. 60.000 դրա մի  չա փով, ե թե չձ ևա կե րպ ված վար ձու աշ խա տող նե րի քա նա կը մե  կից 
ե րեք է,

բ. 150.000 դրա մի  չա փով, ե թե չձ ևա կե րպ ված վար ձու աշ խա տող նե րի քա նա կը չոր-
սից վեց է,

գ. 300.000 դրա մի  չա փով, ե թե չձ ևա կե րպ ված վար ձու աշ խա տող նե րի քա նա կը յո-
թից ինն է,

դ. 600.000 դրա մի  չա փով, ե թե չձ ևա կե րպ ված վար ձու աշ խա տող նե րի քա նա կը գե-
րա զան ցում է ի նը ։

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր վար չա կան ակտն իր բո վան դա կու թյա մբ պե-
տք է հա մա պա տաս խա նի դրա ըն դուն ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված պա հա նջ նե րին, 
նշում պա րու նա կի այն բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մա նք նե րի 
վե րա բե րյալ, ո րո նք վար չա կան մա րմն  ին հի մք են տվել ըն դու նե լու հա մա պա տաս խան 
ո րո շում:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 57-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տը 
պե տք է պա րու նա կի հիմն  ա վո րում, ո րում պե տք է նշ վեն հա մա պա տաս խան ո րո շում ըն-
դու նե լու բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման 
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մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` (...) ստու գող մար մի  նը կազ մում 
է ակ տը և դրա մե կ օ րի նա կը` ստո րա գր ված ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար 
ան ձի կող մի ց, (...) ներ կայաց նում տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո-
խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` (...) ակ տում 
նշ վում են` (...) (9) ստուգ մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տումն  ե րը, խախ տումն  ե րի նկա րագ-
րու թյու նը, խա խտ ման ժամկ  ե տը (ե թե հնա րա վոր է ո րո շել) և այն ի րա վա կան նոր մե  րը, 
ո րո նց պա հա նջ նե րը չեն կա տար վել, (10) պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա-
տաս խան ի րա վա կան հիմ քե րը (...):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 14-րդ և          
102-րդ հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի մի -
ջև աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հա մար օ րե նս դի րը նա խա տե սել է 
հետ ևյալ հիմ քե րը. (1) գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա գիր կամ (2) աշ խա տան քի ըն-
դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ: Ընդ ո րում, աշ խա տան քային հա րա բե-
րու թյուն նե րի ծագ ման վե րոգ րյալ հիմ քե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա բա ցա կայու թյան դեպ քում 
ի րա կա նաց վող աշ խա տան քը հա մար վում է ա նօ րի նա կան:

 Փաս տո րեն, օ րե նսդ րի տե սան կյ ու նի ց՝ ա ռա նց աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված կար գով կնք ված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ րի կամ աշ խա տան-
քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ի րա կա նաց վող աշ խա տան քը 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում ո րակ վում է որ պես ա նօ րի-
նա կան աշ խա տա նք, ո րը գոր ծա տուի հա մար ա ռա ջաց նում է «Ե կամ տային հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ան բա րեն պա ստ հետ ևա նք-
նե րը: Այս պես, «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում 
ամ րա գր ված ի րա վա կան նոր մի  բո վան դա կային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նումն  օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փաս տի առ կայու թյան դեպ քում գոր ծա տուն 
պար տա վոր է յու րա քան չյուր չձ ևա կե րպ ված վար ձու աշ խա տո ղի հա մար հաշ վար կել և 
վճա րել ե կամ տային հա րկ, ո րի չա փը պայ մա նա վոր ված է չձ ևա կե րպ ված վար ձու աշ խա-
տող նե րի քա նա կով: Ընդ ո րում, գոր ծա տուի հա մար նշ ված ան բա րեն պա ստ հետ ևան քը 
կա րող է ա ռա ջա նալ մի  այն այն դեպ քում, ե թե ի րա վա սու մար մի  նը տվյ ալ գոր ծա տուի 
մոտ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նումն  օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա-
վոր չձ ևա կեր պե լու փա ստն ար ձա նագ րել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց սահ ման ված 
կար գով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հի մք ըն դու նե լով 
«Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, 25.07.2013 թվա կա-
նի «Աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու-
թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փա ստն ար ձա նագ րե լու կար գը և 
ար ձա նագ րու թյան ձևը սահ մա նե լու մա սին» թիվ 1259-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տով սահ մա նել 
է աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա-
վոր չձ ևա կեր պե լու (այ սի նքն` աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տի կամ գրա վոր պայ մա նագ րի բա ցա կայու թյան) փա ստն ար ձա նագ րե լու կար գը (այ-
սու հե տ՝ Կա րգ)` հա մա ձայն թիվ 1 հա վել վա ծի, և աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը 
ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու (...) փաս տի վե րա բե-
րյալ ար ձա նագ րու թյան ձևը` հա մա ձայն թիվ 2 հա վել վա ծի ։

 Կար գի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու (...) 
փա ստն ար ձա նա գր վում է հա րկ վճա րո ղի (տն տե սա վա րող սուբյեկ տի) մոտ հար կային 
մա րմն  ի կող մի ց ի րա կա նաց վող Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի 
հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշ տու թյան, պար տա դիր սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան 
վճար նե րի հաշ վա րկ ման ու վճար ման ճշ տու թյու նը պար զե լուն ուղղ ված ստու գումն  ե-
րի, օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի, ինչ պես նաև հար կային մա րմն  ի կամ 
լի ա զոր ված այլ մա րմն  ի կող մի ց ա ռա նց ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի կամ գրա վոր 
պայ մա նագ րի աշ խա տող պա հե լու դեպ քե րի բա ցա հայտ մա նն ուղղ ված ստու գումն  ե րի 
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(նույն կար գի ի մաս տո վ՝ ստու գում) շր ջա նակ նե րում։ Նույն կար գի ի մաս տո վ՝ աշ խա տո-
ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը հա մար վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու-
թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կե րպ ված, ե թե առ կա չէ աշ խա տան քի ըն դուն-
ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ կամ գրա վոր պայ մա նա գի ր։

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ ման վկայա կոչ ված ի րա-
վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նումն  
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փաս տը հար կային մա-
րմն  ի կամ այլ ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց կա րող է ար ձա նա գր վել է տվյ ալ գոր ծա տուի՝ 
որ պես հա րկ վճա րո ղի (տն տե սա վա րող սուբյեկ տի) մոտ ի րա կա նաց վող օ րեն քով նա-
խա տես ված հետ ևյալ ըն թա ցա կար գե րի մի  ջո ցով. 

1) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի ճշ տու թյան ստու գում, 

2) պար տա դիր սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի հաշ վա րկ ման ու վճար ման 
ճշ տու թյու նը պար զե լուն ուղղ ված ստու գում, 

3) ա ռա նց ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի կամ գրա վոր պայ մա նագ րի աշ խա տող 
պա հե լու դեպ քե րի բա ցա հայտ մա նն ուղղ ված ստու գում, 

4) օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան մի  ջո ցա ռում:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րեն քով նա խա տես ված նշ ված ըն թա-

ցա կար գե րի շր ջա նակ նե րում հար կային մա րմն  ի կամ այլ ի րա վա սու մա րմն  ի խն դի րը, 
inter alia, տվյ ալ գոր ծա տուի՝ որ պես հա րկ վճա րո ղի (տն տե սա վա րող սուբյեկ տի) մոտ 
աշ խա տա նք կա տա րող այն պի սի ան ձա նց բա ցա հայ տումն  է, ո րո նց վե րա բե րյալ առ կա 
չէ աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին գրա վոր պայ մա նա գիր կամ ան հա տա կան ի րա վա-
կան ակտ: Նշ ված փաս տի բա ցա հայ տու մը հի մք է հան դի սա նում գոր ծա տուի նկատ մա-
մբ «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նա խա տես-
ված ան բա րեն պա ստ հետ ևա նք նե րի կի րառ ման հա մար: Սա կայն ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա մբ ոչ մի  այն սահ ման ված են աշ խա տո ղի աշ խա-
տան քի ըն դու նումն  օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փաս-
տի ար ձա նա գր մա նն ուղղ ված մի  ջո ցա ռումն  ե րը և այդ մի  ջո ցա ռումն  ե րի շր ջա նակ նե րում 
հար կային մա րմն  ի կամ այլ ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց բա ցա հայտ ման են թա կա փաս-
տե րի է ու թյու նը, այլ նաև ման րա մա սն շա րա դր ված են այն ըն թա ցա կար գային կա նոն նե-
րը, ո րո նք պե տք է հա ջոր դա բար կա տար վեն ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց իր առջև դր ված 
խմ դի րը պատ շաճ կեր պով լու ծե լու հա մար: 

Այս պես, Կար գի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա-
կեր պե լու (...) փա ստն ար ձա նագ րե լու հա մար ստու գում ի րա կա նաց նող ան ձի նք ի րա կա-
նաց նում են հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը ՝

1) գոր ծա տուից պա հան ջում են փաս տա ցի աշ խա տա նք կա տա րող (...) ան ձա նց աշ-
խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րը կամ գրա վոր պայ մա-
նագ րե րը, իսկ ան հրա ժեշ տու թյան և առ կայու թյան դեպ քում՝ նաև գոր ծա տուի կող մի ց 
հաս տատ ված հաս տի քա ցու ցա կը.

2) կազ մում են ստուգ ման պա հին փաս տա ցի աշ խա տա նք կա տա րող (...) այն ան ձա-
նց ցան կը, ո րո նց մա սով գոր ծա տուն չի ներ կայաց նում աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին 
ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ կամ գրա վոր պայ մա նա գիր (...).

3) փաս տա թղ թե րի ու սումն  ա սի րու թյա մբ, գոր ծա տուից գրա վոր բա ցատ րու թյուն ներ 
վե րց նե լո վ՝ պար զում են նույն կե տի 2-րդ են թա կե տով կա զմ ված ցան կում նե րառ ված 
ան ձա նց կող մի ց ի րա կա նաց վող կամ ստուգ վող ժա մա նա կա շր ջա նում ի րա կա նաց ված 
աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի բնույ թը.

4) նույն կե տի 2-րդ են թա կե տում նշ ված ցան կում նե րառ ված ան ձա նց բա ցատ րում են 
հայ տա րա րու թյուն տա լուց հրա ժար վե լու նրա նց ի րա վունք նե րի մա սին և, նրա նց հա մա-
ձայ նու թյա մբ, վե րց նում են հայ տա րա րու թյուն (...), որ տեղ նշ վում են՝ հայ տա րա րու թյուն 
տվող ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը, ան ձը հաս տա տող փաս տա թղ թի տվյ ալ-
նե րը, հայ տա րա րու թյուն տվող ան ձի կող մի ց ի րա կա նաց վող աշ խա տան քային գոր ծա-



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ572

ռույթ նե րի հա կի րճ նկա րագ րու թյու նը, տվյ ալ գոր ծա տուի մոտ աշ խա տե լու ժա մա նա կա-
հատ վա ծը.

5) նույն կե տի 4-րդ են թա կե տով ներ կայաց ված հայ տա րա րու թյունն ստուգ ման ար-
դյուն քում ստու գում ի րա կա նաց նող ան ձա նց կող մի ց կա զմ վո ղ՝ աշ խա տո ղի աշ խա տան-
քի ըն դու նու մը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով 
գրա վոր չձ ևա կեր պե լու (...) փաս տի վե րա բե րյալ կա զմ վո ղ՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի հու լի սի 25-ի թիվ 1259-Ն ո րոշ ման թիվ 2 հա վել-
վա ծով սահ ման ված ար ձա նագ րու թյան (...) ան բա ժա նե լի մա սն է։

 Կար գի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ար ձա նագ րու թյան մե ջ պար տա դիր նշ վում են նույն 
կար գի 4-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տով նա խա տես ված ցան կում ընդ գրկ ված ան ձի (ան ձա-
նց) ա նու նը, ազ գա նու նը, ան ձնագ րային տվյ ալ նե րը, նրա (ն րա նց) կող մի ց կա տար վող 
աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի բնույ թը (...)։

 Կար գի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ար ձա նագ րու թյունն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ-
քե րում և կար գով ի րա կա նաց վող ստու գումն  ե րի ար դյուն քում ստու գում ի րա կա նաց նող 
ան ձա նց կող մի ց կա զմ վող ստուգ ման ակ տի ան բա ժա նե լի մա սն է։

 Փաս տո րեն, այս կամ այն տն տե սա վա րող սուբյեկ տի մոտ աշ խա տո ղի աշ խա տան-
քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փա-
ստն ար ձա նագ րե լիս ի րա վա սու մա րմն  ի պաշ տո նա տար ան ձի նք պե տք է հա ջոր դա բար 
ի րա կա նաց նեն Կար գի 4-րդ կե տում նկա րա գր ված քայ լե րը: Այ նու հե տև ի րա վա սու մա-
րմն  ի պաշ տո նա տար ան ձա նց կող մի ց պե տք է կա զմ վի ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 
թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ ման թիվ 2 հա վել վա ծով սահ ման ված ձևի ար ձա նագ րու թյուն, 
ո րում պե տք է նշ վեն, inter alia, փաս տա ցի աշ խա տա նք կա տա րած ան ձա նց տվյ ալ նե-
րը (ա նու նը, ազ գա նու նը, ան ձնագ րային տվյ ալ նե րը), նրա նց կող մի ց կա տար վող աշ-
խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի բնույ թը (պաշ տո նը, մաս նա գի տու թյու նը), իսկ 
փաս տա ցի աշ խա տա նք կա տա րած ան ձան ցից հայ տա րա րու թյուն ներ վե րց ված լի նե լու 
դեպ քում այդ հայ տա րա րու թյուն նե րը պե տք է կց վեն նշ ված ար ձա նագ րու թյա նը։ Ե թե աշ-
խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր 
չձ ևա կեր պե լու փա ստն ար ձա նա գր վել է օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում և կար գով 
ի րա կա նաց վող ստու գումն  ե րի ար դյուն քում, ա պա նշ ված ար ձա նագ րու թյու նը պե տք է 
կց վի ստուգ ման ակ տի ն՝ որ պես դրա ան բա ժա նե լի մաս:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը գրա վոր 
չձ ևա կեր պե լու փաս տը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա մբ 
սահ ման ված Կար գին հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րե լու օ րե նսդ րա կան պա հան ջը հե-
տա պն դում է գոր ծի փաս տե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նար կումն  ու բո լոր 
հան գա մա նք նե րի բա ցա հայ տումն  ա պա հո վե լու նպա տակ, ո րը հե տա գայում, մաս նա վո-
րա պե ս՝ «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի կի րառ մա մբ 
տն տե սա վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա-
ջադ րող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման դեպ քում հնա րա վո րու թյուն կտա պար զե լու այդ 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը: Հետ ևա բար աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու-
նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու հա մար տն տե-
սա վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող 
վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը պե տք է նախ ևա ռաջ 
պար զի այն հար ցը, թե տվյ ալ վար չա կան ակ տը կայաց րած ի րա վա սու մար մի  նը պահ-
պա նել է արդյոք ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա մբ սահ-
ման ված Կար գի պա հա նջ նե րը, թե՝ ոչ:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ և               
57-րդ հոդ ված նե րի վկայա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու-
նից բխում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում գրա վոր 
կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տե րը պե տք է հիմն  ա վոր ված լի նեն. օ րե նս-
դի րը սահ մա նել է, որ վար չա կան ակ տի հիմն  ա վո րումն  ե րում պե տք է ան պայ ման նշ վեն 
հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտն ըն դու նե լու բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա-
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կան հիմ քե րը, այ սի նքն՝ վար չա կան մար մի  նը վար չա կան ակտն ըն դու նե լիս պար տա վոր 
է վար չա կան ակ տում նշել այն բո լոր փաս տա կան հան գա մա նք նե րը և ի րա վա կան հիմ-
քե րը, ո րո նք հի մք են հան դի սա ցել տվյ ալ վար չա կան ակտն ըն դու նե լու հա մար:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է վար չա կան ակ-
տի հիմն  ա վոր վա ծու թյան հար ցին` ար ձա նագ րե լով, որ վար չա կան ակ տը հիմն  ա վո րե լու՝ 
վար չա կան մա րմն  ի պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը նպա տակ է հե տա պն դում ա պա հո-
վել վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե-
րի գո րծ նա կա նում ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյու նը (տե ՛ս, Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հն 
ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու  թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու  թյան թիվ ՎԴ/6781/05/12 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րե նսդ րի կող մի ց վար չա կան ակ տի հիմն  ա-
վո րում պա րու նա կե լու պա հա նջն ինք նան պա տակ չէ. այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
շա հա գր գիռ ան ձա նց, ով քեր հա մա ձայն չեն ըն դուն ված վար չա կան ակ տի հետ, վար-
չա կան բո ղոք կամ դա տա րան հայց ներ կայաց նե լով, գո րծ նա կա նում ի րաց նել ի րե նց 
ար դյու նա վետ ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան և դա տա րան դի մե  լու հիմն  ա րար ի րա-
վունք նե րը: Մի ա ժա մա նակ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ըն դուն ված հիմն  ա վոր ված վար-
չա կան ակ տը գո րծ նա կա նում ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վար չա կան բո ղո-
քը քն նար կող վար չա կան մա րմն  ին կամ դա տա րա նին պար զե լու այն փաս տա կան և 
ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րո նք վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մար մի  նը դրել է 
իր ո րոշ ման հիմ քում (տե ՛ս, «Ի նե կո բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան նա-
խա րա րու  թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող ծա ռայու  թյան 
թիվ ՎԴ/2127/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է « Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րով ստուգ ման ակ տի բո վան դա կու թյա նը ներ-
կայաց վող պա հա նջ նե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը՝ ար տա հայ տե լով այն ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը, որ այդ ի րա վադ րույթ նե րի ու ժով ստուգ ման ակ տը պե տք է ամ բող ջա-
կան և հս տակ տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կի ստուգ մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տում-
նե րի նկա րագ րու թյան, խա խտ ված ի րա վա կան նոր մե  րի և պա տաս խա նատ վու թյան կի-
րառ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հիմ քե րի վե րա բե րյալ: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մա մբ ստուգ ման ակ տի բո վան դա կու թյա նն ուղղ ված նշ ված օ րե նսդ րա կան 
պա հա նջ նե րի պահ պան ման դեպ քում մի  այն հնա րա վոր կլի նի պար զել տվյ ալ ստուգ-
ման ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցը (տե ՛ս, «Ար թի կի «Ս տեկ լո մաշ»» ԲԲԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ 
կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տե ի Գյու մ րու  տա րած քային 
հար կային տես չու  թյան թիվ ՎԴ5/0519/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Հի մք ըն դու նե լով վար չա կան ակ տե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյան պա հան ջի վե րա բե րյալ 
վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ աշ խա տո-
ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա-
կեր պե լու հա մար տն տե սա վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա-
վո րու թյուն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տը (մաս նա վո րա պե ս՝ ստուգ ման ակ տը) պե տք 
է պա րու նա կի հիմն  ա վո րում, inter alia, աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը գրա վոր 
չձ ևա կեր պե լու փաս տը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա մբ 
սահ ման ված Կար գին հա մա պա տաս խան ար ձա նա գր ված լի նե լու վե րա բե րյալ, քա նի որ 
նշ վա ծն այն է ա կան փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մա նք նե րից մե  կն է, ո րը հի-
մք է հան դի սա նում «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 
կի րառ մա մբ տն տե սա վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու-
թյուն ա ռա ջադ րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ան-
հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի մոտ կա տար ված ստուգ ման ար դյուն քում Տես-
չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի 1-ին կե տով ար ձա նա գր վել է թվով 15 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ574

վար ձու աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը գրա վոր ձևա կե րպ ված չլի նե լու փա ստ: 
Նշ ված ի րա վա խա խտ ման հա մար «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա-
ծի 5-րդ մա սի ու ժով ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի նկատ մա մբ ե կամ տային 
հար կի գծով ա ռա ջա դր վել է լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն՝ 9.000.000 (15 x 
600.000) ՀՀ դրա մի  չա փով: 

Ը ստ ստուգ ման ակ տի՝ նշ ված փա ստն ար ձա նագ րե լու հա մար հի մք է ըն դուն վել 
ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի գրա վոր հայ տա րա րու թյան և ե կամ տային 
հար կի հաշ վար կի հա մե  մա տու թյու նը: Այս պես, ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա-
րոյա նի գրա վոր հայ տա րա րու թյա մբ վեր ջի նս, ըստ է ու թյան, ըն դու նել է, որ իր կող մի ց 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց ման եր կու վայ րե րում՝ Եր ևան քա ղա-
քի Անդ րա նի կի թիվ 52 և Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե նե րում, աշ խա տում են թվով 14 ան-
ձի նք, ո րոն ցից բա ցի 07.11.2014 թվա կա նին Եր ևան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե ում 
մի  ջո ցա ռում ու նե նա լու կա պակ ցու թյա մբ ևս 4 ան ձի նք ոչ իր հրա վե րով ժա մա նա կա վոր 
կեր պով աշ խա տել են որ պես մա տու ցող ներ: Փաս տո րեն, Տես չու թյու նը հի մք է ըն դու-
նել ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի հայ տա րա րու թյան մե ջ նշ ված տվյ ա լն 
այն մա սին, որ վեր ջի նիս մոտ աշ խա տա նք կա տա րող ան ձնաց թի վը 18 (14+4) է: Նշ ված 
տվյ ա լը հա մադ րե լով ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց ներ կայաց-
ված ե կամ տային հար կի հաշ վար կում առ կա այն տե ղե կու թյան հետ, որ վեր ջի նս ու նի 
ըն դա մե  նը 3 աշ խա տող, Տես չու թյու նը գտել է, որ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ մոտ ՀՀ 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կե րպ ված աշ խա տող նե րի թի վը 
հա վա սար է 15-ի (18-3):

 Դա տա րա նը, մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա-
րոյա նի հայ ցը, Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի 1-ին կե տն ան վա վեր 
է ճա նա չել մի  այն թվով 4 չգ րա նց ված աշ խա տո ղի (2.400.000 ՀՀ դրա մի ) մա սով: Դա-
տա րա նը գտել է, որ թեև Տես չու թյունն աշ խա տող նե րի աշ խա տան քի ըն դու նու մը գրա-
վոր ձևա կե րպ ված չլի նե լու փաս տի ար ձա նագ րու մը չի կա տա րել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
կող մի ց սահ ման ված կար գով, սա կայն ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող-
մի ց ա ռա նց ձևա կե րպ ման աշ խա տող նե րի առ կայու թյունն ըն դուն վե լն ար դեն բա վա րար 
է այդ փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ Դա տա րա նը նշել 
է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի հայ տա րա րու թյա մբ նշ ված թվով 4 մա-
տու ցող նե րը, ո րո նք հրա վիր վել են այլ ան ձի կող մի ց, ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ հետ աշ-
խա տան քային հա րա բե րու թյուն ներ չեն ու նե ցել, հետ ևա բար նրա նց կա տա րած աշ խա-
տան քը չի կա րող հա մար վել ա նօ րի նա կան:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Տես չու թյան և Մար տին Զա րոյա նի ներ կայա ցուց չի 
վե րա քն նիչ բո ղոք նե րը և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փո խ՝ հիմն  ա վոր հա մա րե լով 
Դա տա րա նի վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մար մի  նը չի ա պա ցու ցել 
այն հան գա ման քը, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի մոտ ի րա կա նաց ված 
աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով ձևա-
կեր պե լու ճշ տու թյան ստուգ ման շր ջա նակ նե րում բա ցա հայտ ված թվով 15 վար ձու աշ խա-
տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը գրա վոր ձևա կե րպ ված չլի նե լու փա ստն ար ձա նա գր վել 
է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա մբ սահ ման ված կար գով: 
Այս պես, սույն գոր ծով բա ցա կայում է որ ևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ Տես չու թյան պաշ տո-
նա տար ան ձի նք ստուգ ման ըն թաց քում հա ջոր դա բար կա տա րել են Կար գի 4-րդ կե տում 
նկա րա գր ված գոր ծո ղու թյուն նե րը, կազ մե լ են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա-
նի թիվ 1259-Ն ո րոշ ման թիվ 2 հա վել վա ծով սահ ման ված ձևի ար ձա նագ րու թյուն և այն 
կցել ստուգ ման ակ տին: Տվյ ալ դեպ քում ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի մոտ 
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աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա-
վոր չձ ևա կեր պե լու փա ստն ար ձա նագ րե լիս Տես չու թյան պաշ տո նա տար ան ձի նք թույլ են 
տվել, inter alia, հետ ևյալ ըն թա ցա կար գային խախ տումն  ե րը.

1)  գոր ծա տուից չեն պա հա նջ վել աշ խա տա նք կա տա րած ան ձա նց աշ խա տան քի ըն-
դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րը կամ գրա վոր պայ մա նագ րե րը կամ 
գոր ծա տուի կող մի ց հաս տատ ված հաս տի քա ցու ցա կը,

2)  չի կա զմ վել ստուգ ման պա հին աշ խա տա նք կա տա րած այն ան ձա նց ցան կը, ո րո-
նց մա սով գոր ծա տուն չի ներ կայաց նում աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակտ կամ գրա վոր պայ մա նա գիր,

3)  չի պա րզ վել աշ խա տա նք կա տա րած ան ձա նց ցան կում նե րառ ված ան ձա նց կող-
մի ց ի րա կա նաց ված աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի բնույ թը,

4)  քայ լեր չեն ձեռ նա րկ վել ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ մոտ աշ խա տա նք կա տա րած 
ան ձա նց հա մա ձայ նու թյա մբ նրան ցից հա մա պա տաս խան հայ տա րա րու թյուն վե րց նե լու 
ուղ ղու թյա մբ,

5)  չի կա զմ վել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ ման թիվ 
2 հա վել վա ծով սահ ման ված ձևի ար ձա նագ րու թյուն և այն չի կց վել ստուգ ման ակ տի ն՝ 
որ պես դրա ան բա ժա նե լի մաս:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր 
Մար տին Զա րոյա նի մոտ ի րա կա նաց ված աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե-
նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով ձևա կեր պե լու ճշ տու թյան ստուգ ման շր ջա նակ նե րում 
բա ցա հայտ ված թվով 15 վար ձու աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը գրա վոր ձևա-
կե րպ ված չլի նե լու փաս տը Տես չու թյան կող մի ց չի ար ձա նա գր վել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
կող մի ց սահ ման ված կար գով, ինչն ի րա վա ցի ո րեն հաս տատ ված է հա մա րել նաև Դա-
տա րա նը: Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան հատ ձեռ նար կա-
տեր Մար տին Զա րոյա նի մոտ ի րա կա նաց ված աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով ձևա կեր պե լու ճշ տու թյան ստուգ ման շր ջա նակ-
նե րում բա ցա հայտ ված թվով 15 վար ձու աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը գրա վոր 
ձևա կե րպ ված չլի նե լու փաս տը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն 
ո րոշ մա մբ սահ ման ված կար գով ար ձա նա գր ված չլի նե լու պայ ման նե րում ան հատ ձեռ-
նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց տր ված հայ տա րա րու թյա մբ ո րո շա կի քա նա կու-
թյա մբ չգ րա նց ված աշ խա տող ներ ու նե նա լու փաս տի ըն դու նու մը տվյ ալ դեպ քում չի կա-
րող հի մք հան դի սա նալ Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի 1-ին կե տն 
ի րա վա չափ դի տե լու հա մար: Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի-
մք է ըն դու նում «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում 
ար տա ցոլ ված օ րե նսդ րա կան այն պար տա դիր պա հան ջը, որ աշ խա տո ղի աշ խա տան քի 
ըն դու նումն օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու փաս տը պե-
տք է ան պայ մա նո րեն ար ձա նա գր վի ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց սահ ման ված կար գով: 
Հա կա ռակ պա րա գայում, այ սի նքն՝ երբ քն նա րկ վող փաս տը չի ար ձա նա գր վում ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան կող մի ց սահ ման ված կար գով, ա պա տվյ ալ տն տե սա վա րող սուբյեկ տին 
աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նումն օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով գրա վոր 
չձ ևա կեր պե լու հա մար ե կամ տային հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն 
ա ռա ջադ րող վար չա կան ակտն ա մե ն դեպ քում ոչ ի րա վա չափ է՝ ան կախ այն հան գա-
ման քից, թե արդյոք տվյ ալ տն տե սա վա րող սուբյե կտն ըն դու նել է իր մոտ չգ րա նց ված 
աշ խա տող ներ ու նե նա լու փաս տը, թե՝ ոչ:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա-
նի թիվ 6100287 ակ տի 1-ին կե տը նշում չի պա րու նա կում այն բո լոր է ա կան փաս տա կան 
և ի րա վա բա նա կան հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ, ո րո նք վար չա կան մա րմն  ին հի մք են 
տվել ըն դու նե լու աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման-
ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու հա մար ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի 
նկատ մա մբ ե կամ տային հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ-
րե լու վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ո րո շու մը, քա նի որ ստուգ ման ակ տը չի պա րու-
նա կում հիմն  ա վո րում աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը գրա վոր չձ ևա կեր պե լու 
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փաս տը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ մա մբ սահ ման ված 
Կար գին հա մա պա տաս խան ար ձա նա գր ված լի նե լու վե րա բե րյալ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 
ակ տի 1-ին կե տն ըն դուն վել է օ րեն քի, մաս նա վո րա պե ս՝ «Ե կամ տային հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի և դրա հի ման վրա ըն դուն վա ծ՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
25.07.2013 թվա կա նի թիվ 1259-Ն ո րոշ ման, ինչ պես նաև « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ և 57-րդ հոդ ված նե րի և « Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րի, խա խտ մա մբ և են թա կա էր ամ բող ջու թյա-
մբ ան վա վեր ճա նաչ ման, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա-
րոյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմն  ա վոր է և են թա կա է բա վա րար ման:

4.2.1. Քն նե լով ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան վճ ռա բեկ բո ղո քն ա ռա ջին 
հիմ քո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ հետ ևյալ եզ րա հա նգ ման.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան վճ-
ռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քով ա ռաջ քաշ ված հիմն  ա վո րումն  ե րը հա կա սում են ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում աշ խա-
տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ-
ման ված կար գով գրա վոր չձ ևա կեր պե լու հա մար ե կամ տային հար կի գծով լրա ցու ցիչ 
հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջաց ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի և ի րա վա կան 
նա խադ րյալ նե րի վե րա բե րյալ սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո-
շումն  ե րին: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա-
րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քն ա ռա ջին հիմ քով ան հի մն  է:

4.2.2.  Քն նե լով ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը երկ րո րդ 
հիմ քո վ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ հետ ևյալ եզ րա հա նգ ման.

«Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն 
օ րեն քը կար գա վո րում է ար տո նագ րային վճա րի հաշ վա րկ ման և վճար ման հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը, սահ մա նում է վճա րող նե րի շր ջա նա կը, ար տո նագ րային վճա րի 
չա փը և վճար ման կար գը ։

«Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` ար տո նագ րային վճա րը նույն օ րեն քով սահ ման ված չա փե րով և ժամկ  ետ նե րում 
նույն օ րեն քով նա խա տես ված գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան ան ձի (այդ 
թվում` ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ) հա մար ա վե լաց ված ար ժե քի հար կին (...) փո խա րի նող 
պե տա կան բյու ջե մուծ վող պար տա դիր և ան հա տույց վճար է։

«Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի հա մա-
ձայն`  նույն օ րեն քի ան բա ժա նե լի մա սը կազ մող թիվ 7 հա վել վա ծով սահ ման ված գոր ծու-
նե ու թյան տե սակ ներ ի րա կա նաց նող նե րը հա մար վում են ար տո նագ րային վճար վճա-
րող ներ (...): Նույն օ րեն քի թիվ 7 հա վել վա ծով սահ ման ված գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի 
հա մար ար տո նագ րային վճա րի հա րկ ման օբյե կտ նե րը, ար տո նագ րային վճա րի հաշ վա-
րկ ման ու վ ճար ման կար գը և ժամկ  ետ նե րը սահ ման վում են նույն օ րեն քի ան բա ժա նե լի 
մա սը կազ մող թիվ 8 հա վել վա ծով:

«Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա-
ձայն` նույն օ րեն քի ան բա ժա նե լի մաս հա մար վող թիվ 7 հա վել վա ծում նշ ված գոր ծու նե-
ու թյան տե սակ նե րի մա սով գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման յու րա քան չյուր վայ րի ար-
տո նագ րում նշ ված ար տո նագ րային վճա րի ե լա կե տային տվյ ա լի մե  ծու թյու նը հար կային 
մա րմն  ի կող մի ց ար ձա նա գր ված ե լա կե տային տվյ ա լի մե  ծու թյու նից պա կաս լի նե լու (...) 
դեպ քե րում ար տո նագ րային վճար վճա րո ղից գա նձ վում են տվյ ալ ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար պա կաս վճար ված ար տո նագ րային վճա րը և տու գա նք` պա կաս վճար ված ար տո-
նագ րային վճա րի 50 տո կո սի չա փով (...)։
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«Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի թիվ 7 հա վել վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` ար տո նագ րային վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե-
րից մե  կը հան րային uնն դի ո լոր տում ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյունն է։

«Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի թիվ 7 հա վել վա ծի 2-րդ կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` նույն հա վել վա ծի ի մաս տով` հան րային սնն դի ո լոր տում ի րա կա-
նաց վող գոր ծու նե ու թյուն է հա մար վում խո հա րա րա կան ար տադ րան քի սպառ ման կազ-
մա կեր պու մը:

«Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի թիվ 8 հա վել վա ծի 13-րդ կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն`(...) հան րային սնն դի ո լոր տում ի րա կա նաց վող (...) գոր ծու նե ու-
թյան մա սով ար տո նագ րային վճա րի մե  կամ սյա չա փը ո րոշ վում է ե լա կե տային տվյ ա-
լին հա մա պա տաս խա նող մե  կամ սյա դրույ քա չա փով, իսկ նույն հա վել վա ծով գոր ծա կից 
սահ ման ված լի նե լու դեպ քում` մե  կամ սյա դրույ քա չա փի և գոր ծա կից նե րի ար տադ րյա-
լով:

«Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի թիվ 8 հա վել վա ծի 13-րդ կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` ար տո նագ րային վճա րի հաշ վա րկ ման հա մար հի մք ըն դուն վող 
ե լա կե տային տվյ ալ նե րն են` հան րային սնն դի ո լոր տում ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու-
թյան հա մար` հան րային սնն դի սպա սա րկ ման սրա հի մա կե րե սը, որն իր մե ջ նե րա ռում 
է պատ րաս տի խո հա րա րա կան ար տադ րան քի ի րաց ման և սպառ ման կազ մա կե րպ ման 
հա մար նա խա տես ված տա րած քը, իսկ բա ցօ թյա վայ րե րում հան րային սնն դի սպա սա րկ-
ման սրահ է հա մար վում հան րային սնն դի գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման ընդ հա նուր 
մա կե րե սը` ար տա հայտ ված քա ռա կու սի մե տ րով:

 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րե նս դի րը, «Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով կար գա վո րե լով ար տո նագ րային վճա րի հաշ վա րկ ման և վճար ման հետ 
կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը, սահ մա նել է, որ ար տո նագ րային վճա րն օ րեն քով նա-
խա տես ված ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձա նց կող մի ց պե տա կան բյու-
ջե մուծ վող պար տա դիր և ան հա տույց վճար է, ո րը ֆի զի կա կան ան ձա նց, այդ թվում՝ 
ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի, հա մար փո խա րի նում է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի ն։ Նշ-
ված օ րեն քում օ րե նս դի րը սպա ռիչ կեր պով թվար կել է գոր ծու նե ու թյան այն տե սակ նե-
րը, ո րո նք ի րա կա նաց նող սուբյե կտ նե րը հա մար վում են ար տո նագ րային վճար վճա րող-
ներ: Այս պես, ի թի վս այլ նի, ար տո նագ րային վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյան տե սակ 
է հան դի սա նում նաև հան րային uնն դի ո լոր տում ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյու նը, որն 
օ րե նսդ րի կող մի ց բնո րոշ վում է որ պես խո հա րա րա կան ար տադ րան քի սպառ ման կազ-
մա կեր պում: 

Օ րե նս դի րը «Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ մա նել է նաև այս 
կամ այն գոր ծու նե ու թյան տե սա կով զբաղ վե լու հա մար վճար ման են թա կա ար տո նագ-
րային վճա րի չա փը ո րո շե լու կար գը: Այս պես, օ րի նա կ՝ հան րային սնն դի ո լոր տում ի րա-
կա նաց վող գոր ծու նե ու թյան հա մար ար տո նագ րային վճա րի մե  կամ սյա չա փը ո րոշ վում է 
ե լա կե տային տվյ ա լին հա մա պա տաս խա նող մե  կամ սյա դրույ քա չա փով (կամ գոր ծա կից 
սահ ման ված լի նե լու դեպ քում` մե  կամ սյա դրույ քա չա փի և գոր ծա կից նե րի ար տադ րյա-
լով): Ընդ ո րում, հան րային սնն դի ո լոր տում ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյան հա մար ար-
տո նագ րային վճա րի մե  կամ սյա չա փը ո րո շե լու հա մար որ պես ե լա կե տային տվյ ալ հի մք 
է ըն դուն վում հան րային սնն դի սպա սա րկ ման սրա հի մա կե րե սը՝ ար տա հայտ ված քա ռա-
կու սի մե տ րով, այ սի նքն՝ 

1) պատ րաս տի խո հա րա րա կան ար տադ րան քի ի րաց ման և սպառ ման կազ մա կե-
րպ ման հա մար նա խա տես ված տա րած քը, 

2) ի սկ բա ցօ թյա վայ րե րում՝ հան րային սնն դի գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման 
ընդ հա նուր տա րած քը:

«Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սում օ րե-
նս դի րը նա խա տե սել է ար տո նագ րային վճար վճա րո ղի պա տաս խա նատ վու թյունն այն 
դեպ քի հա մար, երբ ար տո նագ րային վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման 
վայ րի ար տո նագ րում նշ ված ար տո նագ րային վճա րի ե լա կե տային տվյ ա լի մե  ծու թյու նը 
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պա կաս է, քան հար կային մա րմն  ի կող մի ց ար ձա նա գր ված ե լա կե տային տվյ ա լի մե  ծու-
թյու նը. այդ ի րա վա խա խտ ման հա մար ար տո նագ րային վճար վճա րո ղից գա նձ վում են 
տվյ ալ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար պա կաս վճար ված ար տո նագ րային վճա րը և տու-
գա նք` պա կաս վճար ված ար տո նագ րային վճա րի 50 տո կո սի չա փո վ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ան-
հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի մոտ կա տար ված ստուգ ման ար դյուն քում Տես-
չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի 3-րդ կե տով ար ձա նա գր վել է, որ ան հատ 
ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց հան րային սնն դի ո լոր տում գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման 
եր կու տար բեր վայ րե րի հա մար ար տո նագ րային վճա րի ե լա կե տային տվյ ա լի մե  ծու-
թյու նը պա կաս է, քան հար կային մա րմն  ի կող մի ց ար ձա նա գր ված ե լա կե տային տվյ ա լի 
մե  ծու թյու նը: Նշ ված ի րա վա խա խտ ման հա մար «Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի         23-րդ և 25-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի նկատ մա մբ ա ռա ջա դր վել է 
լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն՝ 1.192.720 ՀՀ դրա մի  չա փով: 

Ը ստ ստուգ ման ակ տի՝ նշ ված փա ստն ար ձա նագ րե լու հա մար հի մք է ըն դուն վել 
ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց ստուգ ման ըն թաց քում տր ված գրա-
վոր հայ տա րա րու թյան և ար տո նագ րային վճար վճա րող հա մար վե լու մա սին 2014 թվա-
կա նի տար բեր ա մի ս նե րի հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մե  մա տու թյու նը: Այս պես, ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց ստուգ ման ըն թաց քում տր ված գրա վոր հայ-
տա րա րու թյա մբ վեր ջի նս նշել է, որ հան րային սնն դի ո լոր տում գոր ծու նե ու թյունն ի րա-
կա նաց նում է Եր ևան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 և Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե նե րում` 
հա մա պա տաս խա նա բար 150քմ և 100քմ մա կե րես նե րով սպա սա րկ ման սրահ նե րում: 
Սա կայն Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե ի հա մար ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի՝ 
ար տո նագ րային վճար վճա րող հա մար վե լու մա սին 2014 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամս վա 
հայ տա րա րու թյան մե ջ ներ կայաց վել է 68,5քմ մա կե րես, իսկ նոյեմ բեր ամս վա հայ տա-
րա րու թյան մե  ջ՝ 58քմ մա կե րես, այ սի նքն՝ Եր ևան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե ի մա-
կե րե սը պա կաս է ներ կայաց վել հա մա պա տաս խա նա բար 81,5քմ-ով (150-68,5) և 92քմ-ով 
(150-58): Եր ևան քա ղա քի Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե ի հա մար ան հատ ձեռ նար կա տեր 
Մար տին Զա րոյա նի՝ ար տո նագ րային վճար վճա րող հա մար վե լու մա սին 2014 թվա կա նի 
սեպ տեմ բեր, հոկ տեմ բեր և նոյեմ բեր ա մի ս նե րի հայ տա րա րու թյան մե ջ ներ կայաց վել է 
20քմ մա կե րես, այ սի նքն՝ Եր ևան քա ղա քի Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե ի մա կե րե սը 3 ամս-
վա հա մար պա կաս է ներ կայաց վել 80քմ-ով (100-20):

 Դա տա րա նը Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի 3-րդ կե տը ճա-
նա չել է ան վա վե ր՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի 3-րդ կե տն 
ըն դուն վել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
4-րդ և 37-րդ հոդ ված նե րի խա խտ մա մբ, քա նի որ վար չա կան մար մի  նն ան հի մն  կեր պով 
հի մք է ըն դու նել ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց ստուգ ման ըն թաց-
քում տր ված գրա վոր հայ տա րա րու թյու նը և չի հեր քել ստուգ ման ակ տի նա խագ ծի ա ռար-
կու թյա մբ ներ կայաց ված տե ղե կու թյուն նե րն այն մա սին, որ Եր ևան քա ղա քի Անդ րա նի կի 
թիվ 52 հաս ցե ում փաս տա ցի օգ տա գո րծ վող տա րած քի մա կե րե սը կազ մում է մի  այն 20քմ, 
Եր ևան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե ում` 58քմ: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Տես չու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա-
նի վճի ռը թո ղել է ան փո փո խ՝ վե րա հաս տա տե լով Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 
6100287 ակ տի 3-րդ կե տն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ Դա տա րա նի պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րը ։

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի հա մա ձայն՝  տն տե սա վա րող սուբյեկ տի 
պաշ տո նա տար ան ձի նք ի րա վունք ու նեն ներ կայաց նել բա ցատ րու թյուն ներ (...):

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ 
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հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի  նը վար չա կան վա րույ թում որ պես 
ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում առ կա բա ցատ րու թյուն նե րը (...):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վար չա կան վա րույ թի, 
այդ թվում նա և՝ օ րեն քով նա խա տես ված ստու գումն  ե րի, ըն թաց քում տն տե սա վա րող 
սուբյեկ տի պաշ տո նա տար ան ձա նց կող մի ց տր ված բա ցատ րու թյուն նե րը հան դի սա նում 
են ա պա ցույց ներ և կա րող են դր վել այդ վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում կայաց վե լիք 
վար չա կան ակ տի հիմ քում, ե թե տվյ ալ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող հա տուկ օ րե-
նսդ րու թյա մբ որ ևէ այլ ըն թա ցա կա րգ նա խա տես ված չէ:

Տ վյ ալ դեպ քում վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում, մաս նա վո րա պե ս՝ օ րեն քով սահ-
ման ված ե լա կե տային տվյ ալ նե րի և գոր ծա կից նե րի ճշ տու թյան ստու գու մը փաս տա ցի 
սկ սե լու օ րը, այն է՝ 07.11.2014 թվա կա նին, ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նը 
գրա վոր բա ցատ րու թյուն է տվել այն մա սին, որ «(...) Մաշ տո ցի թիվ 31 հաս ցե ու մ գոր ծող 
հան րային սնն դի կե տը գոր ծու մ է 150քմ տա րած քու մ, իսկ Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե ու մ 
էլ գոր ծու  նե ու  թյու ն է ի րա կա նաց վու մ 100քմ տա րած քու մ (...)»: Փաս տո րեն, նշ ված բա-
ցատ րու թյա մբ (հայ տա րա րու թյա մբ) ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նը հս տակ 
և ա նե րկ բա կեր պով վար չա կան մա րմն  ին հայտ նել է Եր ևան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 31 
և Անդ րա նի կի թիվ 52 հաս ցե նե րում հան րային սնն դի ո լոր տում իր կող մի ց ի րա կա նաց-
վող գոր ծու նե ու թյան հա մար ար տո նագ րային վճա րի մե  կամ սյա չա փը ո րո շե լու հա մար 
հի մք հան դի սա ցող ե լա կե տային տվյ ալ նե րը, այ սի նքն՝ նշ ված հաս ցե նե րում պատ րաս տի 
խո հա րա րա կան ար տադ րան քի ի րաց ման և սպառ ման կազ մա կե րպ ման հա մար նա խա-
տես ված տա րա ծք նե րի մա կե րես նե րը: Հի մք ըն դու նե լով հան րային սնն դի սպա սա րկ ման 
սրա հի մա կե րես նե րի վե րա բե րյալ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց 
տր ված բա ցատ րու թյան (հայ տա րա րու թյան) մե ջ նշ ված ա ռեր ևույթ կաս կած չհա րու ցող 
տվյ ալ նե րը՝ ստու գում ի րա կա նաց նող վար չա կան մար մի  նն ար ձա նագ րել է, որ ան հատ 
ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց ար տո նագ րային վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյան ի րա կա-
նաց ման վայ րե րի հա մար ար տո նագ րային վճա րի մե  կամ սյա չա փը ո րո շե լու հա մար հի մք 
հան դի սա ցո ղ՝ ի սկզ բա նե հար կային մար մի ն ներ կայաց ված ե լա կե տային տվյ ալ նե րի մե -
ծու թյու նը պա կաս է, քան ստուգ ման ար դյուն քում հար կային մա րմն  ի կող մի ց պա րզ ված 
ե լա կե տային տվյ ալ նե րի մե  ծու թյու նը: Ինչ վե րա բե րում է ստուգ ման ակ տի նա խագ ծի վե-
րա բե րյալ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց հե տա գայում ներ կայաց-
ված ա ռար կու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ այն չի կա րող նսե մաց-
նել ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց 07.11.2014 թվա կա նին տր ված 
գրա վոր բա ցատ րու թյան (հայ տա րա րու թյան) ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը կամ 
հի մք հան դի սա նալ նշ ված բա ցատ րու թյա մբ ներ կայաց ված տե ղե կու թյուն նե րը ոչ ար ժա-
նա հա վատ դի տար կե լու հա մար: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի 3-րդ կե տով ան հատ ձեռ նար կա տեր 
Մար տին Զա րոյա նին «Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 
մա սի խախ տու մը վե րա գր վել է ի րա վա չա փո րեն, և այդ մա սով վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու ի րա վա կան հիմ քե րը բա ցա կայել են, ինչն ան տես վել է ստո-
րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ 
ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը երկ րո րդ հիմ քով հիմն  ա վոր է, և 
ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի հայ ցը՝ Տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 
6100287 ակ տի 3-րդ կե տն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, են թա կա էր մե  րժ ման, 
ին չը հաշ վի չի առն վել ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց:

 
Այս պի սով, սույն գոր ծով ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի վճ ռա բեկ բո-

ղո քի հիմ քի և ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի երկ րո րդ հիմ քի առ-
կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:
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 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի-
րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով վե-
ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մա ր։ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն-
ցի այի վե րոգ րյալ հոդ վա ծով ամ րա գր ված` ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի 
տա րր։ Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա-
վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նի ց։ Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-
րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու-
նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու 
հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում սույն ո րոշ-
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան 
բա ցա կայու թյու նը ։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա կան ծախuե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված 
այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` 
ե թե հայց վո րի կամ բո ղոք բե րո ղի պա հա նջ նե րը բա վա րար վում են մա սա մբ, ա պա հաշ-
վա նց ման ե ղա նա կով դա տա րա նը կա րող է հայց վո րին, բո ղոք բե րո ղին և պա տաս խա նո-
ղին փո խա դար ձա բար ա զա տել դա տա կան ծախ սե րի հա տու ցու մի ց կամ հա մա չա փո րեն 
բաշ խել դա տա կան ծախ սե րը նրա նց մի  ջև։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ան հատ ձեռ նար կա տեր 
Մար տին Զա րոյա նը վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար վճա րել է 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վճ ռա բեկ 
բո ղո քի հա մա ր՝ 20.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք: Այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան 
տուրքն ան հրա ժե շտ է ե ղել վճ ռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, քա նի որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է 
բա վա րար ման: Հետ ևա բար, ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի կող մի ց վե րա-
քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց-
ման ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան կող մի ց:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ՀՀ ֆի-
նա նս նե րի նա խա րա րու թյունն իր վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար վճա րել է 10.000 ՀՀ դրամ, 
իսկ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մա ր՝ 20.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք: Հետ ևա բար, ՀՀ ֆի նա-
նս նե րի նա խա րա րու թյան կող մի ց վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-
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րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա-
նի կող մի ց, քա նի որ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը ևս են թա կա է 
բա վա րար ման (մաս նա կի ո րեն):

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տվյ ալ դեպ քում ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար-
տին Զա րոյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քի բա վա րար ման և ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան վճ-
ռա բեկ բո ղո քի մաս նա կի բա վա րար ման պայ ման նե րում հայց վո րի պա հան ջը բա վա րար-
վում է մա սա մբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին 
Զա րոյա նին և ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյա նն ան հրա ժե շտ է հաշ վա նց ման ե ղա նա-
կով փո խա դար ձա բար ա զա տել վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար դա տա կան 
ծախ սե րի հա տու ցու մի ց: Հետ ևա բար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սի ու ժով վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քի 
հա տուց ման հար ցը պե տք է հա մա րել լուծ ված:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց
 Ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել 

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 22.12.2015 թվա կա նի ո րոշ ման` ՀՀ ֆի նա նս նե րի 
նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 
ակ տի 1-ին կե տը՝ թվով 11 չգ րա նց ված աշ խա տո ղի հա մար 6.600.000 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ 
հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու մա սով, ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա-
հան ջը մե ր ժե լու մա սով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.07.2015 թվա կա նի վճի ռն ան փո-
փոխ թող նե լու մա սը և այդ մա սով փո փո խել այն՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա-
րոյա նի հայ ցը՝ նշ ված պա հան ջի մա սով, բա վա րա րել. ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան 
Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի թիվ 6100287 ակ տի 1-ին կե տը՝ 
թվով 11 չգ րա նց ված աշ խա տո ղի հա մար 6.600.000 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ հար կային պար-
տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու մա սով, ճա նա չել ան վա վեր:

ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: 
Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 22.12.2015 թվա կա նի ո րոշ ման` ՀՀ ֆի-
նա նս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի 
թիվ 6100287 ակ տի 3-րդ կե տն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջը բա վա րա րե լու մա-
սով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.07.2015 թվա կա նի վճի ռն ան փո փոխ թող նե լու մա-
սը և այդ մա սով փո փո խել այն՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մար տին Զա րոյա նի հայ ցը՝ ՀՀ 
ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյան 20.11.2014 թվա կա նի 
թիվ 6100287 ակ տի 3-րդ կե տն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, մե ր ժել: Մնա ցած 
մա սով ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 22.12.2015 թվա կա նի ո րո շու մը թող նել ան-
փո փոխ:

1.  Վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար դա տա կան ծախ սե րի հար ցը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հիմ քով հա մա րել 
լուծ ված: 

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է 
և բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/3899/05/14
 դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/3899/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լյ ան 
Դա տա վոր ներ` Հ. Բեդ ևյան
 Ա. Սա րգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ 

բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ 
հայ ցի «Ի ՆԺ ԳԱ ՐԱ ՆՏ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա-
րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն)` Նա խա րա րու թյան օ պե րա տիվ հե տա խու զու-
թյան վար չու թյան (այ սու հետ` Վար չու թյուն) 30.07.2014 թվա կա նի թիվ 1003775/1 ակ տի 
1-ին կե տն ան վա վեր ճա նա չե լու  պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը. 
Դի մե  լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Վար չու թյան 

30.07.2014 թվա կա նի թիվ 1003775/1 ակ տի 1-ին կե տը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Հո վա կի մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

16.09.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 23.02.2016 

թվա կա նի ո րոշ մա մբ Նա խա րա րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 
16.09.2015 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փո խ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Նա խա րա րու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
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 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Շա հու  թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ-
վա ծը, 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը: 

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել գոր ծում 

առ կա ա պա ցույց նե րը, ին չը հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ ման: Վե րա քն նիչ դա տա րա նն 
ան տե սել է, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց կա տար ված հաշ վա րկ նե րում չի նշ վել հաշ վա պա-
հու թյան վար ման քա ղա քա կա նու թյու նը, և ծախ սե րը հաշ վա րկ վել են կա մայա կա նու թյան 
սկզ բուն քով, իսկ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հաշ վա րկ նե րը կա տար վել են հաշ վա պա-
հա կան հաշ վառ ման մի  ջազ գային ստան դա րտ նե րի մի  ջո ցով: Այս պես, վար չա կան մար-
մի  նը հա մա պա տաս խան հաշ վա րկ նե րը կա տա րե լիս հի մն  վել է « մի  ջին կշռ վա ծի» սկզ-
բուն քի, ի րաց ման գնե րի հա մա պա տաս խան հաշ վա րկ ման ե ղա նա կի վրա: Ստու գող նե րը 
փաս տա ցի ի րաց ման գնե րից ինք նար ժե քի հաշ վար կի հա մար հի մք են ըն դու նել կա դա-
ստ րային ար ժեք նե րը, և քա նի որ տվյ ալ հաշ վար կային սկզ բուն քով հար կային պար տա-
վո րու թյուն նե րի չա փն է ա կա նո րեն պա կաս էր, քան « մի  ջին կշռ վա ծի» սկզ բուն քով կա-
տար ված հաշ վար կում, ուս տի ըն դու նել են երկ րո րդ սկզ բուն քը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյան կամ « կայաց նել 
նոր դա տա կան ակտ»:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի նա խա գա հի 

03.02.2014 թվա կա նի թիվ 1003775/1 հա նձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն 
ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի օ պե րա տիվ հե տա խու զու թյան վար չու թյան 
աշ խա տա կից նե րին հա նձ նա րար վել է Ըն կե րու թյու նում ան ցկաց նել բյու ջե ի հետ փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րի և հար կային մա րմն  ի կող մի ց վե րա հսկ վող ՀՀ օ րե նսդ րու թյան ա ռան-
ձին պա հա նջ նե րի կա տար ման ճշ տու թյան վե րս տու գում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 81).

2)  Վար չու թյան կող մի ց վե րս տուգ ման ար դյուն քում 30.07.2014 թվա կա նին կա զմ-
վել է թիվ 1003775/1 վե րս տուգ ման ակ տը, ո րի 1-ին կե տով պա րզ վել է, որ Ըն կե րու թյու նը 
115.268.945 ՀՀ դրա մով ա վել է հաշ վար կել 2010 թվա կա նի հա մա խա ռն ե կամ տից նվա-
զեց վող ծախ սե րը, ո րո նք ա ռա ջա ցել են Ըն կե րու թյան կող մի ց կա ռուց ված շեն քի ի րաց-
ված տա րա ծք նե րի ինք նար ժե քից: Նշ ված խա խտ ման ար դյուն քում չի հաշ վա րկ վել և 
պե տա կան բյու ջե չի վճար վել 23.053.790 ՀՀ դրամ շա հու թա հար կի գու մար: Կի րա ռե լով 
« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ և 25-րդ հոդ ված նե րը՝ Վար չու թյունն Ըն կե րու թյան 
նկատ մա մբ ա ռա ջադ րել է շա հու թա հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու-
թյուն՝ 48.961.480 ՀՀ դրա մի  չա փով: Ընդ ո րում, Ըն կե րու թյան կող մի ց 2010 թվա կա նի հա-
մա խա ռն ե կամ տից նվա զեց վող ծախ սե րի ի րա կան գու մա րը Վար չու թյու նը հաշ վար կել է 
ա նուղ ղա կի ե ղա նա կո վ՝ իր հաշ վար կի հիմ քում դնե լով Ըն կե րու թյան կող մի ց կա ռուց ված 
շեն քի ի րաց ված տա րա ծք նե րի կա դա ստ րային ար ժե քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 49-55).

3)  Նա խա րա րու թյան քնն չա կան վար չու թյան քն նի չի 05.09.2014 թվա կա նի ո րոշ-
մա մբ նշա նակ ված դա տա հաշ վա պա հա կան հա նձ նա ժո ղո վային փոր ձա քն նու թյան ար-
դյուն քում ՀՀ « Փոր ձա քն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րի կող մի ց 
11.12.2014 թվա կա նին կա զմ ված թիվ 14-2559 փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հա մա-
ձայն` Վար չու թյան կող մի ց 30.07.2014 թվա կա նին կա զմ ված թիվ 1003775/1 վե րս տուգ ման 
ակ տում ար ձա նա գր ված շա հու թա հար կի դր վա գով դա տա հաշ վա պա հա կան հա նձ նա-
ժո ղո վային փոր ձա քն նու թյա մբ կա տար ված ճշգր տումն  ե րով Ըն կե րու թյու նում շա հու թա-
հար կի գծո վ՝ տույժ և տու գա նք նե րով հան դե րձ, ա ռա ջա նում է ըն դա մե  նը 2.342.249 ՀՀ 
դրա մի  (շա հու թա հա րկ` 1.090.686 + տույժ` 597.151 + տու գա նք ներ` 654.412) չա փով պե տա-
կան բյու ջե լրա ցու ցիչ վճար ման են թա կա հար կային պար տա վո րու թյուն, որն ա ռա ջա ցել 
է Ըն կե րու թյան կող մի ց 2011 թվա կա նի հաշ վե տու տար վա հա մար կա զմ ված և հար կային 
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տես չու թյուն ներ կայաց ված շա հու թա հար կի հաշ վար կում հա մա խա ռն ե կամ տից նվա զեց-
ման են թա կա ծախ սե րի գու մա րի մե ջ 5.453.430 ՀՀ դրա մի  չա փով ա վել ծախ սեր նե րա ռե-
լու հետ ևան քով (հա տոր 1-ին, գ.թ 102-124):

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

լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու-
նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող 
օբյեկ տը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ թվում նա և՝ շա հու թա հար կի գծով, 
ա նուղ ղա կի ե ղա նա կով հաշ վար կե լու ի րա վա կան հիմ քե րի և ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան 
և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցա դր մա նը, թե ի՞նչ փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան 
հան գա մա նք նե րի առ կայու  թյան դեպ քու մ և ի՞նչ ըն թա ցա կար գով հար կային մար մի  նը կա-
րող է կի րա ռել հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյեկ տը և հար կային պար տա վո րու  թյու ն նե րն 
ինք նու  րու յն հաշ վար կե լու , մաս նա վո րա պե ս՝ շա հու  թա հար կի գծով թու յ լատ րե լի նվա զե-
ցու մն  ե րն ա նու ղ ղա կի ե ղա նա կով հաշ վար կե լու  մի  ջո ցով հա րկ վող շա հու յ թը ո րո շե լու  իր 
լի ա զո րու  թյու  նը:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա հու թա հար կը հա-
րկ վճա րող նե րի կող մի ց նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան բյու ջե 
վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է։

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` շա հու-
թա հար կը ո րո շե լիս հաշ վա ռումն  ի րա կա նաց վում է հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռու մը և ֆի-
նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րե նք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով 
սահ ման ված սկզ բունք նե րի և կա նոն նե րի հի ման վրա, ե թե նույն օ րեն քով չեն նա խա-
տես վում դրա նց կի րառ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը ։

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում շա հու թա հա րկ են վճա րում (հար կա տու են) Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ռե զի դե նտ նե րը (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ռե զի դե-
նտ նե րի հա մար հա րկ վող օբյե կտ է հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-
րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց վող հա րկ վող շա հույ թը:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հա րկ վող շա հույ թը 
հար կա տուի հա մա խա ռն ե կամ տի և նույն օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն  ե րի դրա-
կան տար բե րու թյունն է (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հա մա-
խա ռն ե կա մու տը հաշ վե տու տա րում հար կա տուի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րն է` 
ան կախ դրա նց ստաց ման աղ բյուր նե րից (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ « Հա մա խա ռն ե կամ տի նվա զե ցումն  ե րը» վեր-
տա ռու թյա մբ 4-րդ գլ խի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հա րկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա մա-
խա ռն ե կամ տից թույ լա տր վում է կա տա րել նույն գլ խով նա խա տես ված նվա զե ցումն  ե րը 
(ծախ սեր, կո րուստ ներ և այլ նվա զե ցումն  եր): Նվա զե ցումն  ե րի մի և նույն գու մա րը հա մա-
խա ռն ե կամ տից հան վում է մի  այն մե կ ան գամ:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հա րկ-
վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա մա խա ռն ե կա մու տը նվա զեց վում է դրա ստաց ման հետ կապ-
ված ան հրա ժե շտ և փաս տա թղ թե րով հիմն  ա վոր ված ծախ սե րի չա փո վ։

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ շա հու թա հա րկ 
վճա րող նե րն ի րե նց հաշ վառ ման վայ րի հար կային տես չու թյան մա րմն  ին յու րա քան չյուր 
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տար վա ար դյունք նե րով` մի  նչև հաշ վե տու տար վան հա ջոր դող տար վա ապ րի լի 15-ը, 
ներ կայաց նում են սահ ման ված կար գով հար կային մա րմն  ի կող մի ց հաս տատ ված շա հու-
թա հար կի հաշ վա րկ: 

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հա րկ վճա րո ղը պար տա-
վոր է՝ (ա) Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մի ց սահ ման ված կար-
գով ի րա կա նաց նել հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում (...), կազ մե լ հաշ վետ վու թյուն ներ` իր 
ֆի նան սա տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ. (բ) հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա-
նի ար դյունք նե րով հար կային օ րե նսդ րու թյա մբ այլ բան սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում 
ինք նու րույն հաշ վար կել սահ ման ված հար կե րի գու մար նե րը և ի րա կա նաց նել դրա նց 
վճա րու մը բյու ջե. (գ) սահ ման ված ժամկ  ե տում հար կային մար մի ն ներ կայաց նել (...) հար-
կային օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված հաշ վետ վու թյուն նե րը, հաշ վա րկ նե րը, այլ փաս-
տա թղ թեր և տե ղե կու թյուն ներ (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հար կա-
տու նե րը շա հու թա հար կի գու մար նե րը ո րո շում են յու րա քան չյուր տար վա ար դյունք նե րով 
(...), իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ շա հու թա հար կի հաշ վա րկ ման նպա տա-
կով « Հար կե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի           22-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րում հար կային տես չու թյան մար մի  նն օգտ վում է նույն հոդ վա ծի 
երկ րո րդ մա սով սահ ման ված ի րա վուն քից: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ մա ն՝ սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վե րս տուգ ման ակ տի 
կայաց ման պա հին, այ սի նքն՝ 30.07.2014 թվա կա նին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Հար կե-
րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե հա րկ վճա րո ղը չի 
ներ կայաց նում հա րկ վող օբյե կտ նե րի գծով հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման (հար կային 
օ րե նսդ րու թյա մբ կամ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան ո րո շումն  ե րով 
նա խա տես ված դեպ քե րում` նաև այլ հաշ վառ ման և (կամ) գրան ցումն  ե րի վե րա բե րող) 
սահ ման ված փաս տա թղ թե րը կամ դրա նք վա րում է սահ ման ված կար գի կո պիտ խախ-
տումն  ե րով, կամ ակն հայտ կե ղծ տվյ ալ ներ է մտց նում հար կային մար մի ն ներ կայաց րած 
հաշ վետ վու թյուն նե րում, հաշ վա րկ նե րում, հայ տա րա րագ րե րում և այլ փաս տա թղ թե րում, 
ո րի հետ ևան քով ան հնար է դառ նում հար կային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով 
հաշ վար կել հա րկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյու նը կամ օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րում հա րկ վճա րո ղի շր ջա նա ռու թյուն նե րը հա մար վում են չհիմն  ա վոր ված, ա պա 
հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կում է հար կային 
մար մի  նը` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով, մաս-
նա վո րա պե ս՝ հի մն  վե լով հա րկ վճա րո ղի ակ տիվն  ե րի, հա րկ վճա րո ղի ի րաց ման շր ջա-
նա ռու թյան ծա վալ նե րի, հա րկ վճա րո ղի ար տադ րու թյան և շր ջա նա ռու թյան ծախ սե րի, 
գույ քա գր ման և չա փա գր ման տվյ ալ նե րի, օ րեն քով սահ ման ված կար գով եր րո րդ ան ձից 
ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի, ինչ պես նաև նույն օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
այլ տե ղե կու թյուն նե րի, հա ման ման պայ ման նե րում գոր ծող այլ սուբյե կտ նե րի մի  ջև կի-
րառ ված գնե րի և այլ ցու ցա նիշ նե րի, հա մա խա ռն ե կամ տի մե ջ 25 տո կոս հաշ վար կային 
հա րկ վող շա հույ թի կամ հա րկ վող ե կամ տի կամ օ րեն քով ի րա կա նաց ված հս կիչ գնում-
նե րի վրա ։

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր վար չա կան ակտն իր բո վան դա կու թյա մբ պե-
տք է հա մա պա տաս խա նի դրա ըն դուն ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված պա հա նջ նե րին, 
նշում պա րու նա կի այն բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մա նք նե րի 
վե րա բե րյալ, ո րո նք վար չա կան մա րմն  ին հի մք են տվել ըն դու նե լու հա մա պա տաս խան 
ո րո շում:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 57-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տը 
պե տք է պա րու նա կի հիմն  ա վո րում, ո րում պե տք է նշ վեն հա մա պա տաս խան ո րո շում ըն-
դու նե լու բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը:

« Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` (...) ստու գող մար մի  նը կազ մում 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ586

է ակ տը և դրա մե կ օ րի նա կը` ստո րա գր ված ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար 
ան ձի կող մի ց, (...) ներ կայաց նում տն տե սա վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո-
խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` (...) ակ տում 
նշ վում են` (...) (9) ստուգ մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տումն  ե րը, խախ տումն  ե րի նկա րագ-
րու թյու նը, խա խտ ման ժամկ  ե տը (ե թե հնա րա վոր է ո րո շել) և այն ի րա վա կան նոր մե  րը, 
ո րո նց պա հա նջ նե րը չեն կա տար վել, (10) պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա-
տաս խան ի րա վա կան հիմ քե րը (...):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում ան դրա դառ-
նա լով « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյա-
նը, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ շա հու թա հար կը պե տա կան բյու ջե 
վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է, ո րի հա րկ վող օբյեկ տը ռե զի դե նտ նե րի հա մար Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց վող հա րկ վող շա-
հույթն է: Ընդ ո րում, հա րկ վող շա հույթ է հար կա տուի հա մա խա ռն ե կամ տի, այ սի նքն` 
հաշ վե տու տա րում ան կախ դրա նց ստաց ման աղ բյուր նե րից հար կա տուի բո լոր ե կա-
մուտ նե րի հան րա գու մա րի, և օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն  ե րի դրա կան տար բե-
րու թյու նը: Օ րե նս դի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել 
է, որ նշ ված օ րեն քի ի մաս տով ե կա մու տը հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ակ տիվն  ե րի 
ներ հոս քը, ա ճը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի նվա զումն  է, ո րը հան գեց նում է հար կա տուի 
սե փա կան կա պի տա լի ա վե լաց մա նը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ տն-
տես վա րող սուբյեկ տի հա րկ վող շա հույ թը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել 
օ րեն քով սահ ման ված հետ ևյալ եր կու տար րե րը. տն տես վա րող սուբյեկ տի հա մա խա ռն 
ե կա մու տը և « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված թույ լատ րե լի նվա զե-
ցումն  ե րը, որ տեղ հա մա խա ռն ե կա մու տը տն տես վա րող սուբյեկ տի բո լոր ե կա մուտ նե րի 
հան րա գու մա րն է` ան կախ դրա նց ստաց ման աղ բյու նե րից, իսկ թույ լատ րե լի նվա զե ցում-
նե րն օ րեն քով սահ ման ված ծախ սե րն են, կո րուստ նե րը և այլ նվա զե ցումն  ե րը: Նշ ված 
եր կու տար րե րի` հա մա խա ռն ե կամ տի և թույ լատ րե լի նվա զե ցումն  ե րի դրա կան տար բե-
րու թյու նը տն տես վա րող սուբյեկ տի մոտ ա ռա ջաց նում է հա րկ վող շա հույթ, ո րից հնա րա-
վոր է հաշ վար կել օ րեն քով սահ ման ված վճար ման են թա կա շա հու թա հար կի գու մա րը: 
Ընդ ո րում, տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մի ց ծախ սե րի մա սով հա մա խա ռն ե կա մու տը 
թույ լա տր վում է նվա զեց նել, ե թե կա տար ված ծախ սե րը կապ ված են հա մա խա ռն ե կամ-
տի ստաց ման հետ, ընդ ո րում` ծախ սե րը պե տք է լի նեն ան հրա ժե շտ և փաս տա թղ թե րով 
հիմն  ա վոր ված (տե ՛ս, «Ար թի կի «Ս տեկ լո մաշ»» ԲԲԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն-
թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տե ի Գյու մ րու  տա րած քային հար կային տես չու  թյան 
թիվ ՎԴ5/0519/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի և « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
46-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ շա-
հու թա հա րկ վճա րող նե րը պար տա վոր են յու րա քան չյուր տար վա ար դյունք նե րով ինք նու-
րույն հաշ վար կել շա հու թա հար կի գու մար նե րը և մի  նչև հաշ վե տու տար վան հա ջոր դող 
տար վա ապ րի լի 15-ը հար կային մար մի ն ներ կայաց նել այդ հաշ վար կը: Միև նույն ժա մա-
նակ օ րե նս դի րը « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծում հա տուկ ի րա վա կար գա-
վո րումն  եր է նա խա տե սել այն ի րա վի ճակ նե րի հա մար, երբ հա րկ վճա րո ղի վե րոգ րյալ 
պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու ար դյուն քում վեր ջի նիս 
ու նե ցած հար կային պար տա վո րու թյան չա փը, այդ թվում նա և՝ շա հու թա հար կի գծով, 
հնա րա վոր չի լի նում պար զել: 

Նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի         22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ի րա վադ րույ թի բո վան դա կու թյա նը՝ 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քում, երբ ան հնար է հար կային օ րե նսդ րու-
թյա մբ սահ ման ված կար գով հաշ վար կել հա րկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյու նը, 
հար կային մար մի  նը պար տա վոր է ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով հաշ վար կել 
հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և  հար կային  պար տա վո րու թյուն նե րը (տե ՛ս, ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Տիգ րան Խոս րո վյ ա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան 
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ե կա մու տ նե րի կո մի  տե ի Շա հու  մյա նի հար կային տես չու  թյան թիվ ՎԴ/0054/05/09 վար չա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.07.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ մա ն՝ սույն 
գոր ծով վի ճա րկ վող վե րս տուգ ման ակ տի կայաց ման պա հին, այ սի նքն՝ 30.07.2014 թվա-
կա նին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սում հս տա կո րեն ամ րա գր ված են այն ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րո նց առ կայու թյան դեպ քում 
հար կային մա րմն  ի մոտ ա ռա ջա նում է հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լու լի ա զո րու թյու նը: Այս պես, ըստ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող կա նո նի, հար կային մար մի  նը պար տա վոր է ինք նու րույն 
հաշ վար կել հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, 
ե թե առ կա է հետ ևյալ ի րա վի ճակ նե րից որ ևէ մե  կը.

1)  հար կային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով հա րկ վճա րո ղի հար կային 
պար տա վո րու թյու նը հաշ վար կե լը դար ձել է ան հնար, 

2) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հա րկ վճա րո ղի շր ջա նա ռու թյուն նե րը հա-
մար վում են չհիմն  ա վոր ված: 

Ը նդ ո րում՝ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օ րե նս դի րը նա խա տե սել է նաև 
այն փաս տա կան հան գա մա նք նե րի սպա ռիչ ցան կը, ո րո նք պատ ճառ են հան դի սա նում 
վե րոգ րյալ ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջաց ման հա մար. այդ ցան կը նե րա ռում է հետ ևյալ դեպ-
քե րը. 

1) հա րկ վճա րո ղը չի ներ կայաց նում հա րկ վող օբյե կտ նե րի գծով հաշ վա պա հա կան 
հաշ վառ ման (օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված դեպ քե րում` նաև այլ) սահ ման ված փաս-
տա թղ թե րը,

2)  հա րկ վճա րո ղը հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման (օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված 
դեպ քե րում` նաև այլ) սահ ման ված փաս տա թղ թե րը վա րում է սահ ման ված կար գի կո պիտ 
խախ տումն  ե րով,

3)  հա րկ վճա րո ղն ակն հայտ կե ղծ տվյ ալ ներ է մտց նում հար կային մար մի ն ներ-
կայաց րած հաշ վետ վու թյուն նե րում, հաշ վա րկ նե րում, հայ տա րա րագ րե րում և այլ փաս-
տա թղ թե րում:

 Փաս տո րեն, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 
հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րն ինք նու րույն 
հաշ վար կե լու հար կային մա րմն  ի լի ա զո րու թյան ծագ ման հա մար ան հրա ժե շտ պայ ման 
է հար կային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով հա րկ վճա րո ղի հար կային պար տա-
վո րու թյու նը հաշ վար կե լն ան հնար դառ նա լու կամ հա րկ վճա րո ղի շր ջա նա ռու թյուն նե րն 
օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում չհիմն  ա վոր ված հա մար վե լու ի րա վի ճակ նե րից որ ևէ 
մե  կի և հա րկ վճա րո ղի կող մի ց թույլ տր ված վե րոգ րյալ ա րա րք նե րից որ ևէ մե  կի մի  ջև 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կայու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի           
2-րդ մա սով օ րե նս դի րը ոչ մի  այն ամ րագ րել է այն հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ-
նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րն ինք նու րույն հաշ վար կե լու հար կային մա րմն  ի 
լի ա զո րու թյան ծագ ման հա մար ան հրա ժե շտ ի րա վա կան նա խադ րյալ նե րի բո վան դա-
կու թյու նը, այլ նաև սահ մա նել է հար կային մա րմն  ի այդ լի ա զո րու թյան ի րա կա նաց ման 
պայ ման նե րը: Այս պես, քն նա րկ վող ի րա վա կան նոր մով օ րե նս դի րը նախ ևա ռաջ թվար կել 
է այն չա փա նիշ նե րը, ո րո նք պե տք է հի մք ըն դուն վեն հար կային մա րմն  ի կող մի ց հա րկ-
վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լիս: Այդ գոր ծո ղու թյու-
նը կա տա րե լիս հար կային մար մի  նը հի մն  վում է, մաս նա վո րա պես, հետ ևյալ տվյ ալ նե րի 
վրա.

1)  հա րկ վճա րո ղի ակ տիվն  եր,
2)  հա րկ վճա րո ղի ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան ծա վալ ներ,
3)  հա րկ վճա րո ղի ար տադ րու թյան և շր ջա նա ռու թյան ծախ սեր,
4)  գույ քա գր ման և չա փա գր ման տվյ ալ ներ, 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ588

5) օ րեն քով սահ ման ված կար գով եր րո րդ ան ձից ստաց ված տե ղե կու թյուն ներ,
6) « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այլ տե ղե կու թյուն-

ներ,
7)  հա ման ման պայ ման նե րում գոր ծող այլ սուբյե կտ նե րի մի  ջև կի րառ ված գներ և այլ 

ցու ցա նիշ ներ, 
8) օ րեն քով ի րա կա նաց ված հս կիչ գնումն  ե րի ար դյուն քում ձե ռք բեր ված տվյ ալ ներ,
9)  հաշ վար կային հա րկ վող շա հույթ կամ հաշ վար կային հա րկ վող ե կա մուտ (հա մա-

խա ռն ե կամ տի մե ջ 25 տո կոս):
 Բա ցի այդ, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով հա րկ վճա-

րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լու կար գը 
հաս տա տե լու լի ա զո րու թյու նը վե րա պահ վել է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա-
րու թյա նը: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հի մք ըն դու նե լով « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծով ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյու նը, 18.09.1998 թվա կա նին ըն դու նել է թիվ 
580 ո րո շու մը, ո րով հաս տա տել է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված դեպ քե րում հար կային մա րմն  ի կող մի ց հա րկ վող օբյե կտ նե րի և հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վա րկ ման (գ նա հատ ման) կար գը (այ սու հե տ՝ Կա րգ): Նշ ված 
են թաօ րե նսդ րա կան ակ տով ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ան դրա դար ձել է, ի թի վս այլ նի, հետ-
ևյալ հա րա բե րու թյուն նե րի կա նո նա կա րգ մա նը.

1)  հար կային մա րմն  ի կող մի ց հա րկ վող օբյե կտ նե րի և հար կային պար տա վո րու-
թյուն նե րի հաշ վա րկ ման (գ նա հատ ման) հա ջոր դա կա նու թյու նը (Կար գի 4-րդ կետ), 

2) ե լա կե տային չա փե րի ո րոշ ման հա մար ան հրա ժե շտ վեր լու ծու թյան կա տա րու մը 
և հա րկ վող օբյե կտ նե րի ու հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վա րկ ման (գ նա հատ-
ման, վե րագ նա հատ ման) հա մար ան հրա ժե շտ ե լա կե տային չա փե րի ո րո շու մը (Կար գի 
5-րդ կետ), որն ընդ գր կում է նա և՝ 

- ակ տիվն  ե րի շար ժի (օգ տա գո րծ ման) չա փի մն ա ցոր դի ո րո շու մը (Կար գի 6-8-րդ 
կե տեր), 

- ակ տիվն  ե րի ա ռա ջաց ման աղ բյուր նե րի չա փի մն ա ցոր դի ո րո շու մը և վեր լու ծու մը 
(Կար գի 9-11-րդ կե տեր),

3)  հա րկ վող օբյե կտ նե րի և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վար կումն  ու 
ձևա կեր պու մը (Կար գի 12-15-րդ կե տեր): 

Այս պի սով, հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյեկ տը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րն 
ա նուղ ղա կի ե ղա նա կով հաշ վար կե լու հար կային մա րմն  ի լի ա զո րու թյու նը կա րող է ի րա-
կա նաց վել մի  այն ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 ո րոշ մա մբ սահ ման-
ված կար գով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գում է հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան.

-  հար կային մար մի  նն օժտ ված է հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ թվում նա և՝ շա հու թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ վար կե-
լու լի ա զո րու թյա մբ,

-  հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ 
թվում նա և՝ շա հու թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ վար կե լու հար կային մա րմն  ի լի ա զո-
րու թյու նը կա րող է կի րառ վել մի  այն օ րեն քով հս տա կո րեն նա խա տես ված և սույն ո րոշ-
մա մբ ներ կայաց ված ի րա վի ճակ նե րում, ո րո նք ա ռա ջա նում են հա րկ վճա րո ղի՝ օ րեն քով 
սահ ման ված ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար-
ման հետ ևան քով,

-  հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ 
թվում նա և՝ շա հու թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ վար կե լու հար կային մա րմն  ի լի ա-
զո րու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել մի  այն ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մի ց սահ ման ված 
կար գով (18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 ո րո շում)՝ հի մք ըն դու նե լով օ րեն քով դրա հա մար 
հա տուկ նա խա տես ված չա փա նիշ նե րը:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ և 57-
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րդ հոդ ված նե րի վկայա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից 
բխում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում գրա վոր կամ 
գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տե րը պե տք է հիմն  ա վոր ված լի նեն. օ րե նս դի րը 
սահ մա նել է, որ վար չա կան ակ տի հիմն  ա վո րումն  ե րում պե տք է ան պայ ման նշ վեն հա-
մա պա տաս խան վար չա կան ակտն ըն դու նե լու բո լոր է ա կան փաս տա կան և ի րա վա կան 
հիմ քե րը, այ սի նքն՝ վար չա կան մար մի  նը վար չա կան ակտն ըն դու նե լիս պար տա վոր է 
վար չա կան ակ տում նշել այն բո լոր փաս տա կան հան գա մա նք նե րը և ի րա վա կան հիմ քե-
րը, ո րո նք հի մք են հան դի սա ցել տվյ ալ վար չա կան ակտն ըն դու նե լու հա մար:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է վար չա կան ակ-
տի հիմն  ա վոր վա ծու թյան հար ցին` ար ձա նագ րե լով, որ վար չա կան ակ տը հիմն  ա վո րե լու՝ 
վար չա կան մա րմն  ի պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը նպա տակ է հե տա պն դում ա պա հո-
վել վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե-
րի գո րծ նա կա նում ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյու նը (տե ՛ս, Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հն 
ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու  թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու  թյան թիվ ՎԴ/6781/05/12 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րե նսդ րի կող մի ց վար չա կան ակ տի հիմն  ա վո-
րում պա րու նա կե լու պա հա նջն ինք նան պա տակ չէ. այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս շա-
հա գր գիռ ան ձա նց, ով քեր հա մա ձայն չեն ըն դուն ված վար չա կան ակ տի հետ, վար չա կան 
բո ղոք կամ դա տա րան հայց ներ կայաց նե լով, գո րծ նա կա նում ի րաց նել ի րե նց ար դյու-
նա վետ ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան և դա տա րան դի մե  լու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րը: 
Մի ա ժա մա նակ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ըն դուն ված հիմն  ա վոր ված վար չա կան ակ տը 
գո րծ նա կա նում ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վար չա կան բո ղո քը քն նար կող վար-
չա կան մա րմն  ին կամ դա տա րա նին պար զե լու այն փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը, 
ո րո նք վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մար մի  նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում 
(տե ՛ս, «Ի նե կո բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան նա խա րա րու  թյան դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/2127/05/11 վար չա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է « Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե տե րով ստուգ ման ակ տի բո վան դա կու թյա նը ներ-
կայաց վող պա հա նջ նե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը՝ ար տա հայ տե լով այն ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը, որ այդ ի րա վադ րույթ նե րի ու ժով ստուգ ման ակ տը պե տք է ամ բող ջա-
կան և հս տակ տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կի ստուգ մա մբ բա ցա հայտ ված խախ տում-
նե րի նկա րագ րու թյան, խա խտ ված ի րա վա կան նոր մե  րի և պա տաս խա նատ վու թյան կի-
րառ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հիմ քե րի վե րա բե րյալ: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մա մբ ստուգ ման ակ տի բո վան դա կու թյա նն ուղղ ված նշ ված օ րե նսդ րա կան 
պա հա նջ նե րի պահ պան ման դեպ քում մի  այն հնա րա վոր կլի նի պար զել տվյ ալ ստուգ-
ման ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցը (տե ՛ս, «Ար թի կի «Ս տեկ լո մաշ»» ԲԲԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ 
կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տե ի Գյու մ րու  տա րած քային 
հար կային տես չու  թյան թիվ ՎԴ5/0519/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Հի մք ըն դու նե լով վար չա կան ակ տե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյան պա հան ջի վե րա բե րյալ 
վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հար կային 
մա րմն  ի կող մի ց հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն-
նե րը, այդ թվում նա և՝ շա հու թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ վար կե լու լի ա զո րու թյան 
կի րառ մա մբ հա րկ վճա րո ղի նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա-
ջադ րող վար չա կան ակ տը (մաս նա վո րա պե ս՝ ստուգ ման ակ տը) պե տք է պա րու նա կի 
հիմն  ա վո րումն  եր, ի թի վս այլ նի, (1) հար կային մա րմն  ի քն նա րկ վող լի ա զո րու թյան կի-
րառ ման հա մար հի մք հան դի սա ցող օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վի ճակ նե րից որ ևէ մե -
կի առ կայու թյան, (2) հա րկ վճա րո ղի կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի պար տա կա-
նու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման, (3) ա ռա ջա ցած ի րա վի ճա կի և 
հա րկ վճա րո ղի կող մի ց թույլ տր ված կո նկ րետ ա րար քի մի  ջև պատ ճա ռա հետ ևան քային 
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կա պի առ կայու թյան, ինչ պես նաև (4) հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված չա փա նիշ նե րը 
հի մք ըն դու նե լու և (5) այդ հաշ վար կը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 
ո րոշ մա մբ սահ ման ված կար գով կա տար ված լի նե լու վե րա բե րյալ: Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի գնա հատ մա մբ վե րոգ րյալ հար ցե րը կազ մում են այն է ա կան փաս տա կան և ի րա վա-
բա նա կան հան գա մա նք նե րի ամ բող ջու թյու նը, ո րո նք հի մք են հան դի սա նում « Հար կե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կի րառ մա մբ հա րկ վճա րո ղի նկատ մա մբ 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի նա խա գա հի 03.02.2014 
թվա կա նի թիվ 1003775/1 հա նձ նա րա րագ րով Ըն կե րու թյու նում ան ցկաց ված բյու ջե ի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և հար կային մա րմն  ի կող մի ց վե րա հսկ վող ՀՀ օ րե նսդ րու-
թյան ա ռան ձին պա հա նջ նե րի կա տար ման ճշ տու թյան վե րս տուգ ման ար դյուն քում Վար-
չու թյան կող մի ց կա զմ վել է 30.07.2014 թվա կա նի թիվ 1003775/1 վե րս տուգ ման ակ տը: 
Նշ ված վար չա կան ակ տի 1-ին կե տով Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ ա ռա ջա դր վել է շա հու-
թա հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն՝ 48.961.480 ՀՀ դրա մի  չա փով, 
այն պատ ճա ռա բա նու թյա մբ, որ Ըն կե րու թյու նը 115.268.945 ՀՀ դրա մով ա վել է հաշ վար-
կել 2010 թվա կա նի հա մա խա ռն ե կամ տից նվա զեց վո ղ՝ Ըն կե րու թյան կող մի ց Եր ևան քա-
ղա քի Ֆու չի կի թիվ 19 հաս ցե ում գտն վող շեն քի ի րաց ված տա րա ծք նե րի ինք նար ժե քից 
ա ռա ջա ցած ծախ սե րը, ո րի հետ ևան քով չի հաշ վա րկ վել և պե տա կան բյու ջե չի վճար վել 
23.053.790 ՀՀ դրամ շա հու թա հար կի գու մար: Ընդ ո րում, Ըն կե րու թյան կող մի ց 2010 թվա-
կա նի հա մա խա ռն ե կամ տից նվա զեց վող ծախ սե րի ի րա կան գու մա րը Վար չու թյու նը հաշ-
վար կել է ա նուղ ղա կի ե ղա նա կո վ՝ իր հաշ վար կի հիմ քում դնե լով Ըն կե րու թյան կող մի ց 
կա ռուց ված շեն քի ի րաց ված տա րա ծք նե րի կա դա ստ րային ար ժե քը:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Վար չու թյան 30.07.2014 թվա կա նի թիվ 1003775/1 ակ-
տի    1-ին կե տն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին Ըն կե րու թյան հայ ցը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
«(...) տվյ ալ դեպ քու մ ի րաց ման նպա տա կով շի նու  թյու ն նե րի ծախ սե րի մա սով վար չա կան 
մար մի  նը հի մք է ըն դու  նել կա դա ստ րային տվյ ալ նե րը, որն ա նըն դու  նե լի է սու յն դեպ քու մ՝ 
հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ստու գ ման ակ տու մ առ կա չէ որ ևէ ա պա ցու յց այն 
մա սին, որ վար չա կան մար մի  նը հնա րա վո րու  թյու ն չի ու  նե ցել այլ ե ղա նա կով ծախ սե րը 
հաշ վար կե լու  և ստիպ ված է ե ղել ծախ սե րն ա նու ղ ղա կի ե ղա նա կով կա տա րե լու  (...)»:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Նա խա րա րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա-
րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փո խ՝ ըստ է ու թյան հիմն  ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րը և հա վե լե լով. «(...) ա ռա վել ևս առ կա չէ որ ևէ հիմն  ա վո րու մ, որ 
ի րաց ման նպա տա կով շի նու  թյու ն նե րի ծախ սե րի մա սով պե տք է հի մք ըն դու ն վե ին հե նց 
կա դա ստ րային ար ժեք նե րը, ին չը նշա նա կու մ է, որ վար չա կան մար մի  նը հա րկ վող օբյեկ-
տը և հար կային պար տա վո րու  թյու ն նե րը հաշ վար կե լիս դու րս է ե կել « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված շր ջա նակ նե րից (...)»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի 
հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա-
կան ակ տի՝ Վար չու թյան 30.07.2014 թվա կա նի թիվ 1003775/1 վե րս տուգ ման ակ տի  1-ին 
կե տով Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ շա հու թա հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա-
վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լիս վար չա կան մար մի  նը գտել է, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց 2010 
թվա կա նի հա մա խա ռն ե կամ տից կա տար ված նվա զե ցումն  ե րը, ո րո նք վե րա բե րում են 
Եր ևան քա ղա քի Ֆու չի կի թիվ 19 հաս ցե ում կա ռուց ված շեն քի ի րաց ված տա րա ծք նե րի 
ինք նար ժե քին, ան հի մն  են: Հար կային մար մի  նն այդ նվա զե ցումն  ե րը հաշ վար կել է ինք-
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նու րույն՝ ա նուղ ղա կի ե ղա նա կո վ՝ հի մք ըն դու նե լով շեն քի ի րաց ված տա րա ծք նե րի կա-
դա ստ րային ար ժեք նե րը: Փաս տո րեն, տվյ ալ դեպ քում հար կային մար մի  նն ըստ է ու թյան 
ինք նու րույն հաշ վար կել է շա հու թա հար կի գծով Ըն կե րու թյան հա րկ վող օբյեկ տը և հար-
կային պար տա վո րու թյուն նե րը, ին չը կա րող էր կա տար վել մի  այն « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի ու ժո վ։ Այ նի նչ, Վար չու թյան 30.07.2014 թվա կա նի թիվ 1003775/1 
վե րս տուգ ման ակ տի 1-ին կե տում առ կա չէ որ ևէ նշում « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-
րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հար կային մա րմն  ի կող մի ց շա հու թա հար կի 
գծով Ըն կե րու թյան հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րն ինք նու-
րույն հաշ վար կե լու լի ա զո րու թյան կի րառ մա մբ Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար-
կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տը՝ Վար չու թյան 30.07.2014 թվա-
կա նի թիվ 1003775/1 վե րս տուգ ման ակ տը, պե տք է պա րու նա կեր հիմն  ա վո րում, ի թի վս 
այլ նի, հետ ևյալ հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ.

1) 2010 թվա կա նի շա հու թա հար կի գծով Ըն կե րու թյան հար կային պար տա վո րու թյու-
նը հար կային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով հաշ վար կե լը դար ձել է ան հնար 
կամ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում Ըն կե րու թյան հա րկ վող շր ջա նա ռու թյու նը հա մար-
վել է չհիմն  ա վոր ված,

2)  վե րոգ րյալ ի րա վի ճակ նե րն ա ռա ջա ցել են Ըն կե րու թյան կող մի ց հար կային օ րե-
նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված և « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում շա րա դր ված 
պար տա կա նու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման պատ ճա ռով, 

3) Ըն կե րու թյան հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ-
վար կե լու հա մար հի մք են ըն դուն վել « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում նա խա տես-
ված չա փա նիշ նե րը, 

4) Ըն կե րու թյան հա րկ վող օբյե կտ նե րի և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ-
վար կը կա տար վել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 ո րոշ մա մբ սահ-
ման ված կար գով:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Վար չու թյան 30.07.2014 թվա-
կա նի թիվ 1003775/1 վե րս տուգ ման ակ տի 1-ին կե տը որ ևէ նշում չի պա րու նա կում « Հար-
կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու-
թյա մբ 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կի րառ մա մբ Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար-
կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու հա մար հի մք հան դի սա ցող վե րոգ րյալ է ա կան 
փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մա նք նե րի վե րա բե րյալ:

 Միև նույն ժա մա նակ, սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյան ար դյուն քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծի քն նու թյան ըն թաց-
քում վար չա կան մար մի  նը չի ա պա ցու ցել « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե-
րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կի րառ-
մա մբ Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րե լու 
հա մար ան հրա ժե շտ ի րա վա բա նա կան փաս տե րի առ կայու թյու նը: Ա վե լին, սույն գոր ծով 
բա ցա կայում է որ ևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ վար չա կան մար մի  նը պահ պա նել է շա հու-
թա հար կի գծով Ըն կե րու թյան հա րկ վող օբյե կտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե-
րն ինք նու րույն հաշ վար կե լու լի ա զո րու թյան ի րա կա նաց ման պայ ման նե րն ու կար գը և 
Ըն կե րու թյան 2010 թվա կա նի հա րկ վող շա հույ թը ո րո շել է օ րեն քով սահ ման ված չա փա-
նիշ նե րի մի  ջո ցով: 

Այս հա մա տե քս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ 
սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տը հիմն  ա վոր ված չէ նաև Ըն կե րու թյան կող-
մի ց Եր ևան քա ղա քի Ֆու չի կի թիվ 19 հաս ցե ում գտն վող շեն քի ի րաց ված տա րա ծք նե րի 
ինք նար ժե քը հաշ վար կե լու հա մար այդ տա րա ծք նե րի կա դա ստ րային ար ժեք նե րը որ պես 
ե լա կետ ըն դու նե լու ա ռու մով, քա նի որ վար չա կան մար մի  նը չի նշել որ ևէ ի րա վա կան 
կամ փաս տա կան հի մք, ո րը վեր ջի նիս հնա րա վո րու թյուն կտար կա տա րե լու նման հաշ-
վա րկ, այ սի նքն՝ շա հու թա հար կի գծով հա մա խա ռն ե կամ տից կա տար վող թույ լատ րե լի 
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նվա զե ցումն  ե րի հաշ վա րկ ման հա մար որ պես չա փա նիշ օգ տա գոր ծել Ըն կե րու թյան կող-
մի ց ի րաց ված ան շա րժ գույ քե րի կա դա ստ րային ար ժեք նե րը:

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծում առ կա՝ ՀՀ « Փոր ձա-
քն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րի կող մի ց 11.12.2014 թվա կա նին 
կա զմ ված թիվ 14-2559 փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը 
2010 թվա կա նի հա մար շա հու թա հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն 
չու նի, իսկ Վար չու թյան կող մի ց 30.07.2014 թվա կա նին կա զմ ված թիվ 1003775/1 վե րս-
տուգ ման ակ տում ար ձա նա գր ված շա հու թա հար կի դր վա գով պե տք է ա ռա ջա նար ըն դա-
մե  նը 2.342.249 ՀՀ դրա մի  չա փով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն, այն էլ՝ ոչ թե 
2010, այլ 2011 թվա կա նի հա մար: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վար չու թյան 30.07.2014 թվա կա նի 
թիվ 1003775/1 վե րս տուգ ման ակ տը՝ սույն գոր ծով վի ճա րկ վող 1-ին կե տի մա սով, ըն-
դուն վել է օ րեն քի, մաս նա վո րա պե ս՝ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և դրա հի ման 
վրա ըն դուն ված ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 ո րոշ ման, ինչ պես 
նաև « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ 
և 57-րդ հոդ ված նե րի և « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կե-
րպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ և 10-րդ կե-
տե րի, խա խտ մա մբ և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման: Հետ ևա բար ստոր դա դաս դա տա-
րան նե րն ի րե նց դա տա կան ակ տե րով ի րա վա ցի ո րեն են եզ րա հան գել, որ Վար չու թյան 
30.07.2014 թվա կա նի թիվ 1003775/1 վե րս տուգ ման ակ տի 1-ին կե տը ոչ ի րա վա չափ է և 
են թա կա է վե րաց ման « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի  63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը բա վա րար չէ Վե րա-
քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Դա տա րա նը, ան վա-
վեր ճա նա չե լով Վար չու թյան 30.07.2014 թվա կա նի թիվ 1003775/1 ակ տի 1-ին կե տը, իսկ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, կայաց րել են գո րծն 
ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տեր: Հետ ևա բար, սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է 
կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա դաս 
դա տա րա նի գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան-
ված, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն պե տք է թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5.  Վճ ռա բեկ   դա տա րա նի   պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը  և  եզ րա հան գու մն  ե րը   դա տա-
կան ծախ սե րի բա շխ ման  վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Նա խա րա րու թյան կող մի ց վճ ռա բեկ բո ղո քի 



593ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

հա մար պե տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու պա րա գայում պե տա կան տուր քի հար ցը 
պե տք է հա մա րել լուծ ված` նկա տի ու նե նա լով, որ վեր ջի նիս բո ղո քը են թա կա է մե  րժ ման:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
 1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 23.02.2016 թվա-

կա նի ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:
2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 

են թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ վար չա կա ն Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/1258/05/15 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/1258/05/15  
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա բո վյ ան
Դա տա վոր ներ` Ա. Բա բայան
 Ա. Սա րգ սյան

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

  նա խա գա հու  թյա մբ Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
  Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան 

ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի (այ սու հետ` Կո մի  տե) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի 15.02.2017 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի «Կ լե ո պատ րա» ՍՊԸ-ի 
(այ սու հե տ՝ Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ Կո մի  տե ի՝  ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան Կո տայ-
քի տա րած քային հար կային տես չու թյան (այ սու հե տ՝ Տես չու թյուն) 13.02.2015 թվա կա նի 
թիվ 103 ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու և որ պես ան վա վե րու թյան հետ ևա նք` Տես չու թյան 
19.02.2015 թվա կա նի թիվ 029558 ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Տես չու թյան 

13.02.2015 թվա կա նի թիվ 103 ո րո շու մը և որ պես ան վա վե րու թյան հետ ևա նք՝ ան վա վեր 
ճա նա չել Տես չու թյան 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 029558 ո րո շու մը ։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Ա ռա քե լյ ան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
25.03.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյու նը վե րա կազ մա կե րպ-
ման հիմ քով փո խա րին վել է ի րա վա հա ջոր դո վ՝ Կո մի  տե ով:

 Դա տա րա նի 23.05.2016 թվա կա նի վճ ռով Ըն կե րու թյան հայ ցը մե  րժ վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 15.02.2017 

թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա տա րա նի 
23.05.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վե լ՝ հայ ցը բա վա րար վել է։
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 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Կո մի  տեն:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել և կի րա ռել « Շա հու  թա հար կի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ կե տում կի րա ռե լով « գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե լու (գոր ծու նե ու թյու նը 
դա դա րեց նե լու)» բա ռա կա պակ ցու թյու նը՝ օ րե նս դի րը նկա տի է ու նե ցել ոչ թե գոր ծու նե ու-
թյան որ ևէ տե սա կով չզ բաղ վե լը կամ գոր ծու նե ու թյան տե սա կը փո խե լը, այլ ընդ հան րա-
պես ոչ մի  տե սա կի գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե լը: Հետ ևա բար նշ ված ի րա վադ րույ-
թը կի րա ռե լի չէ Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ, իսկ Տես չու թյան 13.02.2015 թվա կա նի « Հա րկ 
վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման 
են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 103 ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ շա հու-
թա հար կի գծով 2014 թվա կա նի կան խավ ճար նե րը չվ ճա րե լու մա սով հար կային պար տա-
վո րու թյան ա ռա ջադ րումն  ի րա վա չափ է:

 Բա ցի այդ, Կո մի  տեն հա մա ձայն է սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ըն-
դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում Ըն կե րու թյա ն՝ լս ված լի նե լու ի րա-
վուն քը խա խտ ված լի նե լու վե րա բե րյալ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի դիր քո րոշ ման հետ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 15.02.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը մե ր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1) Ըն կե րու թյան շա հու թա հար կի հաշ վար կի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը 2013 թվա-

կա նի ըն թաց քում զբաղ վել է խա ղատ նե րի, ինչ պես նաև հան րային սնն դի կե տե րի (բար 
և ռես տո րան) կազ մա կե րպ մա մբ և ու նե ցել է ըն դա մե  նը 3.648.539.956 ՀՀ դրա մի  չա փով 
հա մա խա ռն ե կա մուտ, 2013 թվա կա նի հա մար Ըն կե րու թյան կող մի ց վճար ման են թա կա 
շա հու թա հար կի գու մա րը կազ մե լ է 784.072 ՀՀ դրամ, իսկ հա ջո րդ տար վա կան խավ ճար-
նե րի ե ռամ սյա կային գու մա րը՝ 147.013 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 14-17).

2) 10.01.2014 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը Կո մի  տե ի Կո տայ քի տա րած քային հար կային 
տես չու թյուն է ներ կայաց րել հայ տա րա րու թյուն՝ 01.01.2014 թվա կա նից Կո տայ քի մար զի 
Վե րին Պտղ նի հա մայն քում գտն վող խա ղա տան գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու մա սին 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 12). 

3) Ըն կե րու թյան շա հու թա հար կի հաշ վար կի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը 2014 թվա-
կա նի ըն թաց քում զբաղ վել է գույ քը վար ձա կա լու թյա մբ տա լով, խո րհր դատ վա կան ծա-
ռայու թյա մբ և խա ղային տեխ նի կայի սպա սա րկ մա մբ ու նո րոգ մա մբ և ու նե ցել է ըն դա մե -
նը 90.132.105 ՀՀ դրա մի  չա փով հա մա խա ռն ե կա մուտ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 76-82). 

4) Ըն կե րու թյան կող մի ց հար կային տես չու թյուն է ներ կայաց վել նաև  հայ տա րա րու-
թյուն` հան րային սնն դի մա սով գոր ծու նե ու թյու նը 31.01.2014 թվա կա նից ժա մա նա կա վո-
րա պես դա դա րեց նե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 84).  

5) Տես չու թյան 13.02.2015 թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար-
կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 
103 ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյու նից գա նձ վել է 474.806.486 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ հար կային 
պար տա վո րու թյուն, ո րից 469.175.137 ՀՀ դրա մը (այդ թվում՝ ա պա ռք 373.075.465 ՀՀ 
դրամ, տույժ` 96.099.672 ՀՀ դրամ) ա ռա ջա ցել է շա հու թա հար կի գծով 2014 թվա կա նի 
կան խավ ճար նե րը չվ ճա րե լու հա մար, իսկ 5.631.349 ՀՀ դրա մը՝ ե կամ տային հար կի գծով 
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2014 թվա կա նի հու նի սից մի  նչև դեկ տեմ բեր ա մի ս նե րի հաշ վա րկ նե րի հի ման վրա (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 18-19):

6)  Տես չու թյան 19.02.2015 թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղի գույ քի (այդ թվում՝ դրա մա կան 
մի  ջոց նե րի և բան կային հա շիվն  ե րի)  վրա ար գե լա նք դնե լու մա սին»  թիվ 029558 ո րոշ-
մա մբ ար գե լա նք է դր վել Ըն կե րու թյան գույ քի և դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 21):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված  է ՀՀ  վար չա կան  դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի  1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` տն տես վա րող սուբյեկ տի 
կող մի ց գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե լու հիմ քով շա հու թա հար կի գծով կան խավ ճար-
ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ վե լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի ա ռա նձ-
նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր-
ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։ 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցա դր մա նը, թե արդյոք հաս տա տա գր ված վճա րով 
հա րկ վող գոր ծու  նե ու  թյու  նը դա դա րեց րած (չի րա կա նաց նող) տն տես վա րող սու բյե կտն 
ա զատ վու մ է այդ գոր ծու  նե ու  թյան մա սով շա հու  թա հար կի գծով կան խավ ճար ներ կա տա-
րե լու  պար տա կա նու  թյու  նից այն պայ ման նե րու մ, երբ տն տես վա րող սու բյեկ տը դա դա րեց-
րել է (չի ի րա կա նաց նու մ) մի  այն հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու  նե ու  թյու  նը, 
սա կայն շա րու  նա կու մ է զբաղ վել գոր ծու  նե ու  թյան այլ տե սակ նե րով:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա հու թա հար կը հա-
րկ վճա րող նե րի կող մի ց նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան բյու ջե 
վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է։

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում շա հու թա հա րկ են վճա րում (հար կա տու են) Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ռե զի դե նտ նե րը (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ռե զի դե-
նտ նե րի հա մար հա րկ վող օբյե կտ է հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-
րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց վող հա րկ վող շա հույ թը:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հա րկ վող շա հույ թը 
հար կա տուի հա մա խա ռն ե կամ տի և նույն օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն  ե րի դրա-
կան տար բե րու թյունն է (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հա մա-
խա ռն ե կա մու տը հաշ վե տու տա րում հար կա տուի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րն է` 
ան կախ դրա նց ստաց ման աղ բյուր նե րից (...):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում ան դրա դառ-
նա լով « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ վե րը նշ ված ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյա-
նը, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ շա հու թա հար կը պե տա կան բյու ջե 
վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է, ո րի հա րկ վող օբյեկ տը ռե զի դե նտ նե րի հա մար Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց վող հա րկ վող շա-
հույթն է: Ընդ ո րում, հա րկ վող շա հույթ է հար կա տուի հա մա խա ռն ե կամ տի, այ սի նքն` 
հաշ վե տու տա րում ան կախ դրա նց ստաց ման աղ բյուր նե րից հար կա տուի բո լոր ե կա-
մուտ նե րի հան րա գու մա րի և օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցումն  ե րի դրա կան տար բե-
րու թյու նը (տե ՛ս, «Ի ՆԺ ԳԱ ՐԱ ՆՏ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու  թյան թիվ 
ՎԴ/3899/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի ո րո-
շու  մը):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հար կա-
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տու նե րը շա հու թա հար կի գու մար նե րը ո րո շում են յու րա քան չյուր տար վա ար դյունք նե րով 
(...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա հու թա հա րկ 
վճա րող նե րն ի րե նց հաշ վառ ման վայ րի հար կային տես չու թյան մա րմն  ին յու րա քան չյուր 
տար վա ար դյունք նե րով` մի  նչև հաշ վե տու տար վան հա ջոր դող տար վա ապ րի լի 15-ը, 
ներ կայաց նում են սահ ման ված կար գով հար կային մա րմն  ի կող մի ց հաս տատ ված շա հու-
թա հար կի հաշ վա րկ:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 50-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հար կա տուն պար-
տա վոր է շա հու թա հար կի գու մա րը վճա րել պե տա կան բյու ջե մի  նչև տվյ ալ տար վան հա-
ջոր դող տար վա ապ րի լի 25-ը նե րա ռյալ:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` տար վա 
ըն թաց քում հար կա տուն պար տա վոր է կա տա րել շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ` նույն 
հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով (...):

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` կան խավ ճար նե րի մու ծումն  ե րը կա տար վում 
են յու րա քան չյուր ե ռամ սյակ, նա խո րդ տար վա շա հու թա հար կի փաս տա ցի գու մա րի և 
(կամ) շա հու թա հար կի հաշ վար կային մե  ծու թյան 18,75 տո կո սի չա փով` յու րա քան չյուր 
ե ռամ սյա կի վեր ջին ամս վա 15-ից ոչ ուշ: (...) ըն թա ցիկ տար վա կան խավ ճար նե րի հաշ-
վա րկ ման հա մար հի մք է հան դի սա նում նա խո րդ տար վա հա րկ վող շա հույ թի նկատ մա մբ 
կի րառ վող դրույ քա չա փով հաշ վա րկ ված շա հու թա հար կի գու մա րի և (...) նա խո րդ տա-
րում օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն նե րում ստաց ված ե կամ տից վճար ված շա հու թա հար կի 
հաշ վա նց վող գու մար նե րի դրա կան տար բե րու թյու նը, ինչ պես նաև նա խո րդ տար վա շր-
ջա նա ռու թյան հար կի, հաս տա տա գր ված վճա րի և (կամ) ար տո նագ րային վճա րի մե ջ շա-
հու թա հար կին բա ժին ընկ նող գու մար նե րը (...):

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` այն հար կա տուն, ո րը հար կային մար մի ն է 
ներ կայաց րել գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե լու (գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու) մա-
սին հայ տա րա րու թյուն, կա րող է նշյալ հայ տա րա րու թյու նը ներ կայաց նե լուց հե տո շա հու-
թա հար կի կան խավ ճար ներ չկա տա րե լ։

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ այս կամ այն հա րկ վճա րո ղի՝ շա հու թա հար կի 
գծով պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա հար կային պար տա վո րու թյան չա փը ո րոշ-
վում է յու րա քան չյուր տար վա գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րով տվյ ալ հա րկ վճա րո ղի 
մոտ ա ռա ջա ցած հա րկ վող շա հույ թի հի ման վրա: Ընդ ո րում, շա հու թա հար կով հա րկ վող 
օբյեկ տը (հա րկ վող շա հույ թը) հնա րա վոր է ո րո շել մի  այն հաշ վե տու տար վա ա վար տից 
հե տո, քա նի որ տվյ ալ հա րկ վճա րո ղի հա րկ վող շա հույ թը, այն է՝ ամ բո ղջ հաշ վե տու տա-
րում հար կա տուի բո լոր ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րի և օ րեն քով սահ ման ված նվա զե-
ցումն  ե րի դրա կան տար բե րու թյու նը, հնա րա վոր է հաշ վար կել մի  այն հաշ վե տու տար վա 
ա վար տից հե տո: Ըստ այդմ, օ րե նս դի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ և 
50-րդ հոդ ված նե րում սահ մա նել է, որ հաշ վե տու տար վա ար դյունք նե րով շա հու թա հար-
կի հաշ վար կը հար կային մար մի ն է ներ կայաց վում մի  նչև հաշ վե տու տար վան հա ջոր դող 
տար վա ապ րի լի 15-ը, իսկ շա հու թա հար կի գու մա րը պե տա կան բյու ջե է վճար վում մի  նչև 
տվյ ալ տար վան հա ջոր դող տար վա ապ րի լի 25-ը նե րա ռյալ:

 Միև նույն ժա մա նակ օ րե նս դի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ-
վա ծով սահ մա նել է, որ հար կա տու նե րը հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում, այ սի նքն՝ մի  նչև 
այդ տար վա հա մար շա հու թա հար կով հա րկ վող շա հույ թի և շա հու թա հար կի գու մար նե րի 
հաշ վա րկ ման հնա րա վո րու թյան ա ռա ջա ցու մը, պար տա վոր են պե տա կան բյու ջե վճա րել 
շա հու թա հար կի գծով կան խավ ճար ներ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ օ րե նսդ-
րա կան նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մը նպա տա կաուղղ ված է հա րկ վճա րո ղի՝ շա հու թա-
հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյան բե ռի հա մա չափ բա շխ մա նը հաշ վե տու տար-
վա ըն թաց քում, ինչ պես նաև հաշ վե տու տար վա հա մար շա հու թա հար կի գծով վճար ման 
են թա կա գու մար նե րի՝ տվյ ալ տար վա ըն թաց քում պե տա կան բյու ջե մուտ քի ա պա հով-
մա նը:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույթ-
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նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ շա հու թա-
հա րկ վճա րո ղի՝ հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում կան խավ ճար ներ վճա րե լու պար տա կա-
նու թյու նը կա տար վում է ե ռամ սյա կային պար բե րա կա նու թյա մբ նա խո րդ տար վա շա-
հու թա հար կի փաս տա ցի գու մա րի կամ շա հու թա հար կի հաշ վար կային մե  ծու թյան 18,75 
տո կո սի չա փով, ին չը նպա տա կաուղղ ված է ըն թա ցիկ տար վա շա հու թա հար կի գծով 
հար կային պար տա վո րու թյան հնա րա վո րի նս հա մա մաս նո րեն բա շխ մա նը տվյ ալ տար վա 
ըն թաց քում։ Ընդ ո րում, նշ ված հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ  
օ րե նս դի րը սահ մա նել է կան խավ ճար նե րի չա փի հաշ վա րկ ման եր կու ա ռան ձին հիմ քեր. 
դրա նք են` 

1) նա խո րդ տար վա հա րկ վող շա հույ թի նկատ մա մբ կի րառ վող դրույ քա չա փով հաշ-
վա րկ ված շա հու թա հար կի գու մա րի և նա խո րդ տա րում օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն նե-
րում ստաց ված ե կամ տից վճար ված շա հու թա հար կի հաշ վա նց վող գու մար նե րի դրա կան 
տար բե րու թյու նը,

2)  նա խո րդ տար վա շր ջա նա ռու թյան հար կի, հաս տա տա գր ված վճա րի և (կամ) ար-
տո նագ րային վճա րի մե ջ շա հու թա հար կին բա ժին ընկ նող գու մար նե րը:

 Փաս տո րեն, մատ նա նշ ված ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 
հա րկ վճա րո ղը պար տա վոր է հաշ վար կել և վճա րել ըն թա ցիկ տար վա շա հու թա հար կի 
կան խավ ճար, ի թի վս այլ նի, նաև նա խո րդ տար վա հաս տա տա գր ված վճա րի մե ջ շա հու-
թա հար կին բա ժին ընկ նող գու մար նե րի հի ման վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տն-
տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ո րոշ տե սակ նե րի հա մար հաս տա տա գր ված վճար նե րի հաշ-
վա րկ ման և վճար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րն օ րե նս դի րը կար գա վո րել է 
« Հաս տա տա գր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: 

Այս պես, « Հաս տա տա գր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` նույն օ րեն քի ի մաս տո վ՝ հաս տա տա գր ված վճա րը նույն օ րեն քով նա խա տես-
ված չա փե րով և ժամկ  ետ նե րում հաս տա տա գր ված վճար վճա րող նե րի կող մի ց պե տա-
կան բյու ջե վճար վող ա վե լաց ված ար ժե քի հար կին և (կամ) շա հու թա հար կին  փո խա րի նող 
պար տա դիր և ան հա տույց վճար է:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ի րա վա բա նա կան ան ձա նց հա մար հաս տա-
տա գր ված վճա րը փո խա րի նում է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի և կամ  շա հու թա հար կի 
գու մա րին:

« Հաս տա տա գր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հաս-
տա տա գր ված վճար վճա րող ներ են ի րա վա բա նա կան ան ձի նք և ան հատ ձեռ նար կա տե-
րե րը (...), ո րո նք զբաղ վում են նույն օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված գոր ծու նե ու-
թյան տե սակ նե րով:

« Հաս տա տա գր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա-
ձայն` հա րկ վճա րող նե րը հաս տա տա գր ված վճար նե րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյան տե-
սակ նե րի մա սով շա հու թա հար կի  կան խավ ճա րային մու ծումն  եր չեն կա տա րում:

Վ կայա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րեն քով նա-
խա տես ված գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի տե սակ նե րի հա մար տն տես վա րող սուբյե կտ նե րը 
վճա րում են հաս տա տա գր ված վճար, ո րը փո խա րի նում է տվյ ալ գոր ծու նե ու թյան մա սով 
ա ռա ջա ցող շա հու թա հար կի և (կամ) ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով հար կային պար-
տա վո րու թյուն նե րին:  Ընդ ո րում, « Հաս տա տա գր ված  վճար նե րի  մա սին»  ՀՀ  օ րեն քի 
19-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում հաս տա տա գր ված վճար 
վճա րող հան դի սա ցող տն տես վա րող սուբյե կտ նե րը հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ-
վող գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի մա սով ա զատ ված են շա հու թա հար կի կան խավ ճա-
րային մու ծումն  եր կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նից: Սա կայն, ե թե նա խո րդ տար վա ըն-
թաց քում հաս տա տա գր ված վճար վճա րող հան դի սա ցող տն տես վա րող սուբյեկ տը հաշ-
վե տու տար վա ըն թաց քում այլևս չի հան դի սա նում հաս տա տա գր ված վճար վճա րող կամ 
հան դի սա նա լով հաս տա տա գր ված վճար վճա րո ղ՝ մի  ա ժա մա նակ ի րա կա նաց նում է նաև 
շա հու թա հար կով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյուն, ա պա վեր ջի նս « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ու ժով պար տա վոր է կա տա րել շա հու թա հար կի կան-
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խավ ճար ներ նա խո րդ տար վա հաս տա տա գր ված վճա րի մե ջ շա հու թա հար կին բա ժին 
ընկ նող գու մար նե րի հի ման վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով օ րե նս դի րը նա խա տե սել է շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ 
չկա տա րե լու ի րա վունք այն հար կա տու նե րի հա մար, ով քեր հար կային մար մի ն են ներ-
կայաց րել գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե լու (գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու) մա սին 
հայ տա րա րու թյուն: Նշ ված օ րե նսդ րա կան կար գա վոր ման հիմ քում ըն կած է այն տրա մա-
բա նու թյու նը, որ հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան մա սով 
հար կա տուն փաս տա ցի շա հույթ չի ստա նում և չի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյան մա սով 
փաս տա ցի չի կա րող ու նե նալ շա հու թա հար կի գծով պե տա կան բյու ջե վճար ման են թա կա 
հար կային պար տա վո րու թյուն: Հետ ևա բար նման ի րա վի ճա կում վե րա նում է նաև հաշ-
վե տու տար վա ըն թաց քում դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան մա սով շա հու թա հար կի կան-
խավ ճար ներ կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Այլ կե րպ ա սած, ե թե ըն թա ցիկ տար վա 
ըն թաց քում հար կա տուն չի ի րա կա նաց նում տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն, ա պա տվյ ալ 
տար վա հա մար այդ գոր ծու նե ու թյան մա սով շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ կա տա րե-
լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է: Փաս տո րեն, տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն չի-
րա կա նաց նող և շա հույթ չս տա ցող հար կա տուի հա մար հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում 
այդ գոր ծու նե ու թյան մա սով շա հու թա հար կի կան խավ ճար նե րի կա տար ման պար տա կա-
նու թյու նից ա զատ վե լու կա ռու ցա կար գի սահ մա նու մը գո րծ նա կա նում ե րաշ խա վո րում է 
տվյ ալ հար կա տուի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րին չհա մա պա տաս խա նող 
հար կային բե ռից զե րծ մն ա լու ա պա հո վու մը:

 Վե րոգ րյա լի հա մա տե քս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ան դրա-
դառ նալ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հան դի պող այն դեպ քե րին, երբ նա խո րդ տար-
վա ըն թաց քում հաս տա տա գր ված վճար վճա րող հան դի սա ցող տն տես վա րող սուբյեկ տը 
հաշ վե տու տա րում դա դա րեց րել է հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող իր գոր ծու նե-
ու թյու նը` շա րու նա կե լով զբաղ վել հաս տա տա գր ված վճա րով չհա րկ վող տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան այլ տե սակ նե րով: Այս հա մա տե քս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի առջև բա-
րձ րաց ված հար ցը հան գում է հետ ևյա լին. արդյո ՞ք « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ի րա վադ րույ թը վե րա բե րում է մի  այն այն 
տն տես վա րող սուբյե կտ նե րին, ով քեր ի րե նց գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րել են ամ բո ղջ 
ծա վա լով և չեն ի րա կա նաց նում որ ևէ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն, թե այդ կա նո նը հա-
վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև այն տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի նկատ մա մբ, ով քեր դա-
դա րեց րել են ի րե նց գոր ծու նե ու թյան մի  այն մի  մա սը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան խնդ րին պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան-
հրա ժե շտ է հա մա րում « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
սահ ման ված ի րա վա նոր մը մե կ նա բա նել ան ձի՝ սե փա կա նու թյան և տն տե սա կան գոր-
ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի է ու թյան և բո վան դա կու թյան լույ սի 
ներ քո: 

Այս պես, 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պա շտ պան վում է սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քը: Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր վում են տն տե-
սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյունն ու ա զատ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյու նը:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի իր հայե ցո ղու թյա մբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե-
լու, տնօ րի նե լու (...) իր սե փա կա նու թյու նը (...)։

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 33.1-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի օ րեն քով չար գել ված ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու-
թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վունք (...)։

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել 
հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պար տա դիր այլ վճա րումն  եր:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 10-րդ հոդ վա ծի հա մա-
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ձայն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և հա վա սա րա պես պա շտ պան վում 
են սե փա կա նու թյան բո լոր ձևե րը:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 11-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տն տե սա կան կար գի հիմ քը սո ցի ա լա կան շու-
կայա կան տն տե սու թյունն է, ո րը հի մն  ված է մաս նա վոր սե փա կա նու թյան, տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյան, ա զատ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան վրա և պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թյան մի  ջո ցով ուղղ ված է ընդ հա նուր տն տե սա կան բա րե կե ցու թյա նը և 
սո ցի ա լա կան ար դա րու թյա նը:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 59-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի տն տե սա կան, նե րա ռյալ ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վունք (...):

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի օ րի նա կան հիմ քով ձե ռք բե րած սե փա կա նու-
թյունն իր հայե ցո ղու թյա մբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա վունք:

 Նույն հոդ վա ծի 8-րդ մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է մու ծել օ րեն-
քին հա մա պա տաս խան սահ ման ված հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պե տա կան կամ հա-
մայն քային բյու ջե մուտ քա գր վող պար տա դիր այլ վճա րումն  եր:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ-
քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել իր գույ քից, բա ցա ռու թյա մբ 
ի շահ հան րու թյան և այն պայ ման նե րով, ո րո նք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի  ջազ-
գային ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզ բունք նե րո վ։ Նա խո րդ դրույթ նե րը, այ նուա մե  նայ նիվ, 
չեն խո չըն դո տում պե տու թյա ն՝ այն պի սի օ րե նք ներ կի րա ռե լու ի րա վուն քին, ո րո նք նա 
ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ հա նուր շա հե րին հա մա պա տաս խան, սե փա կա նու թյան օգ-
տա գո րծ ման նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու կամ հար կե րի կամ մյուս 
գան ձումն  ե րի կամ տու գա նք նե րի վճա րումն  ա պա հո վե լու հա մա ր։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի վկայա կոչ ված նոր մե  րից հետ ևում է, որ սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է ինչ պես սահ մա նադ-
րաի րա վա կան, այն պես էլ մի  ջազ գային-ի րա վա կան նոր մե  րի ու ժով:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 30.01.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1073 ո րոշ մա մբ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ սե փա կա նու թյան պա շտ պա նու թյա-
նն ուղղ ված սահ մա նադ րա կան և մի  ջազ գային ի րա վա կան դրույթ նե րը չեն խո չըն դո-
տում պե տու թյա ն՝ այն պի սի օ րե նք ներ կի րա ռե լու ի րա վուն քին, ո րո նք նա ան հրա ժե շտ 
է հա մա րում ընդ հա նուր շա հե րին հա մա պա տաս խան սե փա կա նու թյան օգ տա գո րծ ման 
նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու կամ հար կե րի կամ մյուս գան ձումն  ե րի 
կամ տու գա նք նե րի վճա րումն  ա պա հո վե լու հա մար: Նույն ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րե լով մի  
դեպ քում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման սահ մա նադ րո րեն ամ րա գր ված սկզ-
բունք նե րն ու դրա նց կի րառ ման օ րե նսդ րա կան շր ջա նակ նե րը, մյուս դեպ քում օ րեն քով 
սահ ման ված հար կեր մու ծե լու` ան ձի սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյան կա տար ման 
ան խու սա փե լի ու թյու նը՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը կար ևո րել է վեր ջի նիս ի րա-
վա կար գա վոր ման այն պի սի մի  ջոց նե րի ու ձևե րի սահ մա նումն  ու կի րա ռու մը, ո րո նց պա-
րա գայում ի րա վուն քը չեն թա րկ վի ա նի րա վա չափ (ան հա մա չափ) սահ մա նա փակ ման, իսկ 
օ րեն քով նա խա տես ված սահ մա նա փա կումն  ե րը հե տա պն դեն սահ մա նադ րո րեն ար դա-
րաց ված նպա տակ և որ ևէ կե րպ չգե րա զան ցեն Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ստա նձ-
նած մի  ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րը:

Վճ ռա բեկ  դա տա րա նն  ար ձա նագ րում է, որ Կոն վեն ցի այի  թիվ  1 Ար ձա նագ րու-
թյան  1-ին հոդ վա ծը ե րաշ խա վո րում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Այն նա խա տե սում 
է ե րեք հս տակ կա նոն ներ. ա ռա ջին կա նո նը սահ մա նում է գույ քից ա նար գել օգտ վե լու 
ընդ հա նուր սկզ բուն քը, երկ րո րդ կա նո նը կար գա վո րում է սե փա կա նու թյու նից զր կե լու 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը, իսկ եր րո րդ կա նո նը ճա նա չում է սե փա կա նու թյան 
նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու պե տու թյան ի րա վուն քը հան րային շա-
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հին հա մա պա տաս խան կամ հար կե րի և այլ պար տա դիր վճար նե րի գան ձումն  ա պա հո-
վե լու հա մար:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նն (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա-
րան) իր նա խա դե պային ի րա վուն քում ձևա վո րել է այն դիր քո րո շու մը, որ Կոն վեն ցի այի 
թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես ված վե րո հի շյալ ե րեք կա նոն նե րը 
սեր տո րեն փոխ կա պա կց ված են մի  մյա նց հետ. երկ րո րդ և եր րո րդ կա նոն նե րը առնչ վում 
են գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վուն քի նկատ մա մբ թույ լատ րե լի մի  ջամ տու թյուն նե-
րին, հետ ևա բար պե տք է դի տա րկ վեն ա ռա ջին կա նո նում նա խա տես ված ընդ հա նուր 
սկզ բուն քի լույ սի ներ քո (տե ՛ս,  AGOSI v. The United Kingdom գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 24.10.1986 թվա կա նի վճի ռը, կետ 48): 

Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում մե ջ բե րել Կոն վեն ցի-
այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով նա խա տես վա ծ՝ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու 
ի  րա վուն քի նկատ մա մբ մի  ջամ տու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րի վե րա բե րյալ Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի կող մի ց ձևա վոր ված կայուն նա խա դե պային ի րա վուն քը, ո րի հա-
մա ձայն՝ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու մի  ջամ տու թյու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել 
հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

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

1-ին հոդ վա ծի ա ռա ջին և կար ևո րա գույն պա հա նջն այն է, որ գույ քից ա նար գել օգտ վե-
լու ի րա վուն քի նկատ մա մբ հան րային իշ խա նու թյան մի  ջամ տու թյու նը պե տք է հի մն  ված 
լի նի օ րեն քի վրա. այս պա հան ջը բխում է ժո ղո վր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան հիմ-
նա րար սկզ բունք նե րից մե  կի՝ ի րա վուն քի գե րա կայու թյան է ու թյու նից (տե ՛ս, The Former 
King of Greece and others v. Greece գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.11.2000 թվա կա նի 
վճի ռը, կետ 79): Հետ ևա բար ա ռա ջին պայ մա նը են թադ րում է ոչ մի  այն ներ պե տա կան 
օ րե նսդ րու թյան շր ջա նակ նե րում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի տվյ ալ սահ մա նա փա կու մը 
նա խա տե սող օ րեն քի առ կայու թյու նը, այլ նաև այդ օ րեն քի հա մա պա տաս խա նու թյունն 
ի րա վուն քի գե րա կայու թյան սկզ բուն քից բխող ո րո շա կի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րին 
(տե ՛ս, James and others v. The United Kingdom  գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 21.02.1986 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 67):

 Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման մի  ջամ տու թյան ի րա վա չա փու թյան 
երկ րո րդ պայ մա նի հա մա ձայն՝ այդ մի  ջամ տու թյու նը պե տք է հե տա պն դի ի րա վա չափ 
նպա տակ` ել նե լով ընդ հա նուր, հան րային շա հից, ո րի գնա հատ ման հար ցում հան րային 
իշ խա նու թյան մար մի ն նե րն օժտ ված են ո րո շա կի հայե ցո ղու թյա մբ (տե ՛ս, James and others 
v. The United Kingdom գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 21.02.1986 թվա կա նի վճի ռը, կետ 
46):

 Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի նկատ մա մբ մի  ջամ տու թյան ի րա վա չա փու թյան եր րո-
րդ պայ մա նը նա խա տե սում է, որ մի  ջամ տու թյու նը պե տք է ա պա հո վի ար դա րա ցի հա-
վա սա րա կշ ռու թյուն հան րու թյան ընդ հա նուր շա հի և մար դու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյան պա հա նջ նե րի մի  ջև (տե ՛ս, Sporrong and Lönnroth v. Sweden գոր ծով Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի 23.09.1982 թվա կա նի վճի ռը, կետ 69): Մաս նա վո րա պե ս՝ գույ քից 
ա նար գել օգտ վե լու ի րա վուն քի ցան կա ցած մի  ջամ տու թյան դեպ քում կի րառ վող մի  ջոց-
նե րի և հե տա պնդ վող նպա տակ նե րի մի  ջև պե տք է գոյու թյուն ու նե նա հա մա չա փու թյան 
ո րո շա կի ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե ՛ս, Scollo v. Italy գոր ծով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 28.09.1995 թվա կա նի վճի ռը, կետ 32): Եվ րո պա կան դա տա րա նի գնա հատ մա մբ 
նման բա րեն պա ստ հա վա սա րա կշ ռու թյան հնա րա վոր չէ հաս նել այն դեպ քե րում, երբ 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի մի  ջամ տու թյան պատ ճա ռով սե փա կա նա տե րը ստիպ ված է 
կրել ան հա մա չափ, ա վե լո րդ և չա փա զա նց մե ծ ծան րու թյուն (տե ՛ս, The Former King of 
Greece and others v. Greece գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.11.2000 թվա կա նի վճի ռը, 
կետ 89):

 Փաս տո րեն, Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը պե տու թյան ա պօ-
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րի նի մի  ջամ տու թյու նից պա շտ պա նում է յու րա քան չյու րի՝ իր գույ քից ա նար գել օգտ վե լու 
հիմն  ա րար ի րա վուն քը, ո րը կա րող է սահ մա նա փակ վել նույն հոդ վա ծում նշ ված հետ ևյալ 
ե ղա նակ նե րով. սե փա կա նու թյու նից զր կում և սե փա կա նու թյան նկատ մա մբ վե րա հս կո-
ղու թյուն: Ընդ ո րում, սե փա կա նու թյան նկատ մա մբ հան րային իշ խա նու թյան վե րա հս կո-
ղու թյան ձևե րից մե  կը հար կե րի և մյուս պար տա դիր վճար նե րի հա վա քա գր ման ա պա հո-
վումն  է: Նշ ված բնա գա վա ռում պե տու թյունն օժտ ված է լայն հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ-
նե րով և ի րա վա սու է սե փա կան հայե ցո ղու թյա մբ ո րո շե լու իր կող մի ց ի րա կա նաց վող 
հար կային քա ղա քա կա նու թյան բո վան դա կու թյու նը և ուղ ղու թյու նը, հար կային բե ռի չա-
փը, հար կե րի գա նձ ման կար գը և այլն: Այ նու հան դե րձ, աս վա ծը բո լո րո վին չի նշա նա կում, 
որ հար կե րի և այլ պար տա դիր վճար նե րի գա նձ ման հար ցում պե տու թյունն օժտ ված է 
ան սահ մա նա փակ հայե ցո ղու թյա մբ: 

Այս պես, ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ հար կե րի գան ձումն  ա պա հո վող ներ պե-
տա կան կար գա վո րումն  ե րը պե տք է ու նե նան ող ջա մի տ պատ ճա ռա բա նու թյուն, իսկ սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քի նկատ մա մբ ցան կա ցած մի  ջամ տու թյուն, նե րա ռյալ հար կե րի 
վճա րումն  ա պա հո վե լուն ուղղ ված մի  ջամ տու թյու նը, պե տք է ա պա հո վի «ող ջա մի տ հա-
վա սա րա կշ ռու թյուն» հա սա րա կու թյան ընդ հա նուր շա հե րի և մար դու հիմն  ա րար ի րա-
վունք նե րի պա շտ պա նու թյան պա հա նջ նե րի մի  ջև: Ըստ այդմ, հար կե րի գա նձ ման կա ռու-
ցա կար գը կա րող է հա կա սու թյան մե ջ մտ նել սե փա կա նու թյան հիմն  ա րար ի րա վուն քի 
հետ, ե թե այն հա րկ վճա րո ղի վրա դնում է չա փա զա նց մե ծ բեռ կամ է ա կան բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն է ու նե նում վեր ջի նիս ֆի նան սա կան վի ճա կի վրա (տե ՛ս, Gasus Dosier - und 
Fördertechnik GmbH v. The Netherlands գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.02.1995 թվա-
կա նի վճի ռը, կե տեր 60, 62 և 67):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ պե տու թյան կող մի ց ի րա կա նաց վող հար կային 
քա ղա քա կա նու թյունն առնչ վում է ոչ մի  այն ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի, այլ նաև 
տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ված ի րա կա նաց ման 
և պա շտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան հետ: Տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա տու-
թյան և ա զատ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան ե րաշ խա վո րու մը` որ պես սահ մա նադ րա կան 
կար գի հի մունք, ե լա կե տային նշա նա կու թյուն ու նի Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա նո նա կա րգ ման հա մար: Տն տե սա կան գոր ծու նե ու-
թյան ա զա տու թյու նը շու կայա կան տն տե սու թյան հիմն  ա րար սկզ բունքն է և շու կայա կան 
տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման ու զար գաց ման օբյեկ տիվ նա խադ րյա-
լը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-780 ո րոշ մա մբ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ  ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու-
թյա մբ զբաղ վե լն ան ձի սահ մա նադ րա կան ի րա վունքն է, և որ այդ գոր ծու նե ու թյան բո-
վան դա կու թյու նը (հատ կա նիշ նե րը), ի րա կա նաց ման կա րգն ու պայ ման նե րը են թա կա են 
օ րե նսդ րա կան կար գա վոր ման: Այդ ի րա վուն քը նե րա ռում է բո լոր ի րա վա կան հնա րա վո-
րու թյուն նե րը, ո րո նք ան հա տի հա մար նա խա պայ ման ներ են ստեղ ծում ինք նու րույ նա բար 
ո րո շումն  եր ըն դու նե լու իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյա նն առնչ վող հար ցե րո վ։ 

Ի սկ 18.02.2014 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1139 ո րոշ մա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նը նշել է, որ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյունն ի րա վա բա նո րեն ե րաշ-
խա վոր ված հնա րա վո րու թյուն է ա պա հո վում ան ձա նց (տն տե սա վա րող սուբյե կտ նե րի) 
հա մա ր՝ ա զա տո րեն օգ տա գոր ծե լու սե փա կան ըն դու նա կու թյուն նե րն ու գույ քը՝ օ րեն քով 
չար գել ված տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մա ր։ Մի ա ժա մա նակ այդ 
ա զա տու թյան սկզ բուն քը բա ցար ձակ չէ և ինչ պես պե տու թյան, այն պես էլ տն տե սա վա-
րող սուբյե կտ նե րի առջև դնում է կո նկ րետ պար տա կա նու թյուն նե ր։ Այս պես, պե տու թյան 
հիմն  ա կան գոր ծա ռույթն է ա պա հո վել այդ ա զա տու թյան ե րաշ խա վոր ման ան հրա ժե շտ 
ի րա վա կան և տն տե սա կան պայ ման նե ր։ Մյուս կող մի ց, տն տե սա վա րող սուբյե կտ նե րի 
պար տա կա նու թյունն է ի րե նց գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լել օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով ու շր ջա նակ նե րում, այդ թվում՝ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու չա փով մու ծել 
հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պար տա դիր այլ վճա րումն  ե ր։ Այն սահ մա նադ րաի րա վա կան 
պար տա կա նու թյուն է, ո րը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան հա մար 
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դրա կեն սա կան կար ևո րու թյա մբ ու նշա նա կու թյա մբ։ Այդ պար տա կա նու թյան պատ շաճ 
կա տար ման ա պա հով մա նն է ան մի  ջա կա նո րեն ուղղ ված Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
հար կային օ րե նսդ րու թյու նը։ 

Այս պի սով, որ պես ե լա կետ ըն դու նե լով սե փա կա նու թյան և տն տե սա կան գոր ծու նե-
ու թյա մբ զբաղ վե լու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի և Եվ րո պա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո-
րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված ի րա վադ րույ թը չի կա րող մե կ նա բան վել 
այն պես, որ դրա նով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է բա ցա ռա պես այն 
հար կա տու նե րի նկատ մա մբ, ով քեր ի րե նց գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րել են ամ բող ջու-
թյա մբ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, գտ նում է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված շա հու թա հար կի կան խավ ճար-
ներ չկա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է թե՛ իր տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյունն ամ բող ջու թյա մբ դա դա րեց րած տն տես վա րող սուբյեկ տի, թե՛ մի  այն 
հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած, այլ տե սակ նե րով 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի նկատ մա մբ:

 Նախ ևա ռաջ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված շա հու թա հար կի կան խավ ճար-
ներ չկա տա րե լու հնա րա վո րու թյունն իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյունն ամ բող ջու թյա մբ 
դա դա րեց րած տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա տա րա ծե լու, իսկ մի  այն հաս տա տա գր ված 
վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով գոր ծու-
նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա չտա րա ծե լու հար կային քա ղա-
քա կա նու թյու նը չի կա րող ու նե նալ որ ևէ ող ջա մի տ պատ ճա ռա բա նու թյուն, քա նի որ շա-
հու թա հար կի կան խավ ճար ներ չկա տա րե լու կա ռու ցա կար գի հիմ քում ըն կած է այն գա-
ղա փա րը, որ շա հու թա հար կի կան խավ ճար նե րը հնա րա վո րի նս պե տք է հա մա պա տաս-
խա նեն բո լոր տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի՝ թե՛ նա խո րդ և թե՛ հաշ վե տու տար վա գոր-
ծու նե ու թյան ար դյունք նե րին: Իսկ այդ կա ռու ցա կար գը մի  այն հաս տա տա գր ված վճա րով 
հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի վրա չտա րա ծե լու դեպ քում շա հու թա հար կի 
կան խավ ճար ներ կա տա րե լու հար կային պար տա վո րու թյան մա սով ա ռա ջա նում է ակն-
հայտ ան հա վա սա րու թյուն նշ ված տն տես վա րող սուբյեկ տի և իր տն տե սա կան գոր ծու նե-
ու թյունն ամ բող ջու թյա մբ դա դա րեց րած տն տես վա րող սուբյեկ տի մի  ջև: Ընդ ո րում, այդ 
ան հա վա սար մո տե ցումն  ար դա րաց ված չէ որ ևէ օբյեկ տիվ հիմ քով և ի րա վա չափ նպա-
տա կով, քա նի որ օ րեն քով շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ չկա տա րե լու հնա րա վո րու-
թյուն նա խա տե սե լու նպա տա կը դրա կի րառ ման տի րույ թում գտն վող բո լոր տն տես վա-
րող սուբյե կտ նե րին թե՛ նա խո րդ և թե՛ հաշ վե տու տար վա գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե-
րին հնա րա վո րի նս հա մա պա տաս խա նող հար կային բե ռով ծան րա բեռ նե լն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում նշել, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
04.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-881 ո րոշ մա մբ ար տա հայտ վել է այն ի րա վա կան դիր քո-
րո շու մը, որ խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզ բուն քի խախ տում է հան դի սա նում այն պի սի 
տար բե րակ ված մո տե ցու մը, ո րը զուրկ է օբյեկ տիվ հիմ քից և ի րա վա չափ նպա տա կից: 
Իսկ 07.06.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-967 ո րոշ մա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
գտել է, որ են թադ րյալ խտ րա կա նու թյան դեպ քում առ կա պե տք է լի նի մի  ի րա վի ճակ, 
երբ տվյ ալ կո նկ րետ սուբյեկ տի նկատ մա մբ դրս ևոր վում է տար բե րակ ված մո տե ցում 
նույն ի րա վի ճա կում գտն վող այլ սուբյեկ տի հա մե  մա տու թյա մբ, ում նկատ մա մբ վե րա-
բեր մունքն ա վե լի բա րեն պա ստ է: 

Ը ստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ տն տես վա րող սուբյեկ տի կող-
մի ց դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան ծա վա լը (լ րիվ կամ մաս նա կի) չի կա րող հա մար վել 
«օբյեկ տիվ հի մք և ի րա վա չափ նպա տակ» « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ չկա տա րե լու կա-
ռու ցա կար գը տար բե րակ ված ձևով կի րա ռե լու հա մար: Տվյ ալ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
շր ջա նակ նե րում իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյունն ամ բող ջու թյա մբ դա դա րեց րած տն-
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տես վա րող սուբյեկ տը և մի  այն հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը 
դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող 
սուբյեկ տը գտն վում են մի և նույն ի րա վի ճա կում, և վեր ջին նե րիս նկատ մա մբ պե տք է դրս-
ևոր վի հա վա սար մո տե ցում՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով այդ տն տես վա րող սուբյե կտ-
նե րին չկա տա րե լու շա հու թա հար կի կան խավ ճար նե ր՝ յու րա քան չյու րին իր դա դա րեց րած 
գոր ծու նե ու թյան մա սով:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Շա հու թա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված շա հու թա հար կի կան-
խավ ճար ներ չկա տա րե լու հնա րա վո րու թյունն իր տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյունն ամ բող-
ջու թյա մբ դա դա րեց րած տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա տա րա ծե լու, իսկ մի  այն հաս տա-
տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա չտա րա ծե լու հար կային 
քա ղա քա կա նու թյու նը չի ա պա հո վում ար դա րա ցի հա վա սա րա կշ ռու թյուն հան րու թյան 
ընդ հա նուր շա հի և ան հա տի հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի, մաս նա վո րա պե ս՝ սե փա կա-
նու թյան և տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վունք նե րի, պա շտ պա նու թյան 
պա հա նջ նե րի մի  ջև: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ շա հու թա հար կի կան խավ ճար-
ներ չկա տա րե լու կա ռու ցա կար գը մի  այն հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե-
ու թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն-
տես վա րող սուբյեկ տի նկատ մա մբ կի րա ռե լի չհա մա րե լու մո տեց ման ար դյուն քում այդ 
տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա կա րող է դր վել ան հա մա չափ, ա վե լո րդ և չա փա զա նց մե ծ 
բեռ, ո րը կա րող է է ա կան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ վեր ջի նիս ֆի նան սա կան 
վի ճա կի վրա: Քն նա րկ վող ի րա վի ճա կը կա րող է ա ռա ջա նալ այն դեպ քում, երբ նա խո րդ 
տար վա ըն թաց քում տն տես վա րող սուբյեկ տի ու նե ցած տն տե սա կան շր ջա նա ռու թյան հա-
մե  մատ հաշ վե տու տա րում գոր ծու նե ու թյան մի  մա սի դա դա րեց ման հետ ևան քով տվյ ալ 
տն տես վա րող սուբյեկ տի շր ջա նա ռու թյունն է ա կա նո րեն նվա զել է: Այդ պայ ման նե րում 
տն տես վա րող սուբյեկ տի կող մի ց նա խո րդ տար վա տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար-
դյունք նե րի հի ման վրա շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ կա տա րե լը կա րող է լուրջ ֆի-
նան սա կան դժ վա րու թյուն ներ ա ռա ջաց նել տվյ ալ տն տես վա րո ղի հա մար, կաթ վա ծա հար 
ա նել վեր ջի նիս գոր ծու նե ու թյու նը և հան գեց նել ընդ հուպ հար կային ան հա մա չափ բե ռի 
պատ ճա ռով տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու ան հնա րի նու թյան: Փաս տո-
րեն, շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ չկա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը մի  այն հաս տա-
տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց րած, սա կայն այլ տե սակ նե րով 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյեկ տի վրա չտա րա ծե լու հար կային 
քա ղա քա կա նու թյու նը Կոն վեն ցի այի տե սան կյ ու նից ոչ ի րա վա չափ մի  ջամ տու թյուն է 
տվյ ալ տն տես վա րող սուբյեկ տի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի նկատ մա մբ, ին չը կա րող է 
հան գեց նել նաև  վեր ջի նի ս՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու ի րա վուն-
քի խա խտ մա նը: Այս պի սով, տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյե կտ նե-
րի հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րը բա ցա ռե լու նպա տա կով Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով 
նա խա տես ված կա նո նը պե տք է մե կ նա բան վի և կի րառ վի, մաս նա վո րա պես, հետ ևյալ 
կե րպ. այն դեպ քում, երբ հար կա տուն հար կային մար մի ն է ներ կայաց րել հաս տա տա գր-
ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե լու (հաս տա տա գր ված վճա րով 
հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու) մա սին հայ տա րա րու թյուն, ա պա հայ տա րա-
րու թյու նը ներ կայաց նե լուց հե տո հար կա տուն պար տա վոր չէ կա տա րել շա հու թա հար կի 
կան խավ ճար ներ հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան 
մա սով: Ընդ ո րում, տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը մի  այն հաս տա տա գր ված վճա րով 
հա րկ վող գոր ծու նե ու թյան մա սով դա դա րեց րած, իսկ մյուս տե սակ նե րով գոր ծու նե ու-
թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյե կտ նե րը շա րու նա կում են կրել շա հու թա հար կի 
գծով կան խավ ճար ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նը՝ ի րե նց կող մի ց ի րա կա նաց վող 
(չ դա դա րեց ված) գոր ծու նե ու թյան մա սով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
ե թե հար կա տուն հար կային մար մի ն է ներ կայաց րել հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ-
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վող գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու մա սին հայ տա րա րու թյուն` շա րու նա կե լով զբաղ-
վել գոր ծու նե ու թյան այլ տե սակ նե րով, ա պա « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ու ժով այդ տն տես վա րո ղը հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ա զատ-
վում է շա հու թա հար կի գծով կան խավ ճար ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նից հաս-
տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան մա սով և պար տա վոր չէ 
կա տա րել շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ նա խո րդ տար վա հաս տա տա գր ված վճա րի 
մե ջ շա հու թա հար կին բա ժին ընկ նող գու մար նե րի հի ման վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Տես-
չու թյան 13.02.2015 թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար-
տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 103 ո րոշ-
մա մբ Ըն կե րու թյու նից գա նձ վել է 474.806.486 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո-
րու թյուն, ո րից 469.175.137 ՀՀ դրա մն  ա ռա ջա ցել է շա հու թա հար կի գծով 2014 թվա կա նի 
կան խավ ճար նե րը չվ ճա րե լու հա մար, իսկ 5.631.349 ՀՀ դրա մը՝ ե կամ տային հար կի գծով 
2014 թվա կա նի հու նի սից մի  նչև դեկ տեմ բեր ա մի ս նե րի հաշ վա րկ նե րի հի ման վրա: Իսկ 
Տես չու թյան 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 029558 ո րոշ մա մբ ար գե լա նք է դր վել Ըն կե րու թյան 
գույ քի և դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա:

 Դա տա րա նը մե ր ժել է վե րոգ րյալ վար չա կան ակ տե րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին 
Ըն կե րու թյան հայ ցը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ շա հու թա հար կի գծով 2014 թվա կա նի կան-
խավ ճար նե րը չվ ճա րե լու մա սով Ըն կե րու թյան նկատ մա մբ հար կային պար տա վո րու թյան 
ա ռա ջադ րու մը հիմն  ա վոր է: Այս պես, ըստ Դա տա րա նի՝ Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր էր 
2014 թվա կա նի ըն թաց քում կա տա րել շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ նաև 2013 թվա-
կա նին ի րա կա նաց ված խա ղատ նային գոր ծու նե ու թյան հա մար հաշ վա րկ ված հաս տա-
տա գր ված վճա րի մե ջ շա հու թա հար կի հաշ վար կային մե  ծու թյան հի ման վրա, քա նի որ 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի ի րա վա կար գա վո րու մը 
վե րա բե րում է մի  այն այն դեպ քե րին, երբ հա րկ վճա րո ղն առ հա սա րակ դա դա րում է ի րա-
կա նաց նել որ ևէ տե սա կի գոր ծու նե ու թյուն: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը` բե կա նե-
լով ու փո փո խե լով Դա տա րա նի վճի ռը, հայ ցը բա վա րա րել է և վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տե րը ճա նա չել է ան վա վեր: Նախ ևա ռաջ Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ 
Տես չու թյան 13.02.2015 թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 103 
ո րոշ ման ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում Տես չու թյու նը չի ա պա-
հո վել Ըն կե րու թյան լս ված լի նե լու ի րա վուն քը, ին չը բա վա րար է նշ ված վար չա կան ակ-
տը և դրա հի ման վրա ըն դուն ված Տես չու թյան 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 029558 ո րո-
շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել 
է, որ շա հու թա հար կի գծով 2014 թվա կա նի կան խավ ճար նե րը չվ ճա րե լու մա սով Ըն կե-
րու թյան նկատ մա մբ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջադ րումն  ի րա վա չափ չէ, քա նի 
որ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում օգ տա գո րծ ված 
« գոր ծու  նե ու  թյու ն չի րա կա նաց նե լու  (գոր ծու  նե ու  թյու  նը դա դա րեց նե լու )» բա ռա կա պակ ցու-
թյու նը կա րող է վե րա բե րել ինչ պես գոր ծու նե ու թյունն ամ բո ղջ ծա վա լով ժա մա նա կա վո-
րա պես դա դա րեց նե լուն, այն պես էլ ո րո շա կի ա ռա նձ նաց ված տե սա կի գոր ծու նե ու թյուն 
չի րա կա նաց նե լուն, այդ տե սա կի գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լուն։ Հետ ևա բար նշ ված 
հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է նաև Ըն կե րու թյան նկատ մա-
մբ:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը 2013 թվա կա նի ըն թաց քում զբաղ-
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վել է խա ղա տան, ինչ պես նաև հան րային սնն դի կե տե րի (բար և ռես տո րան) կազ մա կե-
րպ մա մբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Հաս տա տա գր ված վճար նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի՝ մի  նչև 01.01.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 7-րդ հոդ վա ծի «ժգ» կե-
տի հա մա ձայն` հաս տա տա գր ված վճա րի հա րկ վող օբյե կտ են հա մար վում գոր ծու նե ու-
թյան հետ ևյալ տե սակ նե րը` խա ղատ նե րի գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պու մը: 

Այս պի սով, մի  նչև 01.01.2014 թվա կա նը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում խա ղա-
տան կազ մա կեր պու մը հան դի սա ցել է հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե-
ու թյուն և Ըն կե րու թյու նը 2013 թվա կա նի հա մար խա ղա տան կազ մա կե րպ ման գոր ծու-
նե ու թյան մա սով շա հու թա հար կի փո խա րեն վճա րել է հաս տա տա գր ված վճար: Սա կայն 
2014 թվա կա նի ըն թաց քում Ըն կե րու թյունն այլևս չի ի րա կա նաց րել խա ղա տան կազ մա-
կե րպ ման գոր ծու նե ու թյուն՝ 10.01.2014 թվա կա նին հար կային մար մի ն ներ կայաց նե լով 
01.01.2014 թվա կա նից Կո տայ քի մար զի Վե րին Պտղ նի հա մայն քում գտն վող խա ղա տան 
գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու մա սին հայ տա րա րու թյուն: Միև նույն ժա մա նակ խա ղա-
տան կազ մա կեր պու մը չի հան դի սա ցել Ըն կե րու թյան մի  ակ գոր ծու նե ու թյու նը, և վեր ջի նս 
2014 թվա կա նի ըն թաց քում զբաղ վել է գույ քը վար ձա կա լու թյա մբ տա լով, խո րհր դատ-
վա կան ծա ռայու թյա մբ և խա ղային տեխ նի կայի սպա սա րկ մա մբ ու նո րոգ մա մբ: Այ սի նքն՝ 
Ըն կե րու թյունն ամ բող ջու թյա մբ չի դա դա րեց րել իր գոր ծու նե ու թյու նը: 

Փաս տո րեն, տվյ ալ դեպ քում առ կա է այն ի րա վի ճա կը, որ 2013 թվա կա նի ըն թաց քում 
Ըն կե րու թյու նը հան դի սա ցել է հաս տա տա գր ված վճար վճա րող, սա կայն 2014 թվա կա նին 
դա դա րեց րել է հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող իր գոր ծու նե ու թյու նը՝ շա րու նա կե-
լով զբաղ վել հաս տա տա գր ված վճա րով չհա րկ վող տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան այլ 
տե սակ նե րով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց սույն ո րոշ մա մբ ձևա վոր ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րի  հա մա ձայն՝ նման  ի րա վի ճա կում « Շա հու թա հար կի մա սին»  ՀՀ օ րեն քի 
47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի ու ժով Ըն կե րու թյունն ա զատ վում է 2014 թվա կա նի ըն թաց քում 
շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նի ց՝ հաս տա տա գր ված 
վճա րով հա րկ վող դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան մա սով, և պար տա վոր չէ կա տա րել 
շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ նա խո րդ տար վա հաս տա տա գր ված վճա րի մե ջ շա հու-
թա հար կին բա ժին ընկ նող գու մար նե րի հի ման վրա: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ Ըն կե րու թյու նը, 
հար կային մար մի ն ներ կայաց նե լով 01.01.2014 թվա կա նից խա ղա տան գոր ծու նե ու թյու նը 
դա դա րեց նե լու մա սին հայ տա րա րու թյուն, բայց շա րու նա կե լով զբաղ վել հաս տա տա գր-
ված վճա րով չհա րկ վող գոր ծու նե ու թյա մբ, ա զատ վում է 2013 թվա կա նին ի րա կա նաց ված 
խա ղա տան կազ մա կե րպ ման գոր ծու նե ու թյան հա մար հաշ վա րկ ված հաս տա տա գր ված 
վճա րի մե ջ շա հու թա հար կին բա ժին ընկ նող գու մար նե րի հի ման վրա շա հու թա հար կի 
կան խավ ճար ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նից, քա նի որ « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված շա հու թա հար կի կան խավ ճար ներ 
չկա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև իր գոր ծու նե ու թյու նը 
մի  այն հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող մա սով դա դա րեց րած, իսկ այլ տե սակ նե-
րով գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի նկատ մա մբ: Հա կա-
ռակ պա րա գայում կա րող են խա խտ վել Ըն կե րու թյան սե փա կա նու թյան և տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րը:

 Վե րոգ րյա լը հիմն  ա վոր վում է նաև այն հան գա ման քով, որ 2013 թվա կա նին Ըն կե րու-
թյու նը զբաղ վել է նաև հաս տա տա գր ված վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյա մբ (խա ղատ-
նե րի կազ մա կեր պում) և ու նե ցել է ըն դա մե  նը 3.648.539.956 ՀՀ դրա մի  չա փով հա մա խա-
ռն ե կա մուտ, իսկ 2014 թվա կա նի ըն թաց քում դա դա րեց րել է հաս տա տա գր ված վճա րով 
հա րկ վող գոր ծու նե ու թյու նը՝ շա րու նա կե լով զբաղ վել այլ գոր ծու նե ու թյա մբ և ու նե ցել է 
ըն դա մե  նը 90.132.105 ՀՀ դրա մի  չա փով հա մա խա ռն ե կա մուտ: Այ սի նքն՝ 2014 թվա կա նի 
ըն թաց քում Ըն կե րու թյան հա մա խա ռն ե կա մուտն է ա կա նո րեն նվա զել է՝ կազ մե  լով 2013 
թվա կա նի նույն ցու ցա նի շի շուրջ 2,5 տո կո սը: Նշ ված ի րա վի ճա կում հաս տա տա գր ված 
վճա րով հա րկ վող դա դա րեց ված գոր ծու նե ու թյան մա սով 2014 թվա կա նի ըն թաց քում նա-
խո րդ տար վա տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա շա հու թա հար-
կի կան խավ ճար ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե նա լու դեպ քում Ըն կե րու թյու նը 
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կա րող էր կրել ան հա մա չափ, ա վե լո րդ և չա փա զա նց մե ծ բեռ, ո րը ող ջամ տո րեն կա րող 
էր է ա կան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ վեր ջի նիս ֆի նան սա կան վի ճա կի վրա՝ 
հան գեց նե լով ընդ հուպ հար կային ան հա մա չափ բե ռի պատ ճա ռով Ըն կե րու թյան կող մի ց 
տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու ան հնա րի նու թյան: 

Ը ստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա րում « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման վա ծ՝ « գոր ծու  նե ու  թյու ն չի րա կա նաց նե-
լու  (գոր ծու  նե ու  թյու  նը դա դա րեց նե լու )» բա ռա կա պակ ցու թյու նը Դա տա րա նի կող մի ց սխալ 
մե կ նա բա նե լու վե րա բե րյալ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը: 

Այս պի սով, ա ռաջ նո րդ վե լով շա հու թա հար կի գծով կան խավ ճա րի կա տար ման պար-
տա կա նու թյու նից ա զատ վե լու վե րա բե րյալ « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տում նա խա տես ված հիմ քո վ՝ Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր չէր հաշ վար-
կել և կա տա րել շա հու թա հար կի գծով կան խավ ճար ներ 2014 թվա կա նին դա դա րեց ված 
խա ղա տան կազ մա կե րպ ման գոր ծու նե ու թյան մա սով: Հետ ևա բար Տես չու թյան 13.02.2015 
թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի 
գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 103 ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան 
նկատ մա մբ շա հու թա հար կի գծով 2014 թվա կա նի կան խավ ճար նե րը չվ ճա րե լու հա մար 
469.175.137 և ՀՀ դրա մի  չա փով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան ա ռա ջադ րու մը 
ոչ ի րա վա չափ է և այդ մա սով սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակտն ըն դուն վել է 
« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի խա խտ մա մբ: 

Ի նչ վե րա բե րում է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց սույն գոր ծով վի ճա րկ վող վար-
չա կան ակ տը՝ դրա ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան 
լս ված լի նե լու ի րա վուն քի խա խտ ման հիմ քով ան վա վեր ճա նա չե լուն, ա պա Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ այդ կա պակ ցու թյա մբ Կո մի  տե ի վճ ռա բեկ բո ղո քը որ ևէ 
հի մք կամ հիմն  ա վո րում չի պա րու նա կում: Ա վե լին, Կո մի  տեն իր վճ ռա բեկ բո ղո քում ըն-
դու նել է Ըն կե րու թյան լս ված լի նե լու ի րա վուն քը Տես չու թյան կող մի ց խա խտ ված լի նե լու 
վե րա բե րյալ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րում, որ Տես չու-
թյան 13.02.2015 թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա-
վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 103 ո րոշ ման 
ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մար մի  նը խախ տել է 
այդ վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րո ջ՝ Ըն կե րու թյան լս ված լի նե լու ի րա վուն քը: Այ սի նքն՝ 
Տես չու թյան 13.02.2015 թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 103 
ո րո շու մը` թե՛ շա հու թա հար կի գծով, թե՛ ե կամ տային հար կի գծով ա ռա ջա դր ված լրա ցու-
ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի մա սե րով, ըն դուն վել է « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի խա խտ մա մբ, ինչն 
էլ իր հեր թին հան գեց րել է 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված Ըն կե րու-
թյա ն՝ ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վուն քի խա խտ ման:

 
Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Տես չու թյան 13.02.2015 թվա կա նի « Հա-
րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար-
ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 103 ո րո շու մը ոչ ի րա վա չափ վար չա կան 
ակտ է և են թա կա է վե րաց ման « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ի րա վա չափ է հա մա րում նաև սույն գոր ծով վի ճա րկ վող մյուս վար չա կան 
ակ տի՝ Տես չու թյան  19.02.2015 թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղի գույ քի (այդ թվում՝ դրա մա-
կան մի  ջոց նե րի և բան կային հա շիվն  ե րի) վրա ար գե լա նք դնե լու մա սին»  թիվ 029558 
ո րոշ ման, ան վա վե րու թյան վե րա բե րյալ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը, 
քա նի որ հար կային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա-
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րա գայում չի կա րող ու ժի մե ջ մն ալ այն վար չա կան ակ տը, ո րը մի տ ված է ա պա հո վե լու 
տվյ ալ հար կային պար տա վո րու թյան կա տա րու մը ։

 
Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու-

թյու նը բա վա րար չէ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի 
որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, ան վա վեր ճա նա չե լով Տես չու թյան 13.02.2015 թվա կա նի թիվ 
103 և 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 029558 ո րո շումն  ե րը, կայաց րել է գո րծն ըստ է ու թյան ճի-
շտ լու ծող դա տա կան ակտ: Հետ ևա բար սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված` 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րա նի գո րծն 
ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան ված, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ այն պե տք է թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Կո մի  տե ի կող մի ց վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար 
պե տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու պա րա գայում պե տա կան տուր քի հար ցը պե տք է 
հա մա րել լուծ ված` նկա տի ու նե նա լով, որ վեր ջի նիս բո ղո քը են թա կա է մե  րժ ման:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 15.02.2017 թվա-

կա նի ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:
2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 

բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/2010/05/14
 դա տա րա նի ո րո շում   2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/2010/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սա րգ սյան
Դա տա վոր ներ` Ա . Ա բո վյ ան 
 Ա.  Բա բայան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր
     

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյան (այ սու հե տ՝ 

Դա տա խա զու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 26.04.2016 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի ընդ դեմ Դա տա խա զու թյան, 
եր րո րդ ան ձի նք ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան, ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րու թյան սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան պե տա կան ծա ռայու թյա ն՝ Դա-
տա խա զու թյան աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րի 03.04.2014 թվա կա նի թիվ 6-1396ա գրու թյու-
նը վե րաց նե լու և Դա տա խա զու թյա նը 18.03.2010 թվա կա նից եր կա րա մյա ծա ռայու թյան 
կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն կամ կեն սա թո շա կի 
ի րա վուն քի ի րա կա նա ցումն  ա պա հո վե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հա նջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը պա հան ջել է վե րաց նել Դա տա խա զու թյան 

աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րի 03.04.2014 թվա կա նի թիվ 6-1396ա գրու թյու նը և պար տա-
վո րեց նել Դա տա խա զու թյա նն ըն դու նե լու Մա րի ամ Բա դա լյ ա նին 18.03.2010 թվա կա նից 
եր կա րա մյա ծա ռայու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակտ կամ 
ա պա հո վել Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը 18.03.2010 
թվա կա նից:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Դի լա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
26.03.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 26.04.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա-
րա նի 26.03.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գո րծն ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան:
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 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Դա տա խա զու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 

խմ բագ րու  թյա մբ « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու  թյան «բ» կե տը, ո րը 
չպե տք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 27-րդ հոդ վա-
ծը, 146-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ կե տի «գ» են թա կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տար կով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Մա րի ամ Բա դա լյ ա-

նի կող մի ց ա ռա ջին դի մու մը ներ կայաց նե լու՝ 18.03.2010 թվա կա նի դրու թյա մբ գոր ծող 
ի րա վա կան ակ տե րը դա տա խազ նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը կեն սա թո շա կային հա-
րա բե րու թյուն նե րում չեն հա վա սա րեց րել զին ծա ռայող նե րի կար գա վի ճա կին, ինչն ի րա-
վա ցի ո րեն ար ձա նագ րել է Դա տա րա նը, ուս տի 18.03.2010 թվա կա նի դրու թյա մբ դա տա-
խազ նե րի կեն սա թո շա կային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մա մբ « Զին ծա ռայող նե րի 
և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
կի րա ռե լի չէ: Հետ ևա բար Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ մա մբ է վկայա կո չել 18.03.2010 
թվա կա նի դրու թյա մբ գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք-
նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա պա տաս խան 
ի րա վա նոր մե  րը և դրա նց հի ման վրա հան գել է ոչ ի րա վա չափ եզ րա կա ցու թյան, որ այն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նն ա ռա ջին ան գամ եր կա րա մյա ծա-
ռայու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու խնդ րան քով Դա տա խա զու թյան աշ խա տա կա զմ 
դի մում է ներ կայաց րել եր կա րա մյա ծա ռայու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար ան-
հրա ժե շտ էր ըն դա մե  նը 8 տար վա զին վո րա կան ծա ռայու թյան ստաժ:

 Բա ցի այդ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նն իր ո րոշ մա մբ չի պատ ճա ռա բա նել, թե 18.03.2010 
թվա կա նի դրու թյա մբ գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե-
րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րե նքն ինչ կապ ու նի դա տա-
խազ նե րի թո շա կա վոր ման հա րա բե րու թյուն նե րի հետ:

 
Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-

տա րա նի 26.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 26.03.2015 
թվա կա նի վճ ռին:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տա րկ նե րը
 Դա տա խա զու թյան կող մի ց ներ կայաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քն ան հի մն  է և են թա կա է 

մե  րժ ման, քա նի որ Դա տա խա զու թյան կող մի ց վկայա կոչ ված կեն սա թո շա կային ի րա վա-
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա նոր մե  րի կի րա ռու թյան հար ցե րը Դա տա րա նի 
կող մի ց չեն պա րզ վել, չեն հս տա կեց վել և չեն հիմն  ա վոր վել, հետ ևա բար դրա նք հնա րա-
վոր է պար զել մի  այն գոր ծի նոր քն նու թյան ժա մա նակ: Նման պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նն ի րա վա ցի ո րեն է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծի ար դա րա ցի 
և օբյե տիվ լուծ ման հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցե րը պար զե լու հա մար 
այն ան հրա ժե շտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1)  Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի աշ խա տան քային գր քույ կի հա մա ձայն՝ վեր ջի նս ծն վել է 

1954 թվա կա նին և 23.07.1997 թվա կա նից մի  նչև 08.06.2009 թվա կա նն աշ խա տել է ՀՀ դա-
տա խա զու թյան հա մա կար գում՝ զբա ղեց նե լով հետ ևյալ պաշ տոն նե րը.
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- 23.07.1997 թվա կա նից մի  նչև 17.10.1997 թվա կա նը՝ ՀՀ դա տա խա զու թյան տն տե-
սա կան, սո ցի ա լա կան և բնա պահ պա նա կան ո լո րտ նե րում օ րե նք նե րի կա տար ման վրա 
հս կող բաժ նի ստա ժոր-դա տա խազ,

- 17.10.1997 թվա կա նից մի  նչև 13.01.1999 թվա կա նը՝ ՀՀ դա տա խա զու թյան տն տե-
սա կան, սո ցի ա լա կան և բնա պահ պա նա կան ո լո րտ նե րում օ րե նք նե րի կա տար ման վրա 
հս կող բաժ նի դա տա խազ,

- 13.01.1999 թվա կա նից մի  նչև 05.05.2009 թվա կա նը՝ Դա տա խա զու թյան պե տա կան 
շա հե րի պա շտ պա նու թյան վար չու թյան դա տա խազ,

- 05.05.2009 թվա կա նից մի  նչև 08.06.2009 թվա կա նը՝ Եր ևան քա ղա քի դա տա խա-
զու թյան դա տա խազ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 57-64):

  2) Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ քաղ ված քի 
հա մա ձայն՝ վեր ջի նիս ընդ հա նուր մաս նա գի տա կան ստա ժը (ծա ռայու թյու նը ՀՀ դա տա-
խա զու թյան մար մի ն նե րում) կազ մում է 11 տա րի 10 ա մի ս 15 օր: Ըստ նույն քաղ ված քի՝ Մա-
րի ամ Բա դա լյ ա նը 12.07.2011 թվա կա նին նշա նակ վել է Եր ևան քա ղա քի դա տա խա զու թյան 
դա տա խազ, սա կայն պաշ տո նում նշա նակ վե լու օր վա նից աշ խա տան քի չի ներ կայա-
ցել, ո րի պատ ճա ռով ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի 12.03.2012 թվա կա նի թիվ 44 հրա մա նով 
ա զատ վել է զբա ղեց րած պաշ տո նից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 50):

3) Դա տա խա զու թյան աշ խա տա կազ մի  գլ խա վոր հաշ վա պա հի 28.03.2014 թվա կա-
նի տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը 12.07.2011 թվա կա նից մի  նչև 12.03.2012 
թվա կա նը հրա մա նա գր ված է ե ղել որ պես Եր ևան քա ղա քի դա տա խա զու թյան դա տա-
խազ, սա կայն նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում նրա հա մար աշ խա տա վա րձ չի հաշ վա-
րկ վել և պար տա դիր սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան վճար ներ չեն փո խա նց վել (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 48):

4) Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը 18.03.2010 թվա կա նին և 28.12.2012 թվա կա նին դի մումն  եր է 
ներ կայաց րել ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի ն՝ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու խնդ րան քով, իսկ 
28.02.2014 թվա կա նի ն՝ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու խնդ րան քով 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 51, 53, 56):

5) ՀՀ դա տա խա զու թյու նից կեն սա թո շակ նե րի նշա նակ ման հա նձ նա ժո ղո վի 
28.03.2014 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան կեն սա թո-
շակ նշա նա կե լու մա սին Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի 28.02.2014 թվա կա նի դի մու մը մե  րժ վել է, 
քա նի որ վեր ջի նիս մաս նա գի տա կան աշ խա տան քային ստա ժը կազ մում է 11 տա րի 10 
ա մի ս 15 օր, ին չը չի բա վա րա րում « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով սահ ման ված զին ծա ռայու թյան ստա ժի հա մար սահ-
ման ված պա հա նջ նե րին: Ընդ ո րում, 12.07.2011 թվա կա նից մի  նչև 12.03.2012 թվա կա նն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծը չի կա րող հա մար վել աշ խա տան քային ստա ժ՝ հա մա ձայն ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 2 հա վել վա ծի 9-րդ կե տի 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 49):

6)  Դա տա խա զու թյան աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րի 03.04.2014 թվա կա նի թիվ 
6-1396ա գրու թյան հա մա ձայն՝ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը տե ղե կաց վել է ՀՀ դա տա խա զու-
թյու նից կեն սա թո շակ նե րի նշա նակ ման հա նձ նա ժո ղո վի 28.03.2014 թվա կա նի եզ րա կա-
ցու թյան մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը  
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` դա տա խազ նե րի 
մոտ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման հա մար 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում գոյու թյուն ու նե ցած ի րա վա-
կան նա խադ րյալ նե րի և պայ ման նե րի, ինչ պես նաև դրա նց գոյու թյան ժա մա նա կագ րու-
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թյան վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա-
կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր վա ծ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ այն հար ցա դր մա նը, թե ի՞նչ ի րա վա կան նա խադ րյալ նե րի, չա փա նիշ նե րի 
և պայ ման նե րի առ կայու  թյան դեպ քու մ դա տա խա զը կա րող է ու  նե նալ եր կա րա մյա ծա-
ռայու  թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վու նք՝ տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րու մ 
գոր ծող օ րե նսդ րա կան կար գա վո րու մն  ե րի հա մա տե քս տու մ:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ծե րու թյան, հաշ ման դա մու թյան, հի վան դու թյան, կե րակ րո-
ղին կո րց նե լու, գոր ծա զր կու թյան և օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյան ի րա վունք: Սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ծա վա լն ու ձևե րը սահ ման վում 
են օ րեն քով:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից 
ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել իր գույ քից` բա ցա ռու թյա մբ ի շահ 
հան րու թյան` այն պայ ման նե րով, ո րո նք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի  ջազ գային ի րա-
վուն քի ընդ հա նուր սկզ բունք նե րով:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 29.01.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-731 ո րոշ մա մբ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե-
րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ ՀՀ Ազ-
գային ժո ղո վին է պատ կա նում կեն սա թո շակ նե րի ծա վալ նե րը և ձևե րը, դրա նց նշա նակ-
ման պայ ման նե րը և կար գը սահ մա նե լու լի ա զո րու թյու նը: Կեն սա թո շա կի նշա նակ ման 
պայ ման նե րը բա վա րա րե լու դեպ քում ան ձը ձե ռք է բե րում կեն սա թո շա կի ի րա վունք, իսկ 
պե տու թյան վրա դր վում է այդ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցումն  ա պա հո վե լու պար տա կա նու-
թյուն:

 Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 04.10.2006 թվա կա նի թիվ  
ՍԴՈ-649 ո րոշ մա մբ ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ կեն սա թո շա կի 
վճա րու մը գո րծ նա կա նում սե փա կա նու թյու նը սե փա կա նա տի րո ջը փո խան ցե լու մի  ջոց է:

 Կեն սա թո շա կը, սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մի  ջոց լի նե լով հան դե րձ, սե փա կա-
նու թյան ձև է նաև ըստ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ-
րո պա կան դա տա րան) նա խա դե պային ի րա վուն քի: Այս հա մա տե քս տում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում հի շա տա կել, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մի ց 
ձևա վոր ված նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու-
թյան 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված « գույք» հաս կա ցու թյունն ու նի ինք նա վար 
նշա նա կու թյուն, ո րը չի սահ մա նա փակ վում նյու թա կան ի րե րի նկատ մա մբ սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քով և կապ ված չէ ներ պե տա կան օ րե նսդ րու թյան ձևա կան դա սա կա րգ-
ման հետ: Ինչ պես նյու թա կան ի րե րը, գույ քային հան դի սա ցող ո րո շա կի այլ ի րա վունք ներ 
ու շա հեր նույն պես կա րող են հա մար վել « գույ քային ի րա վունք ներ» և հետ ևա բար նաև 
« գույք» նույն դրույ թի ի մաս տով: Յու րա քան չյուր գոր ծով պար զա բան ման են թա կա հա-
րցն այն է, թե արդյոք, գոր ծի բո լոր հան գա մա նք նե րից ել նե լով, դի մու մա տուն ու նե ցել է 
Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով պա շտ պան վող նյու թա կան շահ 
(տե´ս, օ րի նակ, Մի նա սյա նը և Սե մե ր ջյա նն ընդ դեմ Հայաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 23.06.2009 թվա կա նի վճի ռը, 55-րդ կետ): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը տվել է Կոն վե ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ-
վա ծի ի մաս տով « սե փա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյան ընդ լայն ված մե կ նա բա նու թյուն` օգ-
տա գոր ծե լով «օ րի նա կան սպա սե լիք» հաս կա ցու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, Եվ րո պա կան 
դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ պա հան ջի ի րա վուն քը ստա նում է « սե փա կա նու թյուն» 
ո րա կումն  այն պա հից, երբ ան ձն ու նե նում է «օ րի նա կան սպա սե լիք» իր ի րա վունք նե-
րն ի րա կա նաց նե լու հա մար (տե ՛ս, Pressos Compania Naviera S.A. and others v. Belgium 
(17849/91) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.11.1995 թվա կա նի վճի ռը):
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Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման` պա հան ջի ի րա վուն քը 
Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով կա րող է ըն կալ վել որ-
պես գույ քային ի րա վունք, ե թե բա վա րար չա փով հիմն  ա վոր ված է, որ այն կա րող է ի րա-
վա բա նո րեն ի րաց վել (տե ՛ս, Burdov v. Russia (59498/00) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
07.05.2002 թվա կա նի վճի ռը, 40-րդ կետ):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, իր նախ կին ո րո շումն  ե րում ար ձա նագ րել է, որ կեն սա թո-
շա կի ի րա վուն քը Կոն վեն ցի այի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով պա շտ պան վող 
գույ քային ի րա վունք է (տե ՛ս, Թե րե զա Գևոր գյա նն ընդ դեմ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա-
կան հար ցե րի նա խա րա րու  թյան ՀՀ բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձա քն նու  թյան գոր ծա կա լու -
թյան թիվ ՎԴ/5086/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):

01.07.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 12.01.1999 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած և 01.05.2007 
թվա կա նին ու ժը կո րց րած « Դա տա խա զու թյան մա սին» թիվ ՀՕ-245 ՀՀ օ րեն քի 40-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ (...) դա տա խազ նե րի (...) թո շա կա վո րումն  ի րա կա նաց վում է ներ քին 
գոր ծե րի մար մի ն նե րում ծա ռայու թյուն ան ցնող ղե կա վար կազ մի  ան ձա նց հա մար կի-
րառ վող պայ ման նե րով, նոր մե  րով և կար գով (...): 

27.10.1998 թվա կա նին ըն դուն ված և 30.11.1998 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած 
« Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ (...) զին ծա ռայող են հա մար վում Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան պա շտ պա նու թյան, ներ քին գոր ծե րի, ազ գային ան վտան գու-
թյան հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի (...) հա մա կար գի հրա մա նա տա րա կան և 
շար քային ան ձնա կազ մի  ծա ռայող նե րը:

22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած և ներ-
կայումս գոր ծող « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում օ րե նս դի րը դա տա խա զի կեն-
սա թո շա կի ի րա վուն քի հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րել է 56-րդ 
հոդ վա ծի մի  ջո ցով, որն օ րեն քի ըն դուն ման պա հից ի վեր են թա րկ վել է մի  շա րք փո փո-
խու թյուն նե րի և լրա ցումն  ե րի: 

Այս պես, 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 
01.05.2007 թվա կա նից մի  նչև 09.01.2011 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 56-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա խա զու թյու նում պե տա կան ծա ռայո ղի սո ցի ա լա կան, այդ թվում՝ 
կեն սա թո շա կային ա պա հո վու թյու նը, ի րա կա նաց վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով:

 Թեև 01.07.1998  թվա կա նին  ըն դուն ված  « Դա տա խա զու թյան մա սին»   ՀՀ  օ րե նքն  ու-
ժը կո րց րել է 01.05.2007 թվա կա նին, սա կայն այդ  օ րեն քի  40-րդ  հոդ վա ծի  վկայա կոչ ված 
դրույ թը պահ պա նել է իր ու ժը մի  նչև 09.01.2011 թվա կա նը՝ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն-
ված, 01.05.2007 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող « Դա տա խա զու թյան 
մա սին»  ՀՀ  օ րեն քի  66-րդ  հոդ վա ծի  9-րդ  մա սի  հա մա ձայն  և  ու ժը կո րց րել է մի -
այն 22.12.2010 թվա կա նին ըն դուն ված «« Դա տա խա զու թյան մա սին» Հայաս տա նի  Հան-
րա պե տու թյան  օ րեն քում  փո փո խու թյուն  կա տա րե լու  մա սին»  թիվ         ՀՕ-291-Ն  
ՀՀ  օ րեն քով:  01.07.1998   թվա կա նին   ըն դուն ված   « Դա տա խա զու թյան   մա սին»  ՀՀ  
օ րեն քի  40-րդ  հոդ վա ծի  վկայա կոչ ված ի րա վադ րույ թի գոր ծո ղու թյու նը  շա րու նակ վե-
լու մա սին  նշել  է  նաև  ՀՀ  սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը՝ 10.02.2010 թվա կա նի թիվ  
ՍԴՈ-865 ո րոշ մա մբ՝ ար տա հայ տե լով այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հա մա կար գային 
մո տե ցում չցու ցա բե րե լով, « Դա տա խա զու թյան մա սին» 22.02.2007 թվա կա նի օ րե նքն ըն-
դու նե լուց հե տո պահ պան վել է 1998 թվա կա նի « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
40-րդ հոդ վա ծի այն դրույ թի ի րա վա բա նա կան ու ժը, հա մա ձայն ո րի` « Դա տա խազ նե րի և 
քն նիչ նե րի թո շա կա վո րումն ի րա կա նաց վում է ներ քին գոր ծե րի մար մի ն նե րում ծա ռայու-
թյուն ան ցնող ղե կա վար կազ մի  ան ձա նց հա մար կի րառ վող պայ ման նե րով, նոր մե  րով և 
կար գով»: 

Ը նդ ո րում, 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 56-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված խմ բագ րու թյուն նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու-
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թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րե նս դի րն այդ օ րեն քով 
01.05.2007 թվա կա նից մի  նչև 09.01.2011 թվա կա նը դա տա խա զի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի 
վե րա բե րյալ որ ևէ հա տուկ ի րա վա կար գա վո րում չի նա խա տե սել և սահ մա նել է, որ այդ 
հար ցը կար գա վոր վում է ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված կար գո վ՝ հաշ վի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, որ 01.07.1998 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 40-րդ հոդ վա ծով ամ րա գր վա ծ՝ դա տա խա զի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քին վե րա-
բե րող դրույ թը շա րու նա կել է գոր ծել մի  նչև 09.01.2011 թվա կա նը:

 Փաս տո րեն, 12.01.1999 թվա կա նից մի  նչև 09.01.2011 թվա կա նը գոր ծող ի րա վա կար-
գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն՝ դա տա խա զի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի հետ կապ ված հա րա-
բե րու թյուն նե րի վրա տա րած վում է ին ներ քին գոր ծե րի մար մի ն նե րի ղե կա վար ծա ռայող-
նե րի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը կար գա վո րող նոր մե  րով սահ ման ված պայ ման նե րը: 

« Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո-
վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ներ քին 
գոր ծե րի հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի հա մա կար գի հրա մա նա տա րա-
կան (ղե կա վար) ան ձնա կազ մի  ծա ռայող նե րը նշ ված օ րեն քի ի մաս տով հա մար վում են 
« զին վո րա կան ծա ռայող ներ»: Իսկ զին վո րա կան ծա ռայող նե րի զին վո րա կան կեն սա թո-
շա կի ի րա վուն քի հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 30.11.1998 թվա-
կա նից մի  նչև 01.01.2011 թվա կա նը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա-
կար գում կար գա վոր վել են « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի 
սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա-
նիք նե րի ան դամն  ե րի կեն սա թո շա կային ա պա հո վու թյու նը» վեր տա ռու թյա մբ 2-րդ գլ խով, 
որն ու ժը կո րց րած է ճա նաչ վել «« Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի 
սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո-
խու թյուն ներ և լրա ցում կա տա րե լու մա սին» 22.10.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-248-Ն օ րեն քով: 

Այս պի սով, 01.07.1998 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 40-րդ հոդ վա ծով, 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 66-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սով, նույն օ րեն քի՝ 01.05.2007 թվա կա նից մի  նչև 
09.01.2011 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 56-րդ հոդ վա ծով, 22.12.2010 թվա կա նին 
ըն դուն ված «« Դա տա խա զու թյան մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո-
փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-291-Ն ՀՀ օ րեն քով, « Զին ծա ռայող նե րի և նրա-
նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ 
հոդ վա ծով և նույն օ րեն քի՝ 30.11.1998 թվա կա նից մի  նչև 01.01.2011 թվա կա նը գոր ծող խմ-
բագ րու թյա մբ 2-րդ գլ խով սահ ման ված ի րա վա կան նոր մե  րի, ինչ պես նաև ՀՀ սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի 10.02.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-865 ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած 
ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ 12.01.1999 թվա կա նից մի  նչև 01.01.2011 թվա կա նը դա տա-
խազ նե րի մոտ կա րող էր ծա գել եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա-
կի ի րա վունք՝ ներ քին գոր ծե րի հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի հա մա կար գի 
հրա մա նա տա րա կան (ղե կա վար) ան ձնա կազ մի  զին վո րա կան ծա ռայող նե րի նմա նու-
թյա մբ և « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա-
հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ քում: Այլ 
կե րպ ա սա ծ՝ 12.01.1999 թվա կա նից մի  նչև 01.01.2011 թվա կա նը գոր ծող ի րա վա կար գա վո-
րումն  ե րի հա մա ձայն՝ դա տա խազ նե րը ևս կա րող է ին ու նե նալ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան 
զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք՝ այն պես, ինչ պես Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ներ քին գոր ծե րի հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի հա մա կար գի հրա մա-
նա տա րա կան (ղե կա վար) ան ձնա կազ մի  զին վո րա կան ծա ռայող նե րը, ե թե բա վա րա րում 
է ին եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման հա մար 
« Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծի հիմ քում ըն կած 
է Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի և Դա տա խա զու թյան մի  ջև ծա գած այն պի սի հան րային-ի րա վա-
կան վեճ, ո րը վե րա բե րում է Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի մոտ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին-
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վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան հար ցին: Այս-
պես, սույն վար չա կան գոր ծի փաս տա կան կող մի  ու սումն  ա սի րու թյու նը վկայում է, որ 
ըստ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի աշ խա տան քային գր քույ կի տվյ ալ նե րի՝ վեր ջի նս ա զատ վել է 
դա տա խա զի պաշ տո նից 08.06.2009 թվա կա նին և այդ պա հի դրու թյա մբ դա տա խա զի 
պաշ տո նում նրա ու նե ցած ստա ժը կազ մե լ է 11 տա րի, 10 ա մի ս և 15 օր:

 Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը 18.03.2010 թվա կա նին և 28.12.2012 թվա կա նին դի մումն  եր է 
ներ կայաց րել ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի ն՝ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու խնդ րան քով, իսկ 
28.02.2014 թվա կա նի ն՝ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու խնդ րան-
քով: Մի նչ դեռ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու մա սին Մա րի ամ Բա-
դա լյ ա նի 28.02.2014 թվա կա նի դի մու մը ՀՀ դա տա խա զու թյու նից կեն սա թո շակ նե րի նշա-
նակ ման հա նձ նա ժո ղո վի 28.03.2014 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյա մբ մե  րժ վել է, ո րի մա սին 
վեր ջի նս տե ղե կա ցել է Դա տա խա զու թյան աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րի 03.04.2014 թվա-
կա նի թիվ 6-1396ա գրու թյա մբ: 

Այ նու հե տև Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը, ցան կա նա լով ի րաց նել իր՝ որ պես նախ կին դա-
տա խա զի, եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի են թադ րյալ ի րա վուն-
քը, պար տա վո րեց ման հայ ցով դի մե լ է վար չա կան դա տա րա ն՝ պա հան ջե լով պար տա-
վո րեց նել Դա տա խա զու թյա նը ըն դու նե լու Մա րի ամ Բա դա լյ ա նին 18.03.2010 թվա կա նից 
եր կա րա մյա ծա ռայու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակտ կամ 
ա պա հո վել Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը 18.03.2010 
թվա կա նից:

 Դա տա րա նը մե ր ժել է Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի պար տա վո րեց ման հայ ցը՝ պատ ճա ռա-
բա նե լով, որ այն ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան 
կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար ան հրա ժե շտ էր ըն դա մե  նը 8 տար վա զին վո րա կան 
ծա ռայու թյան ստաժ, դա տա խազ նե րը կեն սա թո շա կային հա րա բե րու թյուն նե րում դեռ չէ-
ին հա վա սա րեց վել զին ծա ռայող նե րին: Իսկ այն ժա մա նակ, երբ դա տա խազ նե րը կեն-
սա թո շա կի ի րա վուն քի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րում հա վա սա րեց վել են զին-
վո րա կան ծա ռայող նե րին, այդ պա հին ար դեն ան հրա ժե շտ է ե ղել ոչ թե 8 տար վա, այլ 
առն վա զն 12 օ րա ցու ցային տար վա և 6 օ րա ցու ցային ամս վա աշ խա տան քային ստաժ, ո րը 
Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը չու նի:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը, 
բե կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը և գո րծն ու ղար կել է նոր քն նու թյան: Վե րա քն նիչ դա տա-
րա նը ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի կող-
մի ց եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա նա լու վե րա բե րյալ ա ռա-
ջին դի մու մը ներ կայաց նե լու պա հի ն՝ 18.03.2010 թվա կա նին, եր կա րա մյա ծա ռայու թյան 
զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար պա հա նջ վել է 8 տար վա զին վո րա կան 
ծա ռայու թյան ստաժ, իսկ մյուս դի մումն  ե րը ներ կայաց նե լու ժա մա նա կ՝ 12 օ րա ցու ցային 
տար վա և 6 օ րա ցու ցային ամս վա ստաժ: Հետ ևա բար, ըստ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ-
րա հա նգ ման, հայց վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան նա խադ րյալ նե րի առ կայու-
թյան հար ցը լու ծե լու հա մար ան հրա ժե շտ է պար զել Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի եր կա րա մյա 
ծա ռայու թյան « կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի» և « կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի» ծագ-
ման պա հը և ըստ այդմ՝ հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րի կի րա ռե լի ու թյան հար-
ցը: 

Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա-
կան դիր քո րո շումն  ե րից, ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել է այն ի րա վա-
կան դիր քո րո շու մը, որ գույ քային կամ ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք նե րի ծա գու մը, 
փո փո խու մը կամ դա դա րու մը կապ ված է ո րո շա կի հան գա մա նք նե րի հետ, ո րո նց օ րեն-
քը տա լիս է ի րա վա կան նշա նա կու թյուն (ի րա վա բա նա կան փաս տեր): Ըստ ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի՝ օ րե նս դի րը տա րան ջա տել է « կեն սա թո շա կի ի րա վունք» և « կեն սա թո շակ 
ստա նա լու ի րա վունք» հաս կա ցու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, դրան ցից յու րա քան չյու րի ծագ-
ման հա մար նա խա տես վել են տար բեր ի րա վա բա նա կան փաս տեր: Մաս նա վո րա պե ս՝ 
կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը ծա գում է օ րեն քով նա խա տես ված ո րո շա կի պայ ման նե րի առ-
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կայու թյան դեպ քում, իսկ կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քը` կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի 
առ կայու թյա մբ պայ մա նա վոր վա ծ՝ հա մա պա տաս խան մար մի ն սահ ման ված կար գով դի-
մե  լու պա րա գայում: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է նաև, որ եր կա րա մյա ծա ռայու-
թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քը այդ պի սի կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող 
ան ձի մոտ ծա գում է կեն սա թո շակ նշա նա կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մա րմն  ին դի մե -
լու հիմ քով կեն սա թո շակ նշա նա կե լու պա րա գայում: Ըստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի, թե՛ 
նախ կին (« Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րե նք), թե՛ ներ կա (« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րե նք) 
կար գա վո րումն  ե րով եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի 
ծա գումն  օ րե նս դի րը պայ մա նա վո րել է զին վո րա կան ծա ռայու թյու նից ան ձին ար ձա կե-
լու հետ (տե ՛ս, Ա րա րատ Ա փոյա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյա նն ա ռըն թեր ազ գային ան-
վտան գու  թյան ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/6690/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ գտ նում է, որ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի՝ որ պես նախ-
կին դա տա խա զի մոտ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի են թադ-
րյալ ի րա վուն քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան հար ցը պե տք է պա րզ վի՝ հի մք ըն-
դու նե լով դա տա խա զի պաշ տո նից Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի ա զատ վե լու պա հին, այ սի նքն՝ 
08.06.2009 թվա կա նին գոր ծող օ րե նսդ րու թյու նը: Սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա ձայն՝ 08.06.2009 թվա կա նին Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը՝ որ-
պես պաշ տո նա թող դա տա խազ, կա րող էր ու նե նալ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա-
կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք՝ այն պես, ինչ պես Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ քին 
գոր ծե րի հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի հա մա կար գի հրա մա նա տա րա կան 
(ղե կա վար) ան ձնա կազ մի  զին վո րա կան ծա ռայող նե րը, ե թե բա վա րա րում էր եր կա րա մյա 
ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման հա մար 08.06.2009 թվա-
կա նին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի 
սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րին:

« Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ գլ խի՝ 08.06.2009 թվա կա նին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 10-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն-
քից օգտ վում են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պա շտ պա նու թյան, ոս տի կա նու թյան, 
ազ գային ան վտան գու թյան, ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե րի հան րա պե տա կան գոր ծա դիր 
մար մի ն նե րում ծա ռայու թյու նը կար գա վո րող օ րե նք նե րով սահ ման ված կար գով և ժամ-
կետ նե րով զին վո րա կան ծա ռայու թյուն ան ցած այն զին ծա ռայող նե րը, ով քեր` 

ա) ծա ռայու թյու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լու պա հին ու նեն առն վա զն 20 
տար վա զին վո րա կան ծա ռայու թյան ընդ հա նուր ժամկ  ետ (ս տաժ).

բ) տա րի քի կամ ա ռող ջա կան վի ճա կի կամ հաս տիք նե րի կր ճատ ման պատ ճա ռով 
զին վո րա կան ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին առն վա զն 50 տա րե կան են և ու նեն 25 
և ա վե լի տար վա ընդ հա նուր աշ խա տան քային (ա պա հո վագ րա կան) ստաժ, ո րում զին վո-
րա կան ծա ռայու թյան ընդ հա նուր ժամկ  ե տը (ս տա ժը) կազ մում է առն վա զն 8 տա րի (...):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս դի րը, 
ի րաց նե լով կեն սա թո շակ նե րի ծա վալ նե րը և ձևե րը, դրա նց նշա նակ ման պայ ման նե րը և 
կար գը սահ մա նե լու իր լի ա զո րու թյու նը, 08.06.2009 թվա կա նին գոր ծող խմ բագ րու թյա-
մբ « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում ամ րագ րել էր, որ հա մա պա տաս խան զին վո րա կան ծա ռայո ղի 
մոտ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման եր կու 
ա ռան ձին դեպ քեր, ո րոն ցից ա ռա ջի նը գոր ծում էր հետ ևյալ եր կու պայ ման նե րի մի  ա ժա-
մա նա կյ ա առ կայու թյան պայ ման նե րում.

- տ վյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղը սահ ման ված կար գով ար ձակ վել է ծա ռայու թյու-
նից,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն ու նի առն-
վա զն 20 տար վա զին վո րա կան ծա ռայու թյան ընդ հա նուր ժամկ  ետ (ս տաժ): 

Ի սկ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման 
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երկ րո րդ դեպ քը գոր ծում էր հետ ևյալ չո րս պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան 
պայ ման նե րում.

- տ վյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն ար ձակ վել է ծա ռայու թյու նից տա րի քի կամ ա ռող-
ջա կան վի ճա կի կամ հաս տիք նե րի կր ճատ ման պատ ճա ռով,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն առն վա զն 
50 տա րե կան է,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն ու նի առն-
վա զն 25 տար վա ընդ հա նուր աշ խա տան քային (ա պա հո վագ րա կան) ստաժ,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղի աշ խա տան-
քային (ա պա հո վագ րա կան) ստա ժում զին վո րա կան ծա ռայու թյան ընդ հա նուր ժամկ  ե տը 
(ս տա ժը) կազ մում է առն վա զն 8 տա րի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի մոտ 08.06.2009 թվա կա նին 
եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի առ կայու թյան կամ 
բա ցա կայու թյան հար ցը լու ծե լու հա մար ան հրա ժե շտ է պար զել 08.06.2009 թվա կա նին 
գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի-
ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված վե րոգ րյալ պայ ման նե րի 
առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը: Այլ կե րպ ա սած, Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը 08.06.2009 
թվա կա նին կա րող է ու նե նալ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի 
ի րա վունք մի  այն այն դեպ քում, երբ 08.06.2009 թվա կա նի դրու թյա մբ վեր ջի նիս մոտ առ-
կա լի նե ին եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման 
վե րոգ րյալ դեպ քե րից որ ևէ մե  կով նա խա տես ված բո լոր պայ ման նե րը:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս-
տե րում առ կա են տվյ ալ ներ այն մա սին, որ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը 08.06.2009 թվա կա նից 
հե տո կր կին պաշ տո նա վա րել է որ պես դա տա խազ, այս ան գամ ար դե ն՝ 12.07.2011 թվա-
կա նից մի  նչև 12.03.2012 թվա կա նը: Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի կող մի ց դա տա խա զի պաշ տո նից 
վեր ջին ան գամ ա զատ վե լու պա հի ն՝ 12.03.2012 թվա կա նին, օ րե նս դի րը դա տա խազ նե րի 
կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի հետ կապ ված հա տուկ ի րա վա կար գա վո րումն  եր էր նա խա տե-
սել 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում: 

Այս պես, 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 
09.01.2011 թվա կա նից մի  նչև 01.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 56-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 1974 թվա կա նի հուն վա րի 1-ին և դրա նից հե տո ծն ված` դա տա-
խա զի պաշ տոն զբա ղեց նող ան ձի կեն սա թո շա կային ա պա հո վու թյունն ի րա կա նաց վում է 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով, իսկ 2-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ մի  նչև 1974 թվա կա նի հուն վա րի 1-ը ծն ված` դա տա խա զի պաշ տոն զբա ղեց-
նող ան ձի կեն սա թո շա կային ա պա հո վու թյունն ի րա կա նաց վում է զին ծա ռայող նե րի հա-
մար սահ ման ված կար գով (...):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված 
« Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 09.01.2011 թվա կա նից մի  նչև 01.07.2014 թվա կա նը 
գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 56-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա-
կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս դի րը 09.01.2011 թվա կա նից մի  նչև 01.07.2014 թվա կա նը 
դա տա խա զի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր-
վել է հետ ևյալ կե րպ. 

1) 01.01.1974 թվա կա նին և դրա նից հե տո ծն ված դա տա խա զի կեն սա թո շա կային 
ա պա հո վու թյունն ի րա կա նաց վում էր Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ 
սահ ման ված կար գով,

2)  մի  նչև 01.01.1974 թվա կա նը ծն ված դա տա խա զի կեն սա թո շա կային ա պա հո վու-
թյունն ի րա կա նաց վում էր զին ծա ռայող նե րի հա մար սահ ման ված կար գով: 

Այ սի նքն՝ 09.01.2011 թվա կա նից մի  նչև 01.07.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում այն դա տա խազ նե րի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը, ո րո նք ծն վել են մի  նչև 01.01.1974 
թվա կա նը, հա վա սա րեց ված էր զին ծա ռայող նե րի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ինչ պես 09.01.2011 թվա կա նից մի  նչև 
01.07.2014 թվա կա նն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, այն պես էլ ներ կայումս զին վո-
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րա կան ծա ռայող նե րի կեն սա թո շա կի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր-
վում է ին (են) 22.12.2010 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.2011 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րը սահ մա նում է զին վո րա կան կեն-
սա թո շակ նե րի տե սակ նե րը, կեն սա թո շակ հաշ վար կե լու, նշա նա կե լու և վճա րե լու պայ-
ման նե րն ու կար գը: 

Այս պես, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հա մա ձայն՝ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ է նշա նակ վում հա-
մա պա տաս խան մար մի ն նե րում (...) ծա ռայու թյու նը կար գա վո րող օ րե նք նե րով սահ ման-
ված կար գով և ժամկ  ետ նե րով ծա ռայած այն ան ձին (...), ո րը`

1) զին վո րա կան ծա ռայու թյու նից (...) սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լու օր վա դրու-
թյա մբ ու նի առն վա զն 20 օ րա ցու ցային տար վա զին վո րա կան ծա ռայու թյան ստաժ.

2) սահ մա նային տա րի քը լրա նա լու կա պակ ցու թյա մբ կամ պայ մա նագ րի գոր ծո-
ղու թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու կա պակ ցու թյա մբ (սահ մա նային տա րի քը լրա ցած լի նե լու 
դեպ քում) զին վո րա կան ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու օր վա դրու թյա մբ ու նի առն վա զն 25 
օ րա ցու ցային տար վա աշ խա տան քային ստաժ, ո րում զին վո րա կան ծա ռայու թյան ստա ժը 
կազ մում է առն վա զն 12 օ րա ցու ցային տա րի, 6 օ րա ցու ցային ա մի ս.

3) հաս տիք նե րի կր ճատ ման կամ ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով զին վո րա կան 
ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու օր վա դրու թյա մբ առն վա զն 45 տա րե կան է և ու նի առն վա-
զն 25 օ րա ցու ցային տար վա աշ խա տան քային ստաժ, ո րում զին վո րա կան ծա ռայու թյան 
ստա ժը կազ մում է առն վա զն 12 օ րա ցու ցային տա րի, 6 օ րա ցու ցային ա մի ս:

 Փաս տո րեն, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկայա կոչ ված ի րա-
վադ րույ թը նա խա տե սում է զին ծա ռայո ղի մոտ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան 
կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման ե րեք ա ռան ձին դեպ քեր, ո րոն ցից ա ռա ջի նը գոր ծում 
է հետ ևյալ եր կու պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան պայ ման նե րում.

- տ վյ ալ զին ծա ռայո ղը սահ ման ված կար գով ար ձակ վել է զին վո րա կան ծա ռայու-
թյու նից,

-  զին վո րա կան ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու օր վա դրու թյա մբ տվյ ալ զին ծա ռայո-
ղն ու նի առն վա զն 20 օ րա ցու ցային տար վա զին վո րա կան ծա ռայու թյան ստաժ: 

Եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ մա ն՝ 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված երկ րո րդ դեպ քը գոր-
ծում է հետ ևյալ ե րեք պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան պայ ման նե րում.

- տ վյ ալ զին ծա ռայո ղը սահ ման ված կար գով ար ձակ վել է զին վո րա կան ծա ռայու-
թյու նից սահ մա նային տա րի քը լրա նա լու կա պակ ցու թյա մբ կամ պայ մա նագ րի գոր ծո ղու-
թյան ժամկ  ե տը լրա նա լու կա պակ ցու թյա մբ (սահ մա նային տա րի քը լրա ցած լի նե լու դեպ-
քում),

-  զին վո րա կան ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու օր վա դրու թյա մբ տվյ ալ զին ծա ռայո-
ղն ու նի առն վա զն 25 օ րա ցու ցային տար վա աշ խա տան քային ստաժ,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղի աշ խա տան-
քային ստա ժում զին վո րա կան ծա ռայու թյան ստա ժը կազ մում է առն վա զն 12 օ րա ցու-
ցային տա րի, 6 օ րա ցու ցային ա մի ս: 

Եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ մա ն՝ 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված եր րո րդ դեպ քը գոր-
ծում է հետ ևյալ չո րս պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան պայ ման նե րում.

- տ վյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն ար ձակ վել է ծա ռայու թյու նից հաս տիք նե րի կր-
ճատ ման կամ ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն առն վա զն 
45 տա րե կան է,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղն ու նի առն-
վա զն 25 օ րա ցու ցային տար վա աշ խա տան քային ստաժ,

-  ծա ռայու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին տվյ ալ զին վո րա կան ծա ռայո ղի աշ խա տան-
քային ստա ժում զին վո րա կան ծա ռայու թյան ստա ժը կազ մում է 12 օ րա ցու ցային տա րի, 6 
օ րա ցու ցային ա մի ս:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի՝ որ պես մի  նչև 01.01.1974 
թվա կա նը ծն ված դա տա խա զի (ծն վել է 1954 թվա կա նին) մոտ 12.03.2012 թվա կա նին եր-
կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի առ կայու թյան կամ բա-
ցա կայու թյան հար ցը լու ծե լու հա մար ան հրա ժե շտ է պար զել « Պե տա կան կեն սա թո շակ-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված վե րոգ րյալ պայ ման նե րի առ կայու թյու նը կամ 
բա ցա կայու թյու նը: Այլ կե րպ ա սած, Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը 12.03.2012 թվա կա նին կա րող 
է ու նե նալ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք մի  այն այն 
դեպ քում, ե թե 12.03.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ վեր ջի նս բա վա րա րեր եր կա րա մյա ծա-
ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման վե րոգ րյալ դեպ քե րից որ ևէ 
մե  կով նա խա տես ված բո լոր պայ ման նե րին և չա փա նիշ նե րին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հան գում է հետ ևյա լին.

1)  Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի՝ թե՛ ա ռա ջին (08.06.2009 թվա կան), թե՛ երկ րո րդ (12.03.2012 
թվա կան) ան գամ դա տա խա զի պաշ տո նից ա զատ վե լու պա հին գոր ծող օ րե նսդ րու թյան 
տե սան կյ ու նից դա տա խազ նե րի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը հա վա սա րեց ված էր զին վո-
րա կան ծա ռայող նե րի կեն սա թո շա կի ի րա վուն քին,

2)  Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի՝ ա ռա ջին ան գամ դա տա խա զի պաշ տո նից ա զատ վե լու պա-
հի՝ 08.06.2009 թվա կա նի դրու թյա մբ վեր ջի նիս մոտ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա-
կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան հար ցը պայ մա նա-
վոր ված է այն հան գա ման քով, թե արդյոք Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը 08.06.2009 թվա կա նին 
բա վա րա րել է եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ-
ման հա մար 08.06.2009 թվա կա նին գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ « Զին ծա ռայող նե րի և նրա նց 
ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա-
տես ված և սույն ո րոշ մա մբ նկա րա գր ված պա հա նջ նե րին, թե՝ ոչ:

3)  Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի՝ երկ րո րդ ան գամ դա տա խա զի պաշ տո նից ա զատ վե լու 
պա հի՝ 12.03.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ վեր ջի նիս մոտ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին-
վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան հար ցը պայ մա-
նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե արդյոք Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը 12.03.2012 թվա կա նին 
բա վա րա րել է եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ-
ման հա մար « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված և սույն 
ո րոշ մա մբ նկա րա գր ված պա հա նջ նե րին, թե՝ ոչ:

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցը՝ Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի մոտ եր կա րա մյա ծա ռայու-
թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը, 
լու ծե լու հա մար Դա տա րա նը նախ ևա ռաջ պար տա վոր էր պար զել, թե Մա րի ամ Բա դա-
լյ ա նի մոտ երբ կա րող էր ծա գել եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա-
կի ի րա վունք՝ 08.06.2009 թվա կա նին, թե՝ 12.03.2012 թվա կա նին: Այ նու հե տև Դա տա րա նը 
պար տա վոր էր ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե արդյոք Մա րի ամ Բա դա լյ ա նը հա մա պա-
տաս խա նում է 08.06.2009 թվա կա նին կամ 12.03.2012 թվա կա նին գոր ծող օ րե նսդ րու թյա-
մբ եր կա րա մյա ծա ռայու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման հա մար 
ան հրա ժե շտ պար տա դիր պայ ման նե րին ու չա փա նիշ նե րին, թե՝ ոչ: Մի այն վե րոգ րյալ 
հան գա մա նք նե րը բա ցա հայ տե լուց հե տո Դա տա րա նը կա րող էր վճիռ կայաց նել Մա րի-
ամ Բա դա լյ ա նի պար տա վո րեց ման հայ ցը՝ ի րեն եր կա րա մյա ծա ռայու թյան կեն սա թո շակ 
նշա նա կե լու վե րա բե րյալ բա րեն պա ստ վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն Դա տա խա զու թյա նը 
պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին, բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե լու վե րա բե րյալ:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք-
նե րն ի պաշ տո նե («ex offi  cio») պար զե լու սկզ բուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող դա տա-
վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու մի  ջո ցով վե րոգ րյալ հար ցե րը պար-
զե լու հա մար սույն գո րծն ան հրա ժե շտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան: Միև նույն ժա մա նակ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, սույն գոր ծը նոր 
քն նու թյան ու ղար կե լով, ճի շտ չի ո րո շել գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող և նոր քն նու թյան ըն թաց քում բա ցա հայտ ման են թա կա հար ցե րի շր ջա նա կը՝ 
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բա վա րար վե լով մի  այն Մա րի ամ Բա դա լյ ա նի եր կա րա մյա ծա ռայու թյան « կեն սա թո շա կի 
ի րա վուն քի» և « կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի» ծագ ման պա հը վեր հա նե լու ան-
հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ ընդ հան րա կան դա տո ղու թյուն նե րով: 

 Վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հաս տատ վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա-
տաս խա նու մ նշ ված փաս տա րկ նե րը:

 
Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը բա վա րար չէ Վե րա-
քն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Վե րա քն նիչ դա տա-
րա նը, բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լով, կայաց րել 
է ճի շտ դա տա կան ակտ: Հետ ևա բար, սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված` 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան ված, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն պե տք է 
թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5.  Վճ ռա բեկ   դա տա րա նի   պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը  և  եզ րա հան գու մն  ե րը   դա տա-
կան ծախ սե րի բա շխ ման  վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մե -
րժ ման, որ պի սի պա րա գայում գոր ծը, Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման ու ժով են թա կա է 
նոր քն նու թյան, գտ նում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցը, են թա կա է լուծ ման 
գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 26.04.2016 թվա-

կա նի ո րո շու մը թող նել ան փո փո խ՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:
2.  Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 

ըն թաց քում:
3.  Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է 

և բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:  

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/2731/05/13
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/2731/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Բա բայան
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վյ ան  
 Ա. Սա րգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Լու սիկ Պետ րո սյա նի ներ կայա ցու ցիչ Վա-

րդ գես Ծա ռու կյ ա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 22.02.2017 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ա շոտ Ու լի խա նյա նի ընդ դեմ Եր ևան հա մայն քի, եր-
րո րդ ան ձի նք Լու սիկ Պետ րո սյա նի, « Բա բայան ԼԱՏ նա խա գիծ» ՍՊԸ-ի, ՀՀ կա ռա վա րու-
թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե-
տի կող մի ց 06.06.2012 թվա կա նին տրա մա դր ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու, ի րա վուն քի խախ տու մը վե րաց նե լու նպա տա կով 
Լու սիկ Պետ րո սյա նին Եր ևա նի Մոս կո վյ ան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի 38-րդ և 39-րդ բնա կա-
րան նե րի ձեղ նա հար կը քան դե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հա նջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ա շոտ Ու լի խա նյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի 

քա ղա քա պե տի կող մի ց 06.06.2012 թվա կա նին տրա մա դր ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա-
րա րու թյան թույլտ վու թյու նը և պար տա վո րեց նել Լու սիկ Պետ րո սյա նին Եր ևա նի Մոս կո-
վյ ան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի 38-րդ և 39-րդ բնա կա րան նե րի ձեղ նա հար կը քան դե լուն:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Միր զոյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
25.01.2016 թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րոշ մա մբ սույն գոր ծի վա րույ-
թը կա րճ վել է: 

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 22.02.2017 
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թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ա շոտ Ու լի խա նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա-
նի 25.01.2016 թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րո շու մը բե կան վել է, և գո-
րծն ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Լու սիկ Պետ րո սյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 

5-րդ, 54-րդ և 96-րդ հոդ ված նե րը:
 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Լու սիկ Պետ րո սյա նի ներ կայա ցու ցի չը մի ջ-

նոր դու թյուն է ներ կայաց րել Դա տա րա նին սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
մա սին: Այդ մի ջ նոր դու թյան հիմ քում ըն կած է այն հան գա ման քը, որ հայց վո րը վի ճա րկ-
վող վար չա կան ակ տի մա սին ի մա ցել է առն վա զն 26.12.2012 թվա կա նին, իսկ ա ռա ջին 
ան գամ հայց ներ կայաց րել է մի  այն 13.04.2013 թվա կա նին: Այ սի նքն՝ Ա շոտ Ու լի խա նյա նը 
բաց է թո ղել վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը: 
Նշ ված մի ջ նոր դու թյու նը ստա նա լուց հե տո Դա տա րա նը հայց վոր կող մի ն ժա մա նակ է 
տրա մադ րել այդ մի ջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ դիր քո րո շում հայտ նե լու նպա տա կով: Ընդ 
ո րում, այդ դիր քո րո շու մը կա րող էր ար տա հայտ վել նաև բաց թո ղն ված ժամկ  ե տի վե րա-
կա նգն ման մի ջ նոր դու թյան տես քով: Սա կայն հայց վոր կող մը չի ներ կայաց րել բաց թո ղն-
ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն և ար տա հայ տել 
է այն դիր քո րո շու մը, որ Ա շոտ Ու լի խա նյա նը վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին տե-
ղե կա ցել է մի  այն 19.02.2013 թվա կա նին և դա տա րան դի մե  լու ժամկ  ե տը բաց չի թո ղել:

 Հետ ևա բար Դա տա րա նը կա տա րել է իր մատ նա նշ ման պար տա կա նու թյու նը, իսկ 
սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա էր կա րճ ման, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի կող մի ց:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 22.02.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 25.01.2016 
թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րոշ մա նը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1. Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մի ց 06.06.2012 թվա կա նին Լու սիկ Պետ րո սյա նին տր-

ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հա մա ձայն՝ վեր ջի նիս թույ լա-
տր վել է կա տա րել Եր ևան քա ղա քի Մոս կո վյ ան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի 38-րդ և 39-րդ բնա-
կա րան նե րի ներ քին տա րած քի վե րա հա տա կա գծ ման և ձեղ նա հար կի վե րա կա ռուց ման 
շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 16): 

2. Ա շոտ Ու լի խա նյա նը Եր ևան քա ղա քի Մոս կո վյ ան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի 46-րդ բնա-
կա րա նի սե փա կա նա տե րն է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 29-30):

3. 26.12.2012 թվա կա նին Եր ևա նի քա ղա քա պե տին հաս ցե ա գր ված հա րց ման հա մա-
ձայն՝ Ա շոտ Ու լի խա նյա նի ներ կայա ցու ցիչ փաս տա բան Տիգ րան Խուր շու դյա նը նշել է, 
մաս նա վո րա պես հետ ևյա լը. «(...) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի հա մա պա տաս խան վար-
չու  թյան կող մի ց (...) 06.06.2012 թվա կա նին Լու  սիկ Պետ րո սյա նի ան վա մբ տր վել է բնա կա-
րա նի ներ քին տա րած քի և ձեղ նա հար կի վե րա կա ռու ց ման թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա-
րու  թյան թու յլտ վու  թյու  նը (...)» (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 75): 

4. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 19.02.2013 թվա կա նի թիվ 18-06/2-62718 գրու թյան 
հա մա ձայն՝ Մոս կո վյ ան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի 38-րդ և 39-րդ բնա կա րան նե րի վե րա հա-
տա կա գծ ման և ձեղ նա հար կի վե րա կա ռուց ման շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րն ի րա-
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կա նաց վել են, ի թի վս այլ նի, նաև 06.06.2012 թվա կա նին Լու սիկ Պետ րո սյա նին տր ված 
թիվ 01/18-Պ-190-145 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հա մա ձայն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10): 

5. Ա շոտ Ու լի խա նյա նը 13.04.2013 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կայաց րել ՀՀ վար-
չա կան դա տա րա ն՝ պա հան ջե լով (1) ճա նա չել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մի ց 06.06.2012 
թվա կա նին տրա մա դր ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու  թյան թու յլտ վու  թյան առ ո չի նչ 
լի նե լը կամ (2) ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մի ց 06.06.2012 թվա կա նին 
տրա մա դր ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու  թյան թու յլտ վու  թյու  նը, և (3) պար տա վո-
րեց նել Լու  սիկ Պետ րո սյա նին քան դել Եր ևա նի Մոս կո վյ ան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի 38-րդ և 
39-րդ բնա կա րան նե րի ձեղ նա հար կը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 4-6): 

6. Դա տա րա նի 18.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ա շոտ Ու լի խա նյա նի հայ ցա դի մու մը 
վե րա դա րձ վել է՝ հայ ցա դի մու մի  և կից փաս տա թղ թե րի պատ ճեն նե րը դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րին ու ղա րկ ված չլի նե լու հիմ քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16-17, հա տոր 4-րդ, 
գ.թ. 112-113): 

7. Ա շոտ Ու լի խա նյա նը 23.04.2013 թվա կա նին կր կին հայ ցա դի մում է ներ կայաց րել 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա ն՝ պա հան ջե լով (1) ճա նա չել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մի ց 
06.06.2012 թվա կա նին տրա մա դր ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու  թյան թու յլտ վու -
թյան առ ո չի նչ լի նե լը, և (3) պար տա վո րեց նել Լու  սիկ Պետ րո սյա նին քան դել Եր ևա նի 
Մոս կո վյ ան փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի 38-րդ և 39-րդ բնա կա րան նե րի ձեղ նա հար կը (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 24-27): 

8. Դա տա րա նի 29.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ա շոտ Ու լի խա նյա նի հայ ցա դի մումն  
ըն դուն վել է վա րույթ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 41, հա տոր 4-րդ, գ.թ. 114-116): 

9. 19.09.2013 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Ա շոտ Ու լի-
խա նյա նի ներ կայա ցու ցի չը կա տա րել է հայ ցի ա ռար կայի փո փո խու թյուն՝ խնդ րե լով քն-
նել մի  այն (2) «ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մի ց 06.06.2012 թվա կա նին 
տրա մա դր ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու  թյան թու յլտ վու  թյու  նը» հայ ցա պա հան ջը՝ 
հրա ժար վե լով (1) նու յն վար չա կան ակ տի առ ո չի նիչ լի նե լը ճա նա չե լու  հայ ցա պա հան ջից: 
Ա շոտ Ու լի խա նյա նի ներ կայա ցու ցի չը մի  ա ժա մա նակ հայտ նել է, որ վի ճա րկ վող վար չա-
կան ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 19.02.2013 թվա կա նի թիվ 
18-06/2-62718 գրու թյու նից, իսկ հայ ցա դի մու մը ներ կայաց վել է 13.04.2013 թվա կա նին, 
այ սի նքն՝ օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը պահ պան վել են: Հայ ցի 
ա ռար կայի նշ ված փո փո խու թյու նը թույ լա տր վել է Դա տա րա նի 19.09.2013 թվա կա նի ար-
ձա նագ րային ո րոշ մա մբ (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 61-64, 66):

10.  Սույն գոր ծով եր րո րդ ան ձ Լու սիկ Պետ րո սյա նի ներ կայա ցուց չի կող մի ց 14.12.2015 
թվա կա նին ՀՀ վար չա կան դա տա րան է ներ կայաց վել վի ճա րկ ման հայ ցով դա տա րան 
դի մե  լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը բաց թո ղն ված լի նե լու 
հիմ քով սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն: Նշ ված 
մի ջ նոր դու թյա մբ եր րո րդ ան ձ Լու սիկ Պետ րո սյա նի ներ կայա ցու ցի չն Ա շոտ Ու լի խա նյա-
նի կող մի ց վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հիմն  ա վո րել է այն 
փաս տար կով, որ 26.12.2012 թվա կա նին Եր ևա նի քա ղա քա պե տին ուղղ ված հա րց ման բո-
վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Ա շոտ Ու լի խա նյա նի ներ կայա ցու ցի չը վի ճա րկ վող շի-
նա րա րու թյան թույլտ վու թյան առ կայու թյան մա սին ոչ թե տե ղե կա ցել է 13.04.2013 թվա-
կա նին, այլ տե ղյ ակ է ե ղել դրա գոյու թյան մա սին դե ռևս 26.12.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ 
(հա տոր 4-րդ, գ.թ. 72-74):

11. 14.12.2015 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տի ժա մա նակ նա խա գա հող 
դա տա վո րը ո րո շել է հե տաձ գել գոր ծի քն նու թյու նը մի  նչև 24.12.2015 թվա կա նը՝ հայց վո-
րին հնա րա վո րու թյուն տա լով դիր քո րո շում ներ կայաց նել եր րո րդ ան ձ Լու սիկ Պետ րո-
սյա նի ներ կայա ցուց չի մի ջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ: Իսկ 24.12.2015 թվա կա նին տե ղի ու-
նե ցած դա տա կան նիս տի ժա մա նակ նա խա գա հող դա տա վո րը ո րո շել է մի  նչև 28.12.2015 
թվա կա նը ժա մա նակ տրա մադ րել հայց վոր Ա շոտ Ու լի խա նյա նի ներ կայա ցուց չի ն՝ գոր-
ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին եր րո րդ ան ձ Լու սիկ Պետ րո սյա նի ներ կայա ցուց չի կող մի ց 
ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ներ կայաց նե լու հա մար (դա-
տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյուն, հա տոր 4-րդ, գ.թ. 79-80, 93-95, 109):
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12. 18.01.2016 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տի ըն թաց քում հայց վոր 
Ա շոտ Ու լի խա նյա նի ներ կայա ցու ցիչ փաս տա բան Տիգ րան Խուր շու դյա նը ներ կայաց րել է 
գրա վոր դիր քո րո շում, ո րով, մաս նա վո րա պես նշել է, որ «(...) վար չա կան ակտն ան վա վեր 
ճա նա չե լու  պա հան ջը ներ կայաց վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քով սահ-
ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի պահ պան մա մբ (...)» (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 102-
103):

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ-
քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` վի ճա րկ ման 
հայց ներ կայաց նե լու հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու 
մի ջ նոր դու թյան բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում հայց ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն քով 
նա խա տես ված ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու ի րա-
վա չա փու թյան վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 
մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։ Բա ցի այդ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-
լը մի  ա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի     161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն 
է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան 
սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 
ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցին. կա րո ՞ղ է արդյոք դա տա րա նը կար ճել գոր-
ծի վա րու յ թը վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու  հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տը 
լրա նա լու  հիմ քով այն պայ ման նե րու մ, երբ հայց վոր կող մը չի ներ կայաց րել դա տա րան 
դի մե  լու  հա մար օ րեն քով սահ ման ված և բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա-
կա նգ նե լու  վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու  թյու ն:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա-
կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար-
դյու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու, 
ինչ պես նաև ի րեն ներ կայաց ված մե  ղադ րան քի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար 
հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, 
ան կախ և ան կո ղմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա-
րա կային քն նու թյան ի րա վունք:

 Հա ման ման ի րա վադ րույթ ներ են նա խա տես ված նաև 2015 թվա կա նի փո փո խու-
թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա-
մբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա-
մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք (...):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը Դա տա-
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րան ներ կայաց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծել է 28.11.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.01.2008 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և 07.01.2014 թվա կա նին ու ժը կո րց րած ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նս գիր քը, իսկ գոր ծի վա րույ թը կա րճ վել է 05.12.2013 թվա կա-
նին ըն դուն ված, 07.01.2014 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով:

 Մի նչև 07.01.2014 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 64-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման 
վրա:

 Մի նչև 07.01.2014 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վի ճա րկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու-
թյա մբ կամ մա սա մբ վե րաց նել կամ փո փո խել մի  ջամ տող  վար չա կան ակ տը:

 Մի նչև 07.01.2014 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 71-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հայ ցը դա տա րան կա րող է ներ կայաց վել 
վի ճա րկ ման հայ ցի դեպ քում եր կամ սյա ժամկ  ե տում` վար չա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լու 
պա հից (...):

 Նույ նա բո վան դակ ի րա վա կար գա վո րումն  եր են սահ ման ված նաև 07.01.2014 թվա-
կա նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի 65-րդ, 66-րդ և 72-րդ հոդ ված նե րով:

 Մի նչև 07.01.2014 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի նք կո րց նում են այդ ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը:

 Մի նչև 07.01.2014 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե-
տո ներ կայաց ված հայ ցա դի մումն  ե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տա թղ թե րը դա տա րա նը չի 
քն նար կում և վե րա դա րձ նում է դրա նք ներ կայաց րած ան ձա նց, ե թե բա ցա կայում է բաց 
թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լու ի րա վուն քը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը: Նման մի ջ նոր դու թյու նը կա-
րող է բա վա րար վել, ե թե դա տա րա նը գտ նի, որ ան ձը ժամկ  ե տը բաց է թո ղել հար գե լի 
պատ ճա ռով:

07.01.2014 թվա կա նից գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից նե րը կո րց նում են այդ ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից 
հե տո ներ կայաց ված հայ ցա դի մումն  ե րի ըն դու նու մը մե  րժ վում է նույն օ րե նսգր քի 80-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով, ե թե բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ-
նե րը վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մա մբ չեն վե րա կա նգն վում։ Դա տա վա րա կան ժամ-
կետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կայաց ված այլ փաս տա թղ թե րը վար չա կան դա տա րա նի 
ո րոշ մա մբ վե րա դա րձ վում են դրա նք ներ կայաց րած ան ձա նց, ե թե բա ցա կայում է բաց 
թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լու ի րա վուն քը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը։ Նման մի ջ նոր դու թյու նը բա-
վա րար վում է, ե թե վար չա կան դա տա րա նը հա մա րում է, որ ան ձը ժամկ  ե տը բաց է թո ղել 
հար գե լի պատ ճա ռով:

07.01.2014 թվա կա նից գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյան ցան կա ցած 
փու լում կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե լրա ցել է հայց ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն քով 
նա խա տես ված ժամկ  ե տը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, մի  շա րք ո րո շումն  ե րով (10.12.2013 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ-1127, 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1192, 
16.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1220, 26.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1222, 10.03.2016 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1257 և այլն) ան դրա դառ նա լով ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան, 
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ար դար և ար դյու նա վետ դա տա քն նու թյան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման սահ մա նադ-
րա կան ի րա վա չա փու թյան խն դիր նե րին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 
որ դա տա վա րա կան որ ևէ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կա րգ չի կա րող խո չըն-
դո տել կամ կան խել դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո-
րու թյու նը, ի մաս տա զր կել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պա շտ-
պա նու թյան ի րա վուն քը կամ դրա ի րաց ման ար գե լք հան դի սա նալ, ըն թա ցա կար գային 
որ ևէ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն չի կա րող մե կ նա բան վել որ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ 
ե րաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմն  ա վո-
րում, դա տա րա նի (ար դա րա դա տու թյան) մատ չե լի ու թյու նը կա րող է ու նե նալ ո րո շա կի 
սահ մա նա փա կումն  եր, ո րո նք չպե տք է խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը:

 Թեև դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ուղ ղա կի ո րեն ամ րա գր ված չէ Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծում, սա կայն Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը 
(այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) այն ճա նա չել է որ պես ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի ան բա ժա նե լի տա րր: Այս պես, Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մի ց դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի վե րա բե րյալ ձևա վոր ված կայուն նա խա դե պային ի րա վուն քի 
հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի ի րա վունք-
նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Այդ 
դրույ թը մա րմն  ա վո րում է դա տա րան դի մե  լու, այն է` դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու 
ի րա վուն քը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տում նա խա տես ված մյուս ե րաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա-
կային և ա րագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ու նե նա, ե թե այդ գոր ծըն թաց նե-
րին ըն թա ցք չի տր վում: Դժ վար է պատ կե րաց նել ի րա վուն քի գե րա կայու թյուն ար դա-
րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, ե թե դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը չի ա պա հով վում 
(տե ՛ս, Kreuz v. Poland (28249/95) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի 
վճի ռը, կետ 52): Այ նուա մե  նայ նիվ Եվ րո պա կան դա տա րա նի տե սան կյ ու նի ց՝ դա տա րա նի 
ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թա րկ վել սահ մա նա փա կումն  ե րի: Այդ սահ մա նա-
փա կումն  ե րը թույ լա տր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա-
հան ջում է պե տու թյան կող մի ց ո րո շա կի կար գա վո րումն  եր, և այս ա ռու մով պե տու թյու նը 
ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: Սա կայն դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա-
վուն քի սահ մա նա փա կու մը պե տք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ զր կի ան ձին 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խա խտ վի այդ ի րա վուն քի 
բուն է ու թյու նը (տե ՛ս, Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom (18139/91) գոր ծով Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 13.07.1995 թվա կա նի վճի ռը, կետ 59): Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի-
նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն չի հե տա պն դում ի րա վա չափ նպա տակ, 
և ե թե առ կա չէ ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նա րկ վող մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ-
վող նպա տակ նե րի մի  ջև՝ հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե ՛ս Khalfaoui v. France (34791/97) 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, կետ 36): Մեկ այլ վճ ռով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն օ րե նսդ րա կան կար-
գա վո րումն  ե րի ա ռար կա է, և դա տա րան նե րը պար տա վոր են կի րա ռել դա տա վա րա կան 
հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը` խու սա փե լով ինչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյա նը խո-
չըն դո տող ա վե լո րդ ձևա կա նու թյուն նե րից (ֆոր մա լիզ մի ց), այն պես էլ չա փա զա նց ճկուն 
մո տե ցու մի ց, ո րի դեպ քում օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հա նջ նե րը կկո-
րց նեն ի րե նց նշա նա կու թյու նը: Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի` դա տա րա նի մատ չե լի ու-
թյան ի րա վուն քը խա թար վում է այն դեպ քում, երբ օ րե նսդ րա կան նոր մե  րը դա դա րում են 
ծա ռայել ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման 
նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի կող մի ց իր 
գոր ծի ըստ է ու թյան քն նու թյա նը (տե ՛ս, Dumitru Gheorghe v. Romania (33883/06) գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.04.2016 թվա կա նի վճի ռը, կետ 28):  

Ա նդ րա դառ նա լով դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ժամկ  ե տային սահ մա նա փա կումն  ե-
րի ն՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ներ-
պե տա կան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված այդ պի սի սահ մա նա փա կումն  ե րը հե տա պն դում 
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են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ե րաշ-
խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պա շտ պա նու թյու նը ժամկ  ե տա նց հայ ցե րից: 
Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ նմա նա տիպ հայ ցե րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել 
ա նար դա րու թյու նը, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հա նջ վի քն նել 
հե ռա վոր ան ցյա լում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն ներ այն պի սի ա պա ցույց նե րի հի ման 
վրա, ո րո նք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան` բա վա կա նա չափ 
ժա մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ 
ժամկ  ե տային սահ մա նա փա կումն  ե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հայե ցո ղա կան 
լի ա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ինչ պես պե տք է սահ մա-
նա փակ վի (տե ՛ս, Stubbings and others v. The United Kingdom (22083/93; 22095/93) գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 51 և 55): 

Օ րե նս դի րը թե՛ նախ կի նում, թե՛ ներ կայումս գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քե րով սահ մա նել է, որ վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմ քը` հա-
մա պա տաս խան հայցն է՝ մի  ա ժա մա նակ ամ րագ րե լով այն ժամկ  ետ նե րը, ո րո նց ըն թաց-
քում հայ ցը կա րող է ներ կայաց վել վար չա կան դա տա րան: Ընդ ո րում, օ րե նս դի րը հա տուկ 
նա խա տե սել է բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան, այդ թվում նա և՝ հայց ներ կայաց նե լու 
ժամկ  ետ նե րը վե րա կա նգ նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն՝ հա մա պա տաս խան մի ջ-
նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կայու թյան դեպ քում, իսկ մն ա ցած բո լոր դեպ-
քե րի հա մար ամ րագ րել, որ դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կայաց-
ված հայ ցա դի մումն  ե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տա թղ թե րը դա տա րա նը չի քն նար կում և 
վե րա դա րձ նում է դրա նք ներ կայաց րած ան ձա նց: 

Այս պի սով, օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո 
ներ կայաց ված հայ ցա դի մումն  ե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տա թղ թե րը դա տա րա նը չի քն-
նար կում և վե րա դա րձ նում է դրա նք ներ կայաց րած ան ձա նց, ե թե բա ցա կայում է բաց 
թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լու ի րա վուն քը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը: Նման մի ջ նոր դու թյու նը կա-
րող է բա վա րար վել, ե թե դա տա րա նը գտ նի, որ ան ձը ժամկ  ե տը բաց է թո ղել հար գե լի 
պատ ճա ռով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
54-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մա սե րը պե տք է մե կ նա բան վեն և կի րառ վեն ան ձի՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված վե րոգ րյալ հիմն  ա րար ի րա-
վունք նե րի լույ սի ներ քո:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր մի  շա րք ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի ու թյան և բաց թո ղն ված դա տա-
վա րա կան ժամկ  ե տի վե րա կա նգն ման հար ցին: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ բաց թո ղն ված 
ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օ րե նս դի րը կո նկ րետ չի նշել` այդ հիմ քե րի ող ջա-
մի տ և բա վա րար լի նե լու հան գա ման քը թող նե լով դա տա րան նե րի գնա հատ մա նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու 
հիմ քե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ: 
Օբյեկ տիվ հիմ քե րի մե ջ կա րե լի է դա սել ֆո րս մա ժո րային դեպ քե րը` տա րե րային ա ղետ-
նե րը, ինչ պես նաև ար տա կա րգ ի րա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ` ան ձա նց կամ քից ան կախ 
հիմ քե րով ա ռա ջա ցող պատ ճառ նե րը: Սուբյեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է ան մի -
ջա կա նո րեն տվյ ալ ան ձի հետ կապ ված և գո րծ նա կա նում ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա-
հան ջող ող ջա մի տ խն դիր նե րի լուծ մա մբ, ա ռա նց ո րի ան հնար է դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղու թյան կա տա րու մը: Օ րի նակ, երբ ֆի զի կա կան ան ձը զրկ ված է դա տա կան պրո ցե սին 
մաս նակ ցե լու կամ ներ կայա ցուց չի մի  ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո-
րու թյու նից եր կա րա տև հի վան դու թյան պատ ճա ռով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր դեպ-
քե րում էլ, բա ցի ֆո րս մա ժո րային ի րա վի ճակ նե րից, բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան 
ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու հա մար ընդ հա նուր կա նո նն այն է, որ ան ձը պար տա-
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վոր է ա պա ցու ցել, որ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է ի րե-
նից կախ ված ող ջա մի տ ու բա վա րար մի  ջոց ներ դա տա րան դի մե  լու, դա տա վա րու թյա նը 
մաս նակ ցե լու և այն հիմն  ա վո րող ա պա ցույց նե րը ներ կայաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու ուղ ղու թյա մբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ-
նե րով բաց է թո ղել օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը (տե ՛ս, օ րի նակ, 
Ժան նա Միր զոյա նն ընդ դեմ ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ բյու ր հա մայն քի ղե կա վա րի թիվ 
ՎԴ/0100/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 31.07.2017 թվա կա նի ո րո շու -
մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում հա վե լել հետ ևյա լը.
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե (“ex offi  cio”): 
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը մատ նան շում է հայ ցա դի մումն  ե րում 
առ կա ձևա կան սխալ նե րը, ա ռա ջար կում է ճշ տել ոչ հս տակ հայ ցային պա հա նջ նե րը, ոչ 
ճի շտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով, տար բե րա կել հիմ-
նա կան և ա ծան ցյալ պա հա նջ նե րը, հա մալ րել ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյ ալ նե րը, ինչ-
պես նաև պա հան ջում է, որ ներ կայաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը պար զե-
լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժե շտ բո լոր ա պա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված ի րա-
վադ րույթ նե րի հա մա լիր վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը 
բաց թող նե լու և վե րա կա նգ նե լու մա սին ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը վե րա բե րում են ոչ մի -
այն հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան, այլև վար չա կան դա տա վա րու թյան մյուս փու լե րին: 
Ըստ այդմ, վար չա կան դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րում վար չա կան դա տա րա նը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վոր մա նը հա մա-
պա տաս խան պար տա վոր է կա տա րել մատ նա նշ ման իր պար տա կա նու թյու նը, այդ թվում 
նա և՝ մատ նան շե լով կող մե  րին դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի բաց թո ղն ման դեպ քում 
դրա նք վե րա կա նգ նե լու նպա տա կով մի ջ նոր դու թյուն ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու-
թյան վե րա բե րյալ: Այ նուա մե  նայ նիվ, ե թե դա տա վա րու թյան ո րո շա կի փու լում վար չա-
կան դա տա րա նը մատ նա նշ ման իր պար տա կա նու թյու նը չի կա տա րել, ա պա նա զրկ ված 
չէ իր այդ պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից դա տա վա րու թյան հե-
տա գա փու լե րում՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մի ջ նոր դու թյուն նե րի և ներ կայաց րած 
նոր ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, իսկ այդ պար տա կա նու թյան կա տար ման պա րա գայում 
դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մի ց բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա-
կա նգ նե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն չներ կայաց նե լու դեպ քում կի րառ վում է ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված դա տա վա րա կան հետ ևան քը, այն է՝ 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կո րց նում են այդ ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված 
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը:

 Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րից ել նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է հետ ևյա լը. 

Ա շոտ Ու լի խա նյա նը Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մի ց 06.06.2012 թվա կա նին տրա մա-
դր ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա-
հան ջով դա տա րան է դի մե լ 13.04.2013 թվա կա նին, այ սի նքն՝ բաց է թո ղել մի  նչև 07.01.2014 
թվա կա նը գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի  1-ին մա-
սով սահ ման ված վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու եր կամ սյա ժամկ  ե տը: Սա կայն Ա շոտ 
Ու լի խա նյա նը, գտ նե լով, որ վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու ժամկ  ե տը բաց չի թո ղն վել, 
չի ներ կայաց րել բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ-
նոր դու թյուն՝ հայտ նե լով, որ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին ին քը տե ղե կա ցել է 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 19.02.2013 թվա կա նի թիվ 18-06/2-62718 գրու թյու նից:

 Դա տա րա նը վե րա դա րձ րել է Ա շոտ Ու լի խա նյա նի հայ ցա դի մու մը՝ հայ ցա դի մու մի  և 
կից փաս տա թղ թե րի պատ ճեն նե րը դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին ու ղար կե լու մա-
սին ա պա ցույց նե րի բա ցա կայու թյան հիմ քով: Այ նու հե տև Ա շոտ Ու լի խա նյա նը դա տա րան 
է ներ կայաց րել նոր հայ ցա դի մում՝ պա հան ջե լով ճա նա չել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող-
մի ց 06.06.2012 թվա կա նին տրա մա դր ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու թյան թույլտ-
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վու թյան առ ո չի նչ լի նե լը: Իսկ Դա տա րա նի 29.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ա շոտ Ու լի-
խա նյա նի հայ ցա դի մումն  ըն դուն վել է վա րույթ:

19.09.2013 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Ա շոտ Ու լի խա-
նյա նի ներ կայա ցու ցի չը կա տա րել է հայ ցի ա ռար կայի փո փո խու թյուն՝ խնդ րե լով քն նել 
մի  այն «ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մի ց 06.06.2012 թվա կա նին տրա-
մա դր ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու  թյան թու յլտ վու  թյու  նը» հայ ցա պա հան ջը՝ հրա-
ժար վե լով նու յն վար չա կան ակ տի առ ո չի նիչ լի նե լը ճա նա չե լու  հայ ցա պա հան ջից: Ա շոտ 
Ու լի խա նյա նի ներ կայա ցու ցի չը մի  ա ժա մա նակ հայտ նել է, որ վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 19.02.2013 թվա կա նի թիվ 18-
06/2-62718 գրու թյու նից, իսկ հայ ցա դի մու մը ներ կայաց վել է 13.04.2013 թվա կա նին, այ սի-
նքն՝ օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը պահ պան վել են: Դա տա րա նը 
19.09.2013 թվա կա նի ար ձա նագ րային ո րոշ մա մբ թույ լատ րել է հայ ցի ա ռար կայի նշ ված 
փո փո խու թյու նը: 

Եր րո րդ ան ձ Լու սիկ Պետ րո սյա նի ներ կայա ցուց չի կող մի ց 14.12.2015 թվա կա նին ՀՀ 
վար չա կան դա տա րան է ներ կայաց վել վի ճա րկ ման հայ ցա դի մում ներ կայաց նե լու դա-
տա վա րա կան ժամկ  ե տը բաց թո ղն ված լի նե լու հիմ քով սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ-
թը կար ճե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն: Նշ ված մի ջ նոր դու թյա մբ եր րո րդ ան ձ Լու սիկ 
Պետ րո սյա նի ներ կայա ցու ցի չն Ա շոտ Ու լի խա նյա նի կող մի ց վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց-
նե լու ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հիմն  ա վո րել է այն փաս տար կով, որ 26.12.2012 թվա կա նին 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տին ուղղ ված հա րց ման բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Ա շոտ 
Ու լի խա նյա նի ներ կայա ցու ցի չը վի ճա րկ վող շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան առ կայու-
թյան մա սին ոչ թե տե ղե կա ցել է 13.04.2013 թվա կա նին, այլ տե ղյ ակ է ե ղել դրա գոյու թյան 
մա սին դե ռևս 26.12.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ:

14.12.2015 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տի ժա մա նակ նա խա գա-
հող դա տա վո րը ո րո շել է հե տաձ գել գոր ծի քն նու թյու նը մի  նչև 24.12.2015 թվա կա նը՝ 
հայց վո րին հնա րա վո րու թյուն տա լով դիր քո րո շում ներ կայաց նել եր րո րդ ան ձ Լու սիկ 
Պետ րո սյա նի ներ կայա ցուց չի մի ջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ: Իսկ 24.12.2015 թվա կա-
նին տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տի ժա մա նակ նա խա գա հող դա տա վո րը ո րո շել 
է մի  նչև 28.12.2015 թվա կա նը ժա մա նակ տրա մադ րել հայց վոր Ա շոտ Ու լի խա նյա նի 
ներ կայա ցուց չի ն՝ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին եր րո րդ ան ձ Լու սիկ Պետ րո սյա-
նի ներ կայա ցուց չի կող մի ց ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ դիր քո րո շում 
ներ կայաց նե լու հա մար: 

18.01.2016 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տի ըն թաց քում հայց վոր Ա շոտ 
Ու լի խա նյա նի ներ կայա ցու ցիչ փաս տա բան Տիգ րան Խուր շու դյա նը ներ կայաց րել է գրա-
վոր դիր քո րո շում, ո րով, մաս նա վո րա պես նշել է, որ «(...) վար չա կան ակտն ան վա վեր 
ճա նա չե լու  պա հան ջը ներ կայաց վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քով սահ-
ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի պահ պան մա մբ (...)»: Ընդ ո րում, հայց վոր կող մը 
սույն գոր ծի քն նու թյան ողջ ըն թաց քում այդ պես էլ չի ներ կայաց րել վի ճա րկ ման հայց 
ներ կայաց նե լու հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա-
սին մի ջ նոր դու թյուն:

 Դա տա րա նը կար ճել է սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
դե ռևս 26.12.2012 թվա կա նի դրու թյա մբ Ա շոտ Ու լի խա նյա նը փաս տա ցի տե ղյ ակ է ե ղել 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մի ց 06.06.2012 թվա կա նին տրա մա դր ված թիվ 01/18-Պ-190-
415 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին և վի ճա րկ ման հայ ցա պա հան ջը ներ կայաց-
րել է ա ռա ջին ան գամ 13.04.2013 թվա կա նին, իսկ երկ րո րդ ան գա մ՝ 19.09.2013 թվա կա-
նին: Հետ ևա բար Ա շոտ Ու լի խա նյա նը բաց է թո ղել վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու 
հա մար օ րեն քով սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ  ե տը և չի ներ կայաց րել դա տա վա րա կան 
ժամկ  ետ նե րը վե րա կա նգ նե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն: Ըստ այդմ՝ Դա տա րա նը 
եզ րա հան գել է, որ սույն գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կա րճ ման, քա նի որ լրա ցել է հայց 
ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը (07.01.2014 թվա կա նից գոր ծող 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կետ) և 
բա ցա հայ տել է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հի մք՝ հայ ցը դա տա րա նում քն նու-
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թյան են թա կա չլի նե լը (07.01.2014 թվա կա նից գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կետ և նույն օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կետ):

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ա շոտ Ու լի խա նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը, 
բե կա նել է Դա տա րա նի « Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րո շումն  ու գո րծն ու ղար-
կել է նոր քն նու թյան: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա-
ռա բա նու թյու նը, որ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան և հայ ցի ա ռար կայի փո փո խու թյան 
հար ցե րը քն նար կե լիս Դա տա րա նը պար տա վոր էր ան դրա դառ նալ վի ճա րկ ման հայց 
ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղն ման հար ցին և մատ-
նան շել հայց վո րին բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը վե րա կա նգ նե լու վե-
րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյան մա սին, ին չը չի կա տար վել: 
Այ նուա մե  նայ նիվ Դա տա րա նը հե տա գայում կար ճել է սույն գոր ծի վա րույ թը հայց ներ-
կայաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լու հիմ քով: Սա կայն, ըստ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի, նախ քան այդ հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե րա բե րյալ 
ո րոշ ման կայա ցու մը Դա տա րա նը պար տա վոր էր մատ նան շել հայց վո րին բաց թո ղն ված 
դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը վե րա կա նգ նե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն ներ կայաց-
նե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին և մի  այն այդ մի ջ նոր դու թյան քն նա րկ ման ար դյուն քում 
ո րո շում կայաց նել գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին: Մի նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
գտել է, որ Դա տա րա նը չի կա տա րել իր վե րոգ րյալ պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը, ուս-
տի Դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման: 

Ի նչ վե րա բե րում է սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու երկ րո րդ հիմ քի ն՝ հայ ցը դա տա-
րա նում են թա կա չլի նե լուն, ա պա Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ 07.01.2014 թվա-
կա նից գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
9-րդ կե տով և նույն օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված այդ 
հիմ քը տվյ ալ դեպ քում կի րա ռե լի չէ:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծի վե րո շա րադ րյալ փաս տե րից ակն հայտ է, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե-
տի կող մի ց 06.06.2012 թվա կա նին տրա մա դր ված թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան վի ճա րկ ման հայ ցա պա հա նջն ա ռա ջին ան գամ դա տա րան ներ կայաց նե լիս 
հայց վո րի ներ կայա ցու ցի չը վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին տե ղե կա նա լու ժամկ  ետ 
է նշել 19.02.2013 թվա կա նը և նկա տի ու նե նա լով, որ հայ ցը ներ կայաց րել է դրա նից հաշ-
ված եր կամ սյա ժամկ  ե տում՝ 13.04.2013 թվա կա նին, ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր-
դու թյուն չի ներ կայաց րել: Սա կայն հե տա գայում՝ 14.12.2015 թվա կա նին եր րո րդ ան ձի ներ-
կայաց րած ա պա ցույ ցից ակն հայտ է դար ձել, որ հայց վո րի ներ կայա ցուց չի ներ կայաց րած 
տե ղե կու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը: Այ սի նքն՝ 26.12.2012 թվա կա-
նին Եր ևա նի քա ղա քա պե տին հաս ցե ա գր ված հա րց ման բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, 
որ հայց վոր կող մը Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող մի ց 06.06.2012 թվա կա նին տրա մա դր ված 
թիվ 01/18-Պ-190-415 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին ի մա ցել է ոչ թե 19.02.2013 
թվա կա նին, այլ առն վա զն 26.12.2012 թվա կա նին: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե-
րա բե րյալ եր րո րդ ան ձ Լու սիկ Պետ րո սյա նի ներ կայա ցուց չի կող մի ց 14.12.2015 թվա կա-
նին ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյու նը ստա նա լուց հե տո Դա տա րա նը ո րո շա կի ող ջա մի տ 
ժամկ  ետ է տրա մադ րել հայց վոր կող մի ն այդ մի ջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ դիր քո րո շում 
ներ կայաց նե լու հա մար: Սա կայն հայց վոր կող մը, այդ ժամկ  ե տից հե տո ներ կայաց նե լով 
իր դիր քո րո շու մը, թե՛ բա նա վոր, թե՛ գրա վոր կեր պով պն դել է, որ իր կող մի ց դա տա վա-
րա կան ժամկ  ե տի բաց թո ղում տե ղի չի ու նե ցել, և չի ներ կայաց րել հայց ներ կայաց նե լու 
հա մար օ րեն քով սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու-
թյուն: Փաս տո րեն հայց վոր կող մը չի օգտ վել բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու 
մա սին մի ջ նոր դու թյուն ներ կայաց նե լու իր դա տա վա րա կան ի րա վուն քից, իսկ Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ սույն գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ի հայտ է ե կել գոր ծի 
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վա րույ թի կա րճ ման հիմ քը և Դա տա րա նը, ձեռ նար կե լով հա մար ժեք մի  ջոց ներ, սա կայն 
հայց վո րի կող մի ց բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն այդ-
պես էլ չներ կայաց վե լու պայ ման նե րում, նշ ված հիմ քով ի րա վա ցի ո րեն կար ճել է գոր ծի 
վա րույ թը: Հետ ևա բար Դա տա րա նը, ըստ է ու թյան, կա տա րել է բաց թո ղն ված դա տա վա-
րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյուն ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան 
մա սին հայց վո րին մատ նան շե լու իր դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյու նը և թույլ չի 
տվել սույն գոր ծի ել քի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե -
րի խախ տում: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն վար չա կան գոր-
ծի վա րույ թը են թա կա էր կա րճ ման 07.01.2014 թվա կա նից գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով: Ինչ վե րա բե րում 
է սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հա մար Դա տա րա նի կող մի ց կի րառ ված ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տով և նույն օ րե նսգր քի 
80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույթ նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ նոր մե  րով սահ ման ված գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմ քը 
տվյ ալ դեպ քում կի րա ռե լի չէ, քա նի որ ան կախ Ա շոտ Ու լի խա նյա նի կող մի ց վի ճա րկ ման 
հայ ցով դա տա րան դի մե  լու ժամկ  ե տը բաց թո ղն ված լի նե լու հան գա ման քից վեր ջի նիս 
ներ կայաց րած հայ ցը են թա կա է դա տա րա նում քն նու թյան և ընդ դա տյա է վար չա կան 
դա տա րա նին: Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տով և նույն օ րե նսգր-
քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված ի րա վադ րույթ նե րի՝ Դա տա րա նի 
կող մի ց թույլ տր ված խախ տու մը չի ազ դել սույն գոր ծի ել քի վրա, քա նի որ սույն գոր ծի 
վա րույթն ա մե ն դեպ քում են թա կա էր կա րճ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով: Հետ ևա բար Դա տա րա նը, կար-
ճե լով սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը, կայաց րել է գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող 
դա տա կան ակտ, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ և   163-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման-
ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-
տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը 
ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր-
ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի տա րր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ-
գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նից: Տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ 
սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս-
տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

 Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու-
նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան-
հրա ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ստո րա դաս 
դա տա րա նի գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տը մաս նա կի ո րեն սխալ է 
պատ ճա ռա բան ված, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ ո րոշ մա նը պե տք է տր վի 
օ րի նա կան ուժ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:
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5.  Վճ ռա բեկ   դա տա րա նի    պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը  և  եզ րա հան գու մն  ե րը   դա տա-
կան ծախ սե րի բա շխ ման  վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` 
նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա-
կա նու թյու նը դր վում է հայց վո րի վրա, ե թե գոր ծի վա րույ թը կա րճ վում է (...)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ եր րո րդ ան ձ Լու սիկ Պետ րո սյա նը վճ ռա-
բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք, և քա նի որ վճ ռա բեկ 
բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, այ սի նքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն 
ան հրա ժե շտ է ե ղել վճ ռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն-
քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
Լու սիկ Պետ րո սյա նի կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման 
Ա շոտ Ու լի խա նյա նի կող մի ց:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա-

րա նի 22.02.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա-
նի 25.01.2016 թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րոշ մա նը՝ սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. Ա շոտ Ու լի խա նյա նից հօ գուտ Լու սիկ Պետ րո սյա նի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրա մ՝ 
որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/0229/05/15 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/0229/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Բա բայան
 Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վյ ան 
 Ա. Սա րգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ  դա տա վոր նե ր
     

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ներ կայա ցու ցիչ Ար թուր 

Գրի գո րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 23.09.2016 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն)՝ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ա ռող ջա կան վի-
ճա կը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծի  
26-րդ և 27-րդ կե տե րին հա մա պա տաս խա նող ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը.
 Դի մե  լով դա տա րան` Գա գիկ Մաթ ևո սյա նը պա հան ջել է  իր ա ռող ջա կան վի ճա կը 

ճա նա չել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա-
ծի 26-րդ և 27-րդ կե տե րին հա մա պա տաս խա նող:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Հո վա կի մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
22.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ դա տա բժշ կա կան փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու վե րա-
բե րյալ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ներ կայա ցուց չի մի ջ նոր դու թյու նը մե  րժ վել է և սույն վար չա-
կան գոր ծի վա րույ թը կա րճ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 23.09.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է և Դա տա րա նի 
22.02.2016 թվա կա նի « Փոր ձա քն նու թյուն նշա նա կե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյու նը քն-
նու թյան առ նե լու, վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու» մա սին ո րո շու մը՝ գոր ծի վա-
րույ թը կար ճե լու մա սով, թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մն  ե րը և պա հան ջը .
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է 2015 թվա կա նի փո փո խու  թյու ն նե րով ՀՀ Սահ մա-

նադ րու  թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու -
թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու  հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 13-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 
10-րդ, 80-րդ, 81-րդ, 96-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը վե-

ճը դա տա րա նում քն նու թյան են թա կա չլի նե լու հիմ քով կար ճե լու ար դյուն քում խա խտ վել 
է Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան ի րա-
վունք նե րը, քա նի որ հայ ցա դի մում ներ կայաց նե լիս ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քով նա խա տես ված հայ ցա տե սակ նե րին վե րա բե րող պա հա նջ նե րը չպահ պա նե-
լը չի կա րող հան գեց նել ան ձի խա խտ ված ի րա վուն քի դա տա կան պա շտ պա նու թյան հնա-
րա վո րու թյան բա ցառ մա նը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 23.09.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1) Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ներ կայա ցու ցիչ Ար թուր Գրի գո րյա նը Նա խա րա րու թյան 

« Նու բա րա շեն» քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն  ար կի պե տին ուղղ ված 19.08.2014 թվա կա նի 
թիվ 62-14 գրու թյա մբ խնդ րել է Գա գիկ Մաթ ևո սյա նին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց 
տա լու կա պակ ցու թյա մբ հայտ նել, թե պատ ժի կր ման ըն թաց քում նրա մոտ ի՞նչ հի վան-
դու թյուն է ախ տո րոշ վել և ընկ նում է արդյո ՞ք այդ հի վան դու թյու նը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծով սահ ման վա ծ՝ պա տի ժը 
կրե լուն խո չըն դո տող ծա նր հի վան դու թյուն նե րի ցան կում, թե՝ ոչ, և, ե թե ոչ, ա պա ինչ 
պատ ճա ռա բա նու թյա մբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10).

2) Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ներ կայա ցու ցիչ Ար թուր Գրի գո րյա նի 19.08.2014 թվա կա նի 
թիվ 62-14 գրու թյա նն ի պա տաս խա ն՝ Նա խա րա րու թյան « Նու բա րա շեն» քրե ա կա տա րո-
ղա կան հիմն  ար կի պե տը 02.09.2014 թվա կա նի թիվ Ե-40/18-8-5143 գրու թյա մբ Ար թուր 
Գրի գո րյա նին հայտ նել է, որ նշ ված գրու թյան հար ցադ րումն  իր ի րա վա սու թյան սահ-
ման նե րում չէ և այն ու ղա րկ վել է Նա խա րա րու թյան քրե ա կա տա րո ղա կան վար չու թյան 
բուժս պա սա րկ ման բա ժին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11).

3) Նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա-
տա րը 28.11.2014 թվա կա նի թիվ 10/9355-1Ս գրու թյա մբ հայտ նել է Ար թուր Գրի գո րյա նին, 
որ Նա խա րա րու թյան « Նու բա րա շեն» քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն  ար կի պե տին հա նձ նա-
րար վել է ու սումն  ա սի րել դա տա պար տյալ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի բժշ կա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րի ար դյունք նե րը և հնա րա վո րի նս սե ղմ ժամկ  ետ նե րում զե կու ցել Նա խա րա րու-
թյան քրե ա կա տա րո ղա կան վար չու թյուն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12).

4) 05.12.2014 թվա կա նի թիվ 93-14 դի մու մով Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ներ կայա ցու ցիչ 
Ար թուր Գրի գո րյա նը Նա խա րա րու թյան « Նու բա րա շեն» քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն  ար կի 
պե տին խնդ րել է հայտ նել, թե ի՞նչ եզ րա կա ցու թյուն է ար վել Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի բժշ-
կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու  մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով սույն վճ ռա բեկ բո ղո-

քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի  161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն 
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է` բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, 
որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` 
վար չա կան դա տա րան դի մե  լիս օ րեն քով նա խա տես ված հայ ցա տե սա կի ընտ րու թյան և 
դա տա կան են թա կայու թյան հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն 
կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մա ր։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1)  հան րային-ի րա վա կան այս կամ այն վե ճը վար չա կան դա տա րա նի առջև բա րձ-
րաց նե լու  հա մար օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ-
րու  թյու նն ինք նին են թադ րու մ է արդյո ՞ք, որ տվյ ալ հայ ցը (վե ճը) են թա կա չէ դա տա րա նի 
քն նու  թյա նը,

2)  հայց վո րի կող մի ց ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կով վար չա կան դա տա րան դի մե  լն ինք-
նին կա րող է արդյո ՞ք հի մք հան դի սա նալ վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քն նու  թյա նը են թա-
կա չլի նե լու  պատ ճա ռա բա նու  թյա մբ հայ ցա դի մու  մի  ըն դու  նու  մը մե ր ժե լու  կամ վար չա կան 
գոր ծի վա րու յ թը կար ճե լու  հա մար:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ 
դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի ար-
դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ-
վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ-
կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա մբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 
ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 
հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ նույն օ րե նսգր քով 
սահ ման ված կար գով ի րա վունք ու նի դի մե  լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, 
որ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի կամ դրա պաշ տո նա տար 
ան ձի վար չա կան ակ տով, գոր ծո ղու թյա մբ կամ ան գոր ծու թյա մբ` խա խտ վել են կամ ան-
մի  ջա կա նո րեն կա րող են խա խտ վել նրա` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ-
րու թյա մբ (...), մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օ րե նք նե րով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե-
րով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, նե րա ռյալ, ե թե խո չըն դոտ ներ են 
հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, չեն ա պա-
հով վել ան հրա ժե շտ պայ ման ներ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, սա կայն 
դրա նք պե տք է ա պա հով վե ին Սահ մա նադ րու թյան, մի  ջազ գային պայ մա նագ րի, օ րեն քի 
կամ այլ ի րա վա կան ակ տի ու ժով (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե (“ex offi  cio”): Նույն 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը (...) ա ռա ջար կում է ճշ տել ոչ հս տակ հայ-
ցային պա հա նջ նե րը, ոչ ճի շտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ-
նե րով (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան 
դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ հայ ցա դի մու մը բո վան դա կում է հայց վո րի պա հան ջը ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը մե ր ժում է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ե թե հայ ցը 
են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյան ցան կա ցած փու լում կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե ՝

1) վե ճը են թա կա չէ որ ևէ դա տա րա նում քն նու թյան. (...)
9) ե թե բա ցա հայտ վել են նույն օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` հայ ցա-

դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հիմ քե րը (...):
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ դա տա րան դի մե  լու կամ ար դա րա դա տու թյան 

մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը մար դու՝ սահ մա նադ րաի րա վա կան և մի  ջազ գային ի րա վա-
կան նոր մե  րով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու-
թյան հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի կար ևո րա գույն բա ղադ րի չն է։ 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, մի  շա րք ո րո շումն  ե րով (10.12.2013 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ-1127, 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1192, 
16.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1220, 26.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1222, 10.03.2016 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1257 և այլն) ան դրա դառ նա լով ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան, 
ար դար և ար դյու նա վետ դա տա քն նու թյան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման սահ մա նադ-
րա կան ի րա վա չա փու թյան խն դիր նե րին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 
որ դա տա վա րա կան որ ևէ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կա րգ չի կա րող խո չըն-
դո տել կամ կան խել դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո-
րու թյու նը, ի մաս տա զր կել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պա շտ-
պա նու թյան ի րա վուն քը կամ դրա ի րաց ման ար գե լք հան դի սա նալ, ըն թա ցա կար գային 
որ ևէ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն չի կա րող մե կ նա բան վել որ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ 
ե րաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմն  ա վո-
րում, դա տա րա նի (ար դա րա դա տու թյան) մատ չե լի ու թյու նը կա րող է ու նե նալ ո րո շա կի 
սահ մա նա փա կումն  եր, ո րո նք չպե տք է խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը:

 Թեև դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ուղ ղա կի ո րեն ամ րա գր ված չէ Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծում, սա կայն Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը 
(այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) այն ճա նա չել է որ պես ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի ան բա ժա նե լի տա րր: Այս պես, Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մի ց դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի վե րա բե րյալ ձևա վոր ված կայուն նա խա դե պային ի րա վուն քի 
հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի ի րա վունք-
նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Այդ 
դրույ թը մա րմն  ա վո րում է դա տա րան դի մե  լու, այն է` դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու 
ի րա վուն քը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տում նա խա տես ված մյուս ե րաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա-
կային և ա րագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ու նե նա, ե թե այդ գոր ծըն թաց նե-
րին ըն թա ցք չի տր վում: Դժ վար է պատ կե րաց նել ի րա վուն քի գե րա կայու թյուն ար դա րա-
դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, ե թե դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը չի ա պա հով վում (տե ՛ս, 
Kreuz v. Poland (28249/95) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, 
52-րդ կետ): Մի նչ դեռ Եվ րո պա կան դա տա րա նի տե սան կյ ու նի ց՝ դա տա րա նի ի րա վուն քը 
բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թա րկ վել սահ մա նա փա կումն  ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն  ե-
րը թույ լա տր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է 
պե տու թյան կող մի ց ո րո շա կի կար գա վո րումն  եր, և այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա-
կի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: Սա կայն դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն-
քի սահ մա նա փա կու մը պե տք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ զր կի ան ձին 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խա խտ վի այդ ի րա վուն քի 
բուն է ու թյու նը (տե ՛ս, Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom (18139/91) գոր ծով Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 13.07.1995 թվա կա նի վճի ռը, 59-րդ կետ): Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի 
լի նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն չի հե տա պն դում ի րա վա չափ նպա տակ, 
և ե թե առ կա չէ ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նա րկ վող մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ-
վող նպա տակ նե րի մի  ջև՝ հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե ՛ս Khalfaoui v. France (34791/97) 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 36-րդ կետ): Մեկ այլ վճ-
ռով Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն օ րե նսդ րա կան 
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կար գա վո րումն  ե րի ա ռար կա է, և դա տա րան նե րը պար տա վոր են կի րա ռել դա տա վա րա-
կան հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը` խու սա փե լով ինչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյա-
նը խո չըն դո տող ա վե լո րդ ձևա կա նու թյուն նե րից (ֆոր մա լիզ մի ց), այն պես էլ չա փա զա նց 
ճկուն մո տե ցու մի ց, ո րի դեպ քում օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հա նջ նե րը 
կկո րց նեն ի րե նց նշա նա կու թյու նը: Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի` դա տա րա նի մատ չե լի-
ու թյան ի րա վուն քը խա թար վում է այն դեպ քում, երբ օ րե նսդ րա կան նոր մե  րը դա դա րում 
են ծա ռայել ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց-
ման նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի կող մի ց 
իր գոր ծի ըստ է ու թյան քն նու թյա նը (տե ՛ս, Dumitru Gheorghe v. Romania (33883/06) գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.04.2016 թվա կա նի վճի ռը, 28-րդ կետ): 

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն-
քը սեր տո րեն փոխ կա պա կց ված է այս կամ այն գոր ծի՝ դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա-
կա լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի հետ, քա նի որ դա տա րա նը՝ որ պես ի րա վա բա նա կան 
գոր ծեր քն նող և լու ծող մար մի ն, օժտ ված չէ հա մը նդ հա նուր ի րա վա զո րու թյա մբ և իր 
գոր ծա ռույթ նե րին ու խն դիր նե րին հա մա պա տաս խան կա րող է քն նել և լու ծել մի  այն իր 
ի րա վա սու թյա նը հա նձն ված գոր ծե րը: Այս հան գա մա նքն ա ռա ջաց նում է, մի  կող մի ց, դա-
տա րա նի, իսկ մյուս կող մի ց, ի րա վա բա նա կան գոր ծեր քն նե լու և լու ծե լու ի րա վա սու թյուն 
ու նե ցող այլ մար մի ն նե րի (օ րի նա կ՝ վար չա կան մար մի ն ներ, առևտ րային ար բի րաժ և 
այլն) ի րա վա սու թյու նը հս տա կո րեն սահ մա նա զա տե լու ան հրա ժեշ տու թյուն: Դա տա րա նի 
և ի րա վա բա նա կան գոր ծեր քն նե լու ու լու ծե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող այլ մար մի ն նե-
րի ի րա վա սու թյու նը տա րան ջա տե լիս կի րառ վում է «են թա կայու թյուն» ի րա վա բա նա կան 
եզ րույ թը. են թա կայու թյունն ի րա վա բա նա կան գոր ծե րի այն պի սի հատ կա նիշ է, ո րի մի -
ջո ցով պա րզ վում է տվյ ալ գոր ծը քն նե լու և լու ծե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող կո նկ րետ 
սուբյեկ տը: Ըստ այդմ, այն գոր ծե րը, ո րո նց քն նու թյունն ու լու ծու մը օ րեն քով հա նձն ված է 
դա տա րա նի ի րա վա սու թյա նը, հա մար վում են դա տա կան են թա կայու թյան գոր ծեր:

 Փաս տո րեն, ան ձը կա րող է ի րաց նել դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իր ի րա վուն քը մի -
այն այն դեպ քում, երբ դա տա րա նի առջև վեր ջի նիս բա րձ րաց րած հար ցը (որ պես կա նո ն՝ 
ի րա վուն քի մա սին վե ճը) են թա կա է քն նու թյան և լուծ ման դա տա րա նի կող մի ց: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով օ րե նս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տում սահ մա նել է, որ դա տա րա նը պար տա վոր է մե ր ժել հայ ցա դի մու-
մի  ըն դու նու մը, ե թե հայ ցը են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան, իսկ նույն օ րե նսգր քի 
96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում սահ մա նել է, որ դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի 
քն նու թյան ցան կա ցած փու լում կար ճել գոր ծի վա րույ թը, ե թե վե ճը են թա կա չէ դա տա-
րա նում քն նու թյան:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել է այն 
ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը կա րող է մե  րժ վել ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված 
հիմ քով այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի մող սուբյեկ տը հայց հա րու ցե լու ի րա վունք առ-
հա սա րակ չու նի, իսկ դա տա րա նն ի րա վա սու չէ լու ծել իր առջև բա րձ րաց ված տվյ ալ վե ճը 
(տե ՛ս, Վա րու  ժան Ա վե տի քյա նն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան նա խա րա րու  թյան դա-
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/3804/05/15 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը): Մեկ այլ 
ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում ամ րա գր ված «որ ևէ դա տա րան» բա ռա կա-
պակ ցու թյան ներ քո օ րե նս դի րը նկա տի է ու նե ցել, որ վե ճը վե րա պահ ված չէ Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված դա տա-
րան նե րի քն նու թյա նը և լուծ մա նը: Նման ի րա վա կար գա վո րու մը կոչ ված է բա ցա ռե լու 
դա տա րան նե րի ի րա վա սու թյա նը չհա նձն ված վե ճե րի քն նու թյու նը և լու ծու մը դա տա րան-
նե րի կող մի ց: Ե թե գոր ծը են թա կա չէ դա տա րա նին, ա պա դա տա րան դի մող ան ձը հայց 
հա րու ցե լու ի րա վունք չու նի, իսկ դա տա րա նն ի րա վա սու չէ խախ տել այլ մար մի ն նե րի 
ի րա վա սու թյու նը և լու ծել նրա նց վե րա պահ ված գոր ծե րը, հետ ևա բար գոր ծի վա րույ թը 
են թա կա է կա րճ ման (տե ՛ս, « Վե ստ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի  կայի նա խա րա րու  թյան 
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մտա վոր սե փա կա նու  թյան գոր ծա կա լու  թյան թիվ ՎԴ/0830/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, ան ձի կող մի ց դա տա րա նի առջև բա րձ րաց ված հար ցի՝ դա տա րա նի քն-
նու թյա նը են թա կա լի նե լու հան գա ման քը հան դի սա նում է հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի 
ընդ հա նուր դրա կան նա խադ րյալ, ո րի առ կայու թյան դեպ քում մի  այն ան ձն ի րա վունք 
ու նի իր սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան խնդ րան քով դի մե լ դա տա րան: 
Հա կա ռակ դեպ քում, այ սի նքն՝ գոր ծը դա տա րա նին են թա կա չլի նե լու դեպ քում, ան ձն 
ի րա վունք չու նի հայց հա րու ցել դա տա րա նում, և դա տա րա նը պար տա վոր է վա րույթ չըն-
դու նել ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նս գիր քը որ դեգ րել է այն կա ռու ցա կար գը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում ամ րա գր վա ծ՝ « հայ ցը են թա-
կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան» ար տա հայու թյու նը և նույն օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տում ամ րա գր վա ծ՝ « վե ճը են թա կա չէ որ ևէ դա տա րա նում քն նու թյան» 
ար տա հայու թյունն ու նեն մի և նույն նշա նա կու թյու նը, ո րը հան գում է հետ ևյա լին. վար չա-
կան դա տա րա նում գո րծ չի կա րող հա րուց վել, իսկ հա րուց ված գոր ծի վա րույ թը են թա կա 
է կա րճ ման, ե թե այդ գոր ծի հիմ քում ըն կած վե ճը (հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած վի-
ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը, հայ ցա դի մու մով դա տա րա նի առջև բա րձ րաց ված հար ցը) 
են թա կա չէ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող ա ռա ջին ա տյա նի որ ևէ (ինչ պես 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան, այն պես էլ մաս նա գի տաց ված) դա տա րա նում  քն նու թյան: 
Հետ ևա բար, վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա կա չլի նե լու հիմ քով հայ ցա-
դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լիս կամ այդ հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս վար չա կան 
դա տա րա նը պար տա վոր է ցույց տալ այն ի րա վա կան և փաս տա կան հան գա մա նք նե րը, 
ո րո նք վկայում են այն մա սին, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող ա ռա ջին 
ա տյա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված բո լոր դա տա րան նե րն ի րա վա-
սու չեն քն նե լու և լու ծե լու տվյ ալ վե ճը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի  
73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի մու մում պե տք է նշ վի հայց վո րի 
պա հան ջը, ո րը կազ մում է հայ ցի ա ռար կան և ո րի մե  րժ ման կամ բա վա րար ման վե րա բե-
րյալ դա տա րա նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ է կայաց նում: Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի գնա հատ մա մբ պա տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջը (հայ ցի 
ա ռար կան) հայ ցա դի մու մում պե տք է շա րա դր ված լի նի այն կե րպ, որ դա տա րա նի հա մար 
առն վա զն պա րզ լի նի, թե ինչ է ակն կա լում հայց վո րը՝ դա տա կան պա շտ պա նու թյուն հայ-
ցե լո վ։ Այլ կե րպ ա սա ծ՝ հայ ցա դի մու մը պե տք է բո վան դա կի հայ ցի ա ռար կան բա վա րար 
հս տա կու թյա մբ, որ պես զի դա տա րա նը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ներ կայաց ված նյու-
թաի րա վա կան պա հան ջի կա պակ ցու թյա մբ ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի պա-
հա նջ նե րին բա վա րա րող դա տա կան ակտ կայաց նել: Աս վա ծը հատ կա պես կար ևոր նշա-
նա կու թյուն ու նի վար չա կան դա տա վա րու թյու նում, քա նի որ օ րե նս դի րը, ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծում ամ րագ րե լով, որ վար չա կան դա տա րա-
նում գո րծ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն է, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի մյուս 
հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով 
ի րա վա սու սուբյե կտ նե րի կող մի ց վար չա կան դա տա րան դի մե  լու հայ ցա տե սակ նե րը՝ որ-
պես վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հիմ քեր: Այ սի նքն՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նս գիր քը հս տակ սահ մա նում է այն հայ ցա տե սակ նե րը, ո րո նց մի  ջո ցով ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձի նք կա րող են վար չա կան դա տա րա նից հայ ցել ի րե նց խա խտ ված 
ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյուն: Ընդ ո րում, նշ ված հայ ցա տե-
սակ նե րը մի  մյան ցից ա ռա ջին հեր թին տար բեր վում են հայ ցի ա ռար կայով, այ սի նքն՝ այն 
նյու թաի րա վա կան պա հան ջի բո վան դա կու թյա մբ, ո րը ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան 
ան ձի նք ուղ ղում են այս կամ այն վար չա կան մա րմն  ին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, երբ 
ան ձը, իր խա խտ ված ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով դի մում է վար չա-
կան դա տա րան, ա պա վեր ջի նիս ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյու-
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նը պե տք է ի րա կա նաց վի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված 
պատ շաճ հայ ցա տե սա կի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի ըստ է ու թյան քն նու-
թյան և լուծ ման մի  ջո ցով: Այ սի նքն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում հայց վո րի պա հան ջը 
պե տք է հա մա պա տաս խա նի օ րեն քով սահ ման ված այն հայ ցա տե սա կին բնո րոշ հայ ցի 
ա ռար կային, ո րի մի  ջո ցով տվյ ալ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան շր ջա նակ նե րում հնա-
րա վոր է գո րծ նա կա նում հաս նել ան ձի ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա-
նու թյան ա պա հով մա նը (տե ՛ս, Վա րու  ժան Ա վե տի քյա նն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան 
նա խա րա րու  թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող ծա ռայու  թյան 
թիվ ՎԴ/3804/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի 
ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հա ճախ 
հան դի պում են դեպ քեր, երբ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք՝ որ պես վար չա-
կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներ, ակն կա լե լով վար չա կան դա տա վա րու թյան կար-
գով վե րա կա նգ նել ի րե նց խա խտ ված ի րա վունք նե րը՝ ճի շտ չեն ընտ րում ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կը կամ ճի-
շտ չեն ձևա կեր պում ի րե նց հայ ցային պա հա նջ նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, երբ վար չա կան դա տա րան դի մած 
ան ձն իր կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցի ա ռար կան չի ձևա կեր պել տվյ ալ վի ճե լի ի րա վա-
հա րա բե րու թյան հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված 
ճի շտ հայ ցա տե սա կով, ա պա այդ հան գա մա նքն ինք նին չի են թադ րում, որ հայ ցը (վե ճը) 
են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան: Այլ կե րպ ա սած, այս կամ այն վի ճե լի ի րա վա հա-
րա բե րու թյու նը (ի րա վուն քի մա սին վե ճը կամ այլ հար ցը) վար չա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով դա տա րա նի առջև բա րձ րաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյունն ինք նին 
չի կա րող հի մք հան դի սա նալ վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա կա չլի նե լու 
հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու կամ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
հա մար: Փաս տո րեն, վար չա կան դա տա րա նը չի կա րող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քով մե ր ժել հայ-
ցա դի մու մի  ըն դու նու մը կամ նույն օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով 
սահ ման ված հիմ քով կար ճել վար չա կան գոր ծի վա րույ թը մի  այն այն պատ ճա ռա բա նու-
թյա մբ, որ հայց վո րը դա տա կան պա շտ պա նու թյան չի դի մե լ օ րեն քով նա խա տես ված ճի-
շտ հայ ցա տե սա կով կամ հայց վո րը դա տա րան է դի մե լ սխալ հայ ցա տե սա կով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հա ճախ 
հան դի պող վե րը նկա րա գր ված դեպ քե րում հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 
ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քն նու թյան ու լուծ ման մի  ջո ցով ֆի զի կա կան, ի րա վա-
բա նա կան ան ձա նց ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյան մի  ջո ցի ի րա ցումն  
ա պա հով վում է դա տա րա նի կող մի ց գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե 
(„ex offi  cio“) պար զե լու սկզ բուն քի կեն սա գո րծ ման մի  ջո ցով, ո րը վար չա կան ար դա րա-
դա տու թյա նը բնո րոշ կար ևո րա գույն ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից մե  կն է: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով նշ ված դա տա վա րա կան սկզ բուն քի 
է ու թյա նը և բո վան դա կու թյա նը, նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում նշել է, որ դա տա րա նի 
կող մի ց գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե („ex offi  cio“) պար զե լու սկզ-
բուն քը հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քն նու-
թյան ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա նին օժ տում է ակ տիվ դե րա կա տա րու թյա մբ, ին չը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար դյու նա վե տո րեն ա պա հո վե լու իշ խա նա կան լի ա զո րու-
թյուն նե րով օժտ ված սուբյե կտ նե րի ըն դու նած ի րա վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ու ան գոր ծու թյուն նե րի դեմ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց հան րային սուբյեկ-
տիվ ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա ցու մը: Խնդ րո ա ռար կա սկզ բուն քի 
հա մա ձայն՝ դա տա րա նի ակ տիվ դե րա կա տա րու թյունն ար տա հայտ վում է, մաս նա վո րա-
պես, ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րին օ ժան դա կե լու՝ վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյա մբ: Այս պես, այն 
դեպ քում, երբ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք, դի մե  լով վար չա կան դա տա րան, 
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ճի շտ չեն ընտ րել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված հա մա պա-
տաս խան հայ ցա տե սա կը կամ ճի շտ չեն ձևա կեր պել ի րե նց հայ ցային պա հա նջ նե րը, վար-
չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է մատ նան շել ճի շտ հայ ցա պա հա նջ նե րը կամ պատ շաճ 
հայ ցա տե սակ նե րը՝ ա ռա ջար կե լով հայց վո րին ճշ տել ոչ հս տակ հայ ցային պա հա նջ նե րը 
կամ ոչ ճի շտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով: Քն նա րկ վող 
պա րա գայում վար չա կան դա տա րա նի՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օ ժան դա կե լու 
պար տա կա նու թյու նը, ո րը բխում է գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե („ex 
offi  cio“) պար զե լու սկզ բուն քի բո վան դա կու թյու նից, ստա նում է գո րծ նա կան մե ծ նշա նա-
կու թյուն, քա նի որ ոչ հս տակ հայ ցային պա հա նջ նե րը ճշ տե լու, ոչ ճի շտ հայ ցա տե սակ նե րը 
պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով փո խա րի նե լու վե րա բե րյալ դա տա վա րու թյան մաս նա կից-
նե րին ա ռա ջա րկ ա նե լու վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տար-
ման պայ ման նե րում ա պա հով վում է ոչ մի  այն ար դյու նա վետ դա տա քն նու թյու նը, այլ նա-
և՝ ան ձի խա խտ ված ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյու նը (տե ՛ս, 
Վա րու  ժան Ա վե տի քյա նն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան նա խա րա րու  թյան դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/3804/05/15 վար չա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Իր մե կ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ հայ ցա տե սա կի ընտ րու-
թյան սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը բո լոր դեպ քե րում պատ կա նում է հայց վո րին, և ե թե ոչ հս-
տակ կամ ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը հս տա կեց նե լու կամ ճի շտ հայ ցա տե սա կով փո խա րի-
նե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի մատ նան շու մի ց հե տո էլ հայց վո րը շա րու նա կում է պն դել 
իր կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջը, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի քն-
նու թյունն ի րա կա նաց նել հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջի շր ջա նակ-
նե րում: Այդ պա րա գայում դա տա րա նի մատ նա նշ ման պար տա կա նու թյու նը հա մար վում 
է կա տար ված (տե ՛ս, Ա լեք սա նդր Կա րա լո վն  ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ 
ՎԴ/4315/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո-
շու  մը): 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հան գում է հետ ևյալ եզ րա հա նգ ման.

1)  հայց վո րի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված 
հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյունն ինք նին չի են թադ րում, որ դա-
տա րա նի առջև բա րձ րաց ված վե ճը (հայ ցը) են թա կա չէ դա տա րա նի քն նու թյա նը,

2)  հայց վո րի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված 
հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյան դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը 
ոչ թե պե տք է ո րո շում կայաց նի վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա կա չլի նե լու 
հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու կամ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
մա սին, այլ պար տա վոր է ա ռա ջար կել հայց վո րին ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը փո խա րի նել 
պատ շաճ հայ ցա տե սա կով (մատ նան շել ճի շտ հայ ցա տե սա կը), 

3) ե թե հայց վո րի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես-
ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյան և վար չա կան դա տա րա նի 
կող մի ց պատ շաճ հայ ցա տե սա կի մատ նա նշ ման պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տար-
ման պայ ման նե րում հայց վո րը շա րու նա կում է պն դել իր կող մի ց ներ կայաց ված սկզբ-
նա կան ոչ ճի շտ հայ ցա պա հան ջը, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր է կայաց նել այդ հայ-
ցա պա հան ջի շր ջա նակ նե րում հա րուց ված վար չա կան գոր ծի հե տա գա ճա կա տա գի րը 
լու ծող դա տա կան ակտ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ներ կայա ցու ցիչ Ար թուր 
Գրի գո րյա նը 19.08.2014 թվա կա նի գրու թյա մբ խնդ րել է Նա խա րա րու թյան « Նու բա րա շեն» 
քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն  ար կի պե տին հայտ նել, թե պատ ժի կր ման ըն թաց քում Գա գիկ 
Մաթ ևո սյա նի մոտ ինչ հի վան դու թյուն է ախ տո րոշ վել և նե րառ ված է արդյո ՞ք այդ հի վան-
դու թյու նը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ ման 2-րդ հա վել-
վա ծով սահ ման վա ծ՝ պա տի ժը կրե լուն խո չըն դո տող ծա նր հի վան դու թյուն նե րի ցան կում, 
թե՝ ոչ, և, ե թե ոչ, ա պա ի՞նչ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ: Նշ ված գրու թյա նն ի պա տաս խա ն՝ 
Նա խա րա րու թյան « Նու բա րա շեն» քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն  ար կի պե տը հայտ նել է, որ 
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այդ գրու թյան հար ցադ րումն  իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում չէ, և այն ու ղա րկ վել է 
Նա խա րա րու թյան քրե ա կա տա րո ղա կան վար չու թյան բուժս պա սա րկ ման բա ժին: Նա խա-
րա րու թյան աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տա րը 28.11.2014 
թվա կա նի գրու թյա մբ Ար թուր Գրի գո րյա նին հայտ նել է, որ Նա խա րա րու թյան « Նու բա-
րա շեն» քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն  ար կի պե տին հա նձ նա րար վել է ու սումն  ա սի րել դա-
տա պար տյալ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը և 
հնա րա վո րի նս սե ղմ ժամկ  ետ նե րում զե կու ցել ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
քրե ա կա տա րո ղա կան վար չու թյուն: Դրա նից հտո Ար թուր Գրի գո րյա նը Նա խա րա րու թյան 
« Նու բա րա շեն» քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն  ար կի պե տին ուղղ ված 05.12.2014 թվա կա նի 
գրու թյա մբ խնդ րել է հայտ նել, թե ինչ եզ րա կա ցու թյուն է ար վել նշ ված հե տա զո տու-
թյուն նե րի ար դյունք նե րով, սա կայն որ ևէ պա տաս խան չի ստա ցել:

 Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ներ կայա ցու ցի չը դա տա րան է դի մե լ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցո վ՝ 
պա հան ջե լով Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ա ռող ջա կան վի ճա կը ճա նա չել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծի 26-րդ և            27-րդ կե տե-
րին հա մա պա տաս խա նո ղ։

 Դա տա րա նը 05.02.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ վե րա դա րձ րել է Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի 
ներ կայա ցուց չի հայ ցա դի մու մը՝ գտ նե լով, որ տվյ ալ դեպ քում վար չա կան մա րմն  ից Գա-
գիկ Մաթ ևո սյա նի ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու ակն-
կա լի քը կա րող է ի րաց վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի մի  ջո ցով: Մի նչ դեռ ՀՀ վար չա կան վե-
րա քն նիչ դա տա րա նը 07.04.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Դա տա րա նի 05.02.2015 թվա կա նի 
ո րո շու մը վե րաց րել է այն պատ ճա ռա բա նու թյա մբ, որ մատ նա նշ ման մի  ջո ցով ոչ ճի շտ 
հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու ա ռա ջա րկ ներ կայաց նե լու հիմ-
քով հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 79-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված չէ, և Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի 
ներ կայա ցուց չի հայ ցա դի մումն  օ րեն քի ու ժով ըն դուն վել է Դա տա րա նի վա րույթ: 

Այ նու հե տև Դա տա րա նը 22.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ կար ճել է սույն վար չա կան 
գոր ծի վա րույ թը՝ հայ ցը դա տա րա նում քն նու թյան են թա կա չլի նե լու հիմ քով: Դա տա րա նն 
իր ո րո շու մը, ըստ է ու թյան, հիմն  ա վո րել է այն փաս տար կով, որ տվյ ալ դեպ քում հայց վո-
րը դա տա րան է դի մե լ ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 23.09.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ մե ր ժել է Գա գիկ Մաթ ևո-
սյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 22.02.2016 թվա կա նի « Փոր ձա քն նու թյուն նշա-
նա կե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյու նը քն նու թյան առ նե լու, վար չա կան գոր ծի վա րույ թը 
կար ճե լու» մա սին ո րո շու մը՝ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սով, թո ղել է ան փո փոխ: Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նն իր ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Գա-
գիկ Մաթ ևո սյա նի կող մի ց ներ կայաց ված ճա նաչ ման հայ ցը՝ իր ա ռող ջա կան վի ճա կը ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծի 26-րդ և 27-
րդ կե տե րին հա մա պա տաս խա նող ճա նա չե լու մա սին, չի հա մա պա տաս խա նում ճա նաչ-
ման հայ ցա տե սա կով վար չա կան դա տա րան դի մե  լու սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի գոյու թյան 
հա մար պար տա դիր նա խա պայ ման նե րին, հետ ևա բար այն են թա կա չէ դա տա րա նում քն-
նու թյան: Այս պես, ըստ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի, սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ  
Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի և վար չա կան մա րմն  ի մի  ջև վե ճը չի ծա գել նրա ա ռող ջա կան վի ճա-
կը ՀՀ կա ռա վա րու թյան նշ ված ո րոշ մա նը հա մա պա տաս խա նող ճա նա չե լու վե րա բե րյալ, 
«(...) այլ նրա նց մի  ջև ծա գած վե ճը եզ րա գծ վու մ է Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի կող մի ց փնտր վող 
տե ղե կու  թյու  նը չտ րա մադ րե լով (...)»: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ «(...) վար չա-
կան մա րմն  ի կող մի ց Գա գիկ Մաթ ևո սյա նին տե ղե կու  թյու ն չտ րա մադ րե լու  փաս տով եզ-
րա գծ ված վե ճի լու ծ ման հա մար վեր ջի նս իր ի րա վու նք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու  թյան 
նպա տա կով կա րող էր (...) ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով սահ ման ված գոր ծո ղու  թյան կա տար ման հայց ներ կայաց նել, ո րով կա րող էր 
պա հան ջել կա տա րե լու  ո րո շա կի գոր ծո ղու  թյու ն ներ, ո րո նք ու ղղ ված չեն վար չա կան ակ տի 
ըն դու ն մա նը, այն է՝ տրա մադ րել փնտր վող տե ղե կու  թյու  նը (...)»: Նման պայ ման նե րում 
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Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա րել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի հիմ քով սույն գոր ծի վա րույ թը կա րճ ման 
են թա կա լի նե լու վե րա բե րյալ Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-
վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ փաս տում է, որ սույն գոր ծով Գա գիկ Մաթ ևո սյա-
նը դա տա րան է դի մե լ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցա տե սա կո վ՝ խնդ րե լով ճա նա չել այն ի րա վա հա-
րա բե րու թյան առ կայու թյու նը, որ ա զա տա զրկ ման դա տա պա րտ ված և պա տի ժը կրող 
Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ա ռող ջա կան վի ճա կը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծի 26-րդ և              27-րդ 
կե տե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյու նը 26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ մա մբ հաս տա տել է պա տի ժը 
կրե լուն խո չըն դո տող ծա նր հի վան դու թյուն նե րի ցան կը` հա մա ձայն այդ ո րոշ ման թիվ 
2 հա վել վա ծի, ո րի 26-րդ կե տը վե րա բե րում է տե սո ղու թյան սրու թյան ար տա հայտ ված 
ի ջեց մա նը, իսկ 27-րդ կե տը զույգ աչ քե րի տե սա դաշ տի ար տա հայտ ված կոն ցե նտ րիկ 
նե ղաց մա նը:

 Սա կայն սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ մի  նչև վե րը նշ-
ված պա հան ջով վար չա կան դա տա րան դի մե  լը Գա գիկ Մաթ ևո սյա նն իր ներ կայա ցուց չի 
կող մի ց Նա խա րա րու թյա նը (հա մա պա տաս խան քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն  ար կի վար-
չա կազ մի ն) ներ կայաց ված հար ցումն  ե րի մի  ջո ցով ցան կա ցել է ըն դա մե  նը տե ղե կու թյուն-
ներ ստա նալ այն հար ցի կա պակ ցու թյա մբ, թե իր ա ռող ջա կան վի ճա կը հա մա պա տաս-
խա նում է արդյոք ՀՀ կա ռա վա րու թյան վե րոգ րյալ ո րոշ մա մբ վկայա կոչ ված կե տե րին, 
սա կայն այդ պես էլ սպա ռիչ պա տաս խան չի ստա ցել իր կող մի ց պա հա նջ վող տե ղե կատ-
վու թյան վե րա բե րյալ: Այ դու հան դե րձ, սույն գոր ծում բա ցա կայում է որ ևէ փաս տա կան 
տվյ ալ այն մա սին, որ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նն ի րա վա կան վեճ է ու նե ցել Նա խա րա րու թյան 
հետ իր ա ռող ջա կան վի ճա կը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ-
մա մբ սահ ման վա ծ՝ պա տի ժը կրե լուն խո չըն դո տող ծա նր հի վան դու թյուն նե րի ցան կում 
նե րառ ված հի վան դու թյուն նե րից որ ևէ մե  կին հա մա պա տաս խա նող ճա նա չե լու կամ չճա-
նա չե լու վե րա բե րյալ: Մի նչ դեռ ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մով Դա տա րա նի առջև բա րձ-
րաց ված հար ցը հան գում է ոչ թե Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ա ռող ջա կան վի ճա կը ո րո շա կի 
հի վան դու թյուն նե րին հա մա պա տաս խա նե լու կամ չհա մա պա տաս խա նե լու վե րա բե րյալ 
վար չա կան մա րմն  ից տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լուն կամ չս տա նա լուն, այլ վար չա կան 
մա րմն  ի կող մի ց Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ա ռող ջա կան վի ճա կը ո րո շա կի հի վան դու թյուն նե-
րին հա մա պա տաս խա նող ճա նա չե լուն կամ չճա նա չե լուն:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ ված հան գա մա նք նե րը՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րը գտել 
են, որ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի և Նա խա րա րու թյան մի  ջև ա ռա ջա ցած վե ճը վե րա բե րում է 
մի  այն Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ա ռող ջա կան վի ճա կը ո րո շա կի հի վան դու թյա նը հա մա պա-
տաս խա նե լու վե րա բե րյալ վար չա կան մա րմն  ից տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու կամ չս տա-
նա լու հար ցին, և այդ վե ճը վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քն նե լու հա մար պատ-
շաճ հայ ցա տե սա կը ոչ թե ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայցն է, այլ նույն օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցը:  Այս պի սով, ստո րա դաս 
դա տա րան նե րը հայց վո րի կող մի ց ոչ ճի շտ հայ ցա տե սակ ընտր ված լի նե լու պատ ճա ռա-
բա նու թյա մբ հան գել են այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը են-
թա կա է կա րճ ման:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մն  վե լով սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած ի րա վա-
կան դիր քո րո շումն  ե րի վրա, գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի կող-
մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան 
հայ ցա տե սա կի ա ռեր ևույթ սխալ ընտ րու թյունն ինք նին չի են թադ րում, որ սույն գոր ծով 
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ներ կայաց ված հայ ցը՝ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի ա ռող ջա կան վի ճա կը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծի 26-րդ և 27-րդ կե տե րին հա-
մա պա տաս խա նող ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, են թա կա չէ դա տա րա նի քն նու թյա նը: 
Այլ կե րպ ա սա ծ՝ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի ա ռեր ևույթ սխալ ընտ րու-
թյան դեպ քում Դա տա րա նը չէր կա րող ո րո շում կայաց նել հայ ցը դա տա րա նի քն նու թյա նը 
են թա կա չլի նե լու հիմ քով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին, ինչն ան տես վել 
է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նը, իր ա ռող ջա կան վի ճա-
կը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.2006 թվա կա նի թիվ 825-Ն ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծի 26-
րդ և 27-րդ կե տե րին հա մա պա տաս խա նող ճա նա չե լու պա հան ջով դի մե  լով դա տա րան, 
նպա տակ է ու նե ցել ի րաց նել իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պա-
շտ պա նու թյան ի րա վուն քը: Ե թե Դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ տվյ ալ 
դեպ քում Գա գիկ Մաթ ևո սյա նը սե փա կան սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե-
րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան հա մար ընտ րել է ոչ ճի շտ հայ ցա տե սակ, ա պա Դա տա-
րա նը պար տա վոր էր կա տա րել գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե („ex 
offi  cio“) պար զե լու սկզ բուն քից բխո ղ՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օ ժան դա կե լու 
իր պար տա կա նու թյու նը, այն է՝ ա ռա ջար կել Գա գիկ Մաթ ևո սյա նին ներ կայաց նե լու տվյ ալ 
վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող և օ րեն քով նա խա տես ված պատ շաճ հայ ցա տե-
սա կի հայ ցի ա ռար կային բնո րոշ հայ ցա պա հա նջ: Այ սի նքն, ե թե Դա տա րա նը գտել է, որ 
Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի կող մի ց ներ կայաց ված ա ռեր ևույթ ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը չի կա-
րող ա պա հո վել վեր ջի նիս ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյու նը, 
ա պա Դա տա րա նը պար տա վոր էր ա ռա ջար կել Գա գիկ Մաթ ևո սյա նին ոչ ճի շտ հայ ցա տե-
սա կը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սա կով (մատ նան շել ճի շտ հայ ցա տե սա կը): 

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան փու-
լում Դա տա րա նը ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու ա ռա-
ջար կով Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ րել է վեր ջի նիս, սա կայն Դա-
տա րա նի այդ ո րո շու մը վե րաց վել է ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց, և 
Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի հայ ցա դի մումն  ըն դուն վել է Դա տա րա նի վա րույթ՝ ի սկզ բա նե ներ-
կայաց ված հայ ցա պա հան ջով: Նման պայ ման նե րում Դա տա րա նը պար տա վոր էր գոր-
ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե („ex offi  cio“) պար զե լու սկզ բուն քից բխո-
ղ՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օ ժան դա կե լու իր պար տա կա նու թյու նը կա տա րել 
գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում՝ Գա գիկ Մաթ ևո սյա նին պատ շաճ 
կար գով ա ռա ջար կե լով ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սա կով 
(պատ շաճ կար գով մատ նան շե լով ճի շտ հայ ցա տե սա կը):

 
Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյալ փաս տա կան և ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը չէր կա րող կա-
րճ վել Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի հայ ցը դա տա կան քն նու թյան են թա կա չլի նե լու պատ ճա ռա-
բա նու թյա մբ: Դա տա րա նը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 9-րդ կե տի և նույն օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով 
կար ճե լով սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը, վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց-
ման հի մք հան դի սա ցող հայ ցա տե սակ նե րը կար գա վո րող դա տա վա րա կան կա նոն նե րի 
նկատ մա մբ ցու ցա բե րել է չա փա զա նց ձևա կան (ֆոր մալ) մո տե ցում, ո րի ար դյուն քում 
Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը սահ մա նա փակ վել է այն 
աս տի ճան, որ խա թար վել է ար դար դա տա քն նու թյան և դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա վունք նե րի բուն է ու թյու նը, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Գա գիկ Մաթ ևո սյա նի 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան հա մար վի ճե լի ի րա-
վա հա րա բե րու թյու նից բխող ճի շտ հայ ցա տե սա կը պար զե լու, այն հայց վո րին պատ շաճ 
կար գով մատ նան շե լու և այդ պար տա կա նու թյան կա տա րու մի ց հե տո սույն գոր ծի հե տա-
գա ըն թաց քը ո րո շե լու նպա տա կով գո րծն ան հրա ժե շտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան:
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 Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-
մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ և  163-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու-
թյան ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան   ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, իսկ գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գայում դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու-
լում, գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

23.09.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րա ն՝ նոր քն նու-
թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/8975/05/13
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/8975/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ք. Մկոյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա ռա քե լյ ան
 Գ. Ղա րի բյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

  նա խա գա հու  թյա մբ
  մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հաս մի կ Մել քո նյա նի ներ կայա ցու ցիչ Մա-

մի  կոն Մա նու կյ ա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 27.05.2015 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Հաս մի կ Մել քո նյա նի ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն 
ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի (այ սու հետ` Կա դա ստր), եր-
րո րդ ան ձի նք Զիտ տա Հով հան նի սյա նի, Ան նա Բա բայա նի` Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց 
փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ շի նու թյան նկատ մա մբ 
17.07.2013 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րան` Հաս մի կ Մել քո նյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Եր ևան 

քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ 
շի նու թյան նկատ մա մբ 17.07.2013 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պե տա կան գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ղա զա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան)  
18.02.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 27.05.2015 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Զիտ տա Հով հան նի սյա նի ու Ան նա Բա բայա նի ներ կայա ցուց չի և 
Կա դա ստ րի վե րա քն նիչ բո ղոք նե րը բա վա րար վել են և Դա տա րա նի 18.02.2015 թվա կա նի 
վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել` հայ ցը մե  րժ վել է:
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 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Հաս մի կ Մել քո նյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Գու յ քի նկատ մա մբ ի րա վու նք նե րի պե տա կան 

գրա նց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր-
քի 25-րդ, 27-րդ և 124-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք   բե րած  ան ձը  նշ ված  պն դու  մը   պատ ճա ռա բա նել  է   հետ ևյալ   փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նու-

թյուն՝ ան հի մն  կեր պով մե ր ժե լով Հաս մի կ Մել քո նյա նի հայ ցը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում վի ճա րկ վում է ոչ թե Եր ևա նի քա ղա քա-
պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը, այլ այդ ո րոշ ման 
վե րա բե րե լի ու թյու նը Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա-
կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ կա ռույ ցին:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Կա դա ստ րը չէր կա րող Եր ևան քա ղա քի 
Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ կա ռույ-
ցի մա սով պե տա կան գրան ցում կա տա րել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի 
թիվ 4628-Ա ո րոշ ման հի ման վրա, քա նի որ պե տա կան գրա նց ման վար չա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րով չի հիմն  ա վոր վում այդ կցա կա ռույ ցի` Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման կայա ցու մի ց ա ռաջ կա ռուց ված 
լի նե լու հան գա ման քը: Հետ ևա բար սույն գոր ծով վի ճա րկ վող պե տա կան գրան ցու մը՝ Եր-
ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք-
նա կամ շի նու թյան մա սով, կա տար վել է ա ռա նց ի րա վա հաս տա տող փաս տա թղ թե րի և 
են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 27.05.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 18.02.2015 
թվա կա նի վճ ռին կամ գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1) Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի « Բազ մաբ նա կա րան շեն քե րին կից 

(շեն քե րի ծա վա լից դուրս) ինք նա կամ ի րա կա նաց ված կա ռույց նե րն օ րի նա կան ճա նա-
չե լու և շեն քե րի զբա ղեց րած հո ղա մա սե րը դրա նց բնա կա րան նե րի և ոչ բնա կե լի տա-
րա ծք նե րի սե փա կա նա տե րե րին ան հա տույց բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
փո խան ցե լու մա սին» թիվ 4628-Ա ո րոշ մա մբ նույն ո րոշ ման հա վել վա ծի ցան կում նշ ված 
հաս ցե նե րի թվով 84 բազ մաբ նա կա րան շեն քե րին կից (շեն քե րի ծա վա լից դուրս) ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան 18.05.2006 թվա կա նի թիվ 912-Ն ո րոշ ման 25-րդ կե տով նա խա տես ված 
ինք նա կամ ի րա կա նաց ված կա ռույց նե րը ճա նաչ վել են օ րի նա կան: Այդ ո րոշ ման հա վել-
վա ծի 59-րդ տո ղում նշ ված է նաև Վար դա նա նց փո ղոց թիվ 14/2 շեն քը, ո րի զբա ղեց րած 
հո ղա մա սի մա կե րե սը 827,80քմ է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 15-16).

2) Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.05.2011 թվա կա նի թիվ 1937-Ա ո րոշ ման 9-րդ կե տով 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման հա վել վա ծի 59-րդ 
տո ղի 4-րդ սյու նյա կում նշ ված «827,80» թի վը փո խա րին վել է «757,77» թվով (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 17-18).

3) ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման վկայա կա նի 
հա մա ձայն՝ 17.07.2013 թվա կա նին Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 
22-րդ բնա կա րա նի նկատ մա մբ գրա նց վել է Զիտ տա Հով հան նի սյա նի և Ան նա Բա բայա-
նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը։ Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրա նց ման հա մար հի մք 
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են հան դի սա ցել Եր ևան քա ղա քի Սպան դա րյա նի շրջ գո րծ կո մի  15.06.1995 թվա կա նի թիվ 
21/49 ո րո շու մը, Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա և 18.05.2011 
թվա կա նի թիվ 1937-Ա ո րո շումն  ե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 57).

4) Կա դա ստ րի նա խա գա հի տե ղա կա լի 02.09.2013 թվա կա նի գրու թյան հա մա ձայն` 
Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րն 
ա ռա ջին ան գամ գրա նց վել են 2002 թվա կա նին` ա ռա նց ինք նա կամ կա ռույ ցի վե րա բե րյալ 
որ ևէ նշա գր ման: Նշ ված բնա կա րա նի նկատ մա մբ 17.07.2013 թվա կա նին կր կին կա տար-
վել է ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում և գրան ցումն  ի րա կա նաց նե լիս բնա կա րա նին կից 
ի րա կա նաց րած ինք նա կամ կա ռույ ցը դիտ վել է որ պես օ րի նա կան կա ռույց, ո րի հա մար 
հի մք է հան դի սա ցել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րո շու մը 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 20-21):

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

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ-
րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` գույ քի նկատ մա մբ 
ի րա վուն քի պե տա կան գրա նց ման վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քն-
նու թյան շր ջա նակ նե րում այդ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման սահ-
ման նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս-
նա կան ու կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե գու յ քի նկատ մա մբ ի րա վու ն քի պե տա կան գրա նց մա ն՝ 
որ պես վար չա կան ակ տի, վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րու ց ված գոր ծի քն նու  թյան 
շր ջա նակ նե րու մ ան դրա դառ նա լով այդ պե տա կան գրա նց ման հա մար հի մք հան դի սա-
ցող վար չա կան ակ տի՝ տվյ ալ գու յ քի նկատ մա մբ կի րա ռե լի ու  թյան հար ցի ն՝ վար չա կան 
դա տա րա նը խախ տու մ է արդյո ՞ք վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման ի րա վա չա փու  թյան 
գնա հատ ման սահ ման նե րը, թե՝ ոչ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը ներ կայաց-
նե լու պա հին գոր ծել է 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նս գիր-
քը, որն ու ժը կո րց րել է 07.01.2014 թվա կա նին, իսկ գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վել է 
05.12.2013 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կար-
գով, որն ու ժի մե ջ է մտել 07.01.2014 թվա կա նին:

28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` վի ճա րկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող էր պա հան ջել ամ բող ջու թյա մբ կամ 
մա սա մբ վե րաց նել կամ փո փո խել մի  ջամ տող  վար չա կան ակ տը:

07.01.2014 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վի ճա րկ ման հայ ցով 
հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն վե րաց նել մի  ջամ տող 
վար չա կան ակ տը (նե րա ռյա լ՝ զու գո րդ վող վար չա կան ակ տի մի  ջամ տող դրույթ նե րը):

07.01.2014 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կայումս գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հա մա ձայն` վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը ո րոշ վում է 
այդ ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի 
շր ջա նա կում (...):

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան վա վեր է առ ո չի նչ չհան դի սա ցող այն ոչ ի րա վա չափ 
վար չա կան ակ տը, որն ըն դուն վել է` 

ա) օ րեն քի խա խտ մա մբ, այդ թվում` օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մե կ նա բան-
ման հետ ևան քով.
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բ) կե ղծ փաս տա թղ թե րի կամ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կայաց-
ված փաս տա թղ թե րից ակն հայտ է, որ ըստ է ու թյան պե տք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում:

« Գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քով սահ ման վում են գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի, 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կումն  ե րի պե տա կան գրա նց ման, գույ քի, դրա նկատ մա մբ 
ի րա վունք նե րի, սահ մա նա փա կումն  ե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մա դր ման, 
գրան ցում ի րա կա նաց նող մա րմն  ի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ի րա վա կան 
հիմ քե րը, գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի և սահ մա նա փա կումն  ե րի պե տա կան գրա նց-
ման վա րույ թի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:

« Գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված են նույն օ րեն քում օգ տա գո րծ ված հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն-
նե րը. այդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ի րա վա հաս տա տող փաս տա թղ թե րն ի րա վուն քի ձե ռք բե-
րու մը հաս տա տող փաս տա թղ թե րը և գույ քա գր ման փաս տա թղ թե րն են, իսկ ի րա վուն քի 
ձե ռք բե րու մը հաս տա տող փաս տա թղ թե րն օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րով պե տա կան 
գրա նց ման են թա կա ի րա վունք նե րի ձե ռք բեր ման հա մար օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
ըն թա ցա կար գի ա վար տի ի րա վա կան ձևա կե րպ ման հա մար ան հրա ժե շտ և բա վա րար 
գրա վոր փաս տա թղ թե րն են, այդ թվում` քա ղա քա ցի աի րա վա կան պայ մա նագ րեր, պե-
տա կան կա ռա վար ման կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ան հա տա-
կան ակ տեր, դա տա կան ակ տեր, իսկ օ րեն քի ու ժով ճա նաչ ված ի րա վուն քի հա մար` այդ 
օ րեն քով նման ի րա վուն քի ձե ռք բեր ման հա մար ան հրա ժե շտ և բա վա րար նա խա պայ ման 
հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան փաս տե րը հաս տա տող գրա վոր փաս տա թղ թեր:

« Գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով գույ քի նկատ մա մբ 
ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման հա մար հի մք են հան դի սա նում ի րա վա հաս տա տող 
փաս տա թղ թե րը (...):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ օ րե նս դի րը 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծում, որ պես ա ռան ձին հայ ցի տե սակ, 
նա խա տե սել էր վի ճա րկ ման հայ ցը՝ որ պես ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րից ան ձա նց 
ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան մի  ջոց: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած 
ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է վե րը նշ ված հոդ վա ծում ամ րա գր ված վի ճա րկ ման հայ ցի ն՝ 
նշե լով, որ վի ճա րկ ման հայ ցի ա ռար կան մի  ջամ տող վար չա կան ակտն ամ բող ջու թյա մբ 
կամ մա սա մբ վե րաց նե լու պա հա նջն է: Հայ ցի ա ռար կայի բաղ կա ցու ցիչ մա սն է կազ մում, 
կամ որ նույնն է՝ հայ ցի ա ռար կայի նյու թա կան հի մքն է հայ ցի նյու թա կան օբյեկ տը: Վի ճա-
րկ ման հայ ցի դեպ քում հայ ցի նյու թա կան օբյեկ տը վի ճա րկ վող վար չա կան ակտն է: Վեր-
ջի նս վար չա կան դա տա վա րու թյու նում հան դի սա նում է դա տա կան քն նու թյան հիմն  ա կան 
օբյեկ տը (տե‘ս, Սամ վել Մել քու  մյա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյան թիվ ՎԴ/1346/05/10 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Եվ րո պայի խո րհր դի նա խա րար նե րի կո մի  տե ի « Վար չա կան ակ տե րի դա տա կան վե-
րա նայ ման մա սին» 15.12.2004 թվա կա նի թիվ Rec2004(20) հա նձ նա րա րա կա նի հա մա ձայն` 
բո լոր վար չա կան ակ տե րը կա րող են դա տա կան վե րա նայ ման ա ռար կա հան դի սա նալ, 
որ պի սի վե րա նայու մը պե տք է ան մի  ջա կան լի նի: Դա տա րա նը պե տք է հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նա գնա հա տե լու օ րեն քի ցան կա ցած խախ տում, նե րա ռյա լ՝ ի րա վա սու թյան բա ցա-
կայու թյու նը, ըն թա ցա կար գային խախ տումն  ե րը և լի ա զո րու թյուն նե րի չա րա շա հու մը: 

Ա նդ րա դառ նա լով դա տա կան կար գով վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վի ճա-
րկ ման հար ցին` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ար ձա-
նագ րել է, որ վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր, ե թե 
հաս տատ վի հետ ևյալ եր կու պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյու նը.

1.  վար չա կան ակտն ըն դուն վել է օ րեն քի խա խտ մա մբ կամ կե ղծ փաս տա թղ թե րի 
կամ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րից ակն հայտ 
է, որ ըստ է ու թյան պե տք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում,

2.  վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով խա խտ վել են հայց վո րի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա-
մբ, մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օ րե նք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րա գր-
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ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը (տե ՛ս, Սվետ լա նա Օ հա նյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0909/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, թե՛ 28.11.2007 թվա կա նի, և թե՛ ներ կայումս գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քե րով օ րե նս դի րը սահ մա նել է, որ վի ճա րկ ման հայ ցով հայց վո րն 
ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու վե րաց նել իր ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը խախ տող 
վար չա կան ակ տը, ո րը վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քն նու թյան ըն-
թաց քում դառ նում է դա տա կան վե րա հս կո ղու թյան ա ռար կա: Վի ճա րկ ման հայ ցը՝ որ պես 
ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րից ան ձա նց ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան մի  ջոց, օ րե-
նսդ րի կող մի ց սահ ման ված հայ ցի տե սակ է, որն ուղղ ված է դա տա կան կար գով վար չա-
կան ակտն ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի վե րաց նե լուն: Վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա 
հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում դա տա րա նը ձեռ նա մուխ է լի նում վար չա-
կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ մա նը՝ ստու գե լով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի 
հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ օ րե նս դի րը հս տա կո րեն կան-
խո րո շել է վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան դա տա կան վե րա հս կո ղու-
թյան սահ ման նե րը՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սում ամ րագ րե լով, որ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը ո րոշ վում է 
այդ ակ տի ըն դուն մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի 
շր ջա նա կում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րա նի կող մի ց վար չա կան ակ տի ի րա վա-
չա փու թյան գնա հա տու մը պե տք է կա տար վի տվյ ալ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա-
մար հի մք հան դի սա ցած փաս տա կան հան գա մա նք նե րի նկատ մա մբ կի րա ռե լի ի րա վա-
կան նոր մե  րով սահ ման ված պա հա նջ նե րի պահ պան ման հար ցը պար զե լու մի  ջո ցո վ։ Ընդ 
ո րում, այն պա րա գայում, երբ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հի մք 
է հան դի սա ցել մե կ այլ վար չա կան ակտ, ա պա դա տա րա նը չի կա րող այդ վար չա կան 
ակ տի ի րա վա չա փու թյան ստուգ ման պա հան ջի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում իր նա-
խա ձեռ նու թյա մբ ան դրա դառ նալ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հի մք 
հան դի սա ցած վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցին. ե թե վի ճա րկ վող վար չա-
կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հի մք հան դի սա ցած վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա-
հան ջը չի հան դի սա նում տվյ ալ գոր ծով հայ ցի ա ռար կա, ա պա դա տա րա նն ի րա վա սու 
չէ ստու գե լու այդ գոր ծով չվի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը՝ ել նե լով 
չվի ճա րկ վող և ոչ ի րա վա չափ չճա նաչ ված վար չա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան կան-
խա վար կա ծից: 

Այս պես, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ամ րա գր ված օ րի նա կա նու թյան 
հիմն  ա րար սկզ բուն քը` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր մի  շա րք ո րո շումն  ե րում ձևա վո րել է 
ի րա վա կան դիր քո րո շում վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծի մա սին: 
Այս պես` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի մե կ նա բան մա մբ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան 
կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը նշա նա կում է, որ բո լոր դեպ քե րում վար չա կան ակ տը հա-
մար վում է ի րա վա չափ, ե թե այն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ոչ ի րա վա չափ չի ճա նաչ-
վել: Հետ ևա բար քնն վող գոր ծի շր ջա նակ նե րում որ ևէ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու-
թյան վի ճա րկ ման պա հան ջի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում դա տա րա նն ի րա վա սու չէ 
ան դրա դառ նալ այդ հար ցին, գնա հա տա կան տալ չվի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա-
վա չա փու թյա նը, ինչ պես նաև դրա` ի րա վա կան հետ ևա նք ներ ա ռա ջաց նե լու հնա րա վո-
րու թյա նը: Այլ կե րպ` դա տա րա նը պար տա վոր է ձե ռն պահ մն ալ քնն վող գոր ծի շր ջա նակ-
նե րում չվի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան կամ դրա` ի րա վա կան հետ-
ևա նք ներ ա ռա ջաց նե լու հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ գնա հա տա կան ներ տա լուց (տե‘ս, 
Լյու  բով Փի լոյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և այ լոց թիվ ՎԴ/2085/05/12 վար-
չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման սահ ման նե րի 
մե ջ չի կա րող նե րառ վել մե կ այլ, այդ թվում` այդ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հի մք 
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հան դի սա ցած վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հա տու մը, մի  նչ դեռ վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տի հիմ քում ըն կած վար չա կան ակ տի կի րա ռե լի ու թյան ստու գու մը նե րառ-
վում է այդ սահ ման նե րի մե ջ: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ այն դեպ քում, երբ վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տի ըն դուն ման հիմ քում ըն կած է մե կ այլ վար չա կան ակտ, ա պա դա տա րա նը վի ճա րկ-
վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը ո րո շե լիս կա րող է ան դրա դառ նալ դրա հիմ-
քում ըն կած վար չա կան ակ տի՝ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար կի րա-
ռե լի լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի պա րզ մա նը: Այ սի նքն՝ դա տա րա նի կող մի ց վար չա կան 
ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հա տու մը նե րա ռում է նաև վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի 
հիմ քում այլ վար չա կան ակ տի դր ված լի նե լու ի րա վա չա փու թյան պար զու մը. դա տա րա-
նը կա րող է ո րո շել վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը՝ պար զե լով, թե վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տը կա րող էր ըն դուն վել արդյոք դրա հիմ քում դր ված վար չա կան ակ տի 
հի ման վրա, թե՝ ոչ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե-
տա կան գրա նց ման ի րա վա կան հիմ քե րը սահ ման վում են « Գույ քի նկատ մա մբ ի րա-
վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման հա մար հի մք են հան դի սա-
նում ի րա վա հաս տա տող փաս տա թղ թե րը: Նշ ված օ րեն քի ի մաս տով ի րա վա հաս տա տող 
փաս տա թղ թեր են հա մար վում ի րա վուն քի ձե ռք բե րու մը հաս տա տող փաս տա թղ թե րը և 
գույ քա գր ման փաս տա թղ թե րը, իսկ ի րա վուն քի ձե ռք բե րու մը հաս տա տող փաս տա թղ-
թե րն օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րով պե տա կան գրա նց ման են թա կա ի րա վունք նե րի 
ձե ռք բեր ման հա մար օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված ըն թա ցա կար գի ա վար տի ի րա վա կան 
ձևա կե րպ ման հա մար ան հրա ժե շտ և բա վա րար գրա վոր փաս տա թղ թե րն են, այդ թվում 
նա և՝ պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ան հա տա կան ակ տե րը: 

Ա նդ րա դառ նա լով Կա դա ստ րի կող մի ց պե տա կան գրա նց ման հա մար հի մք հան-
դի սա ցող վար չա կան ակ տի կա տար ման հար ցի ն՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
04.02.2014 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1137 ո րոշ մա մբ ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո-
րո շու մը, որ պե տա կան գրա նց ման են թա կա ի րա վունք կամ սահ մա նա փա կում կի րա ռող 
վար չա կան ակ տի՝ դրա ըն դուն ման հա մար հի մք հան դի սա ցած օ րեն քի կամ նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տի պա հա նջ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու հիմ քով ի րա վուն քի պե տա կան 
գրա նց ման մե ր ժու մը կա րող է հա մար վել ի րա վա չափ մի  այն այն դեպ քում, երբ սահ ման-
ված դա տա կան կամ ար տա դա տա կան կար գով վե րաց վել է պե տա կան գրա նց ման ի րա-
վունք կամ սահ մա նա փա կում կի րա ռող ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը, այ սի նքն՝ երբ 
դա դա րեց վել է վար չա կան ակ տի ի րա վա բա նա կան ու ժը ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ինչ պես վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու-
թյան կան խա վար կա ծի վե րա բե րյալ սե փա կան մո տե ցումն  ե րը, այն պես էլ ՀՀ սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի կող մի ց ար տա հայտ ված վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը, գտ նում է, որ այն դեպ քում, երբ գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի պե տա կան գրա նց-
ման վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում այդ 
պե տա կան գրա նց ման հիմ քում դր ված վար չա կան ակ տը չի վի ճա րկ վում և ոչ ի րա վա-
չափ չի ճա նաչ վել, ա պա դա տա րա նը վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման ի րա վա չա փու-
թյու նը ո րո շե լիս կա րող է ան դրա դառ նալ ոչ թե պե տա կան գրա նց ման հիմ քում ըն կած 
վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան ստուգ մա նը, այլ պե տա կան գրա նց ման հիմ քում 
տվյ ալ վար չա կան ակ տի դր ված լի նե լու ի րա վա չա փու թյան ստուգ մա նը՝ պար զե լով, թե 
վի ճա րկ վող պե տա կան գրան ցու մը կա րող էր արդյոք կա տար վել դրա հիմ քում դր ված 
և ի րա վա բա նա կան ու ժի մե ջ գտն վող վար չա կան ակ տի հի ման վրա, թե՝ ոչ: Այլ կե րպ 
ա սած, գույ քի նկատ մա մբ ի րա վուն քի պե տա կան գրա նց ման վա րույ թի շր ջա նակ նե րում 
ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը պե տք է պար զի, թե գրա նց ման հա մար որ պես ի րա վուն-
քի ձե ռք բե րու մը հաս տա տող փաս տա թուղթ ներ կայաց ված վար չա կան ակ տով տվյ ալ 
գույ քի նկատ մա մբ ան ձին տրա մա դր վել է արդյոք որ ևէ ի րա վունք, թե՝ ոչ: Ընդ ո րում, 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու դեպ քում դրա ի րա-
վա չա փու թյու նը դա տա րա նը ստու գում է պե տա կան գրա նց ման վար չա կան վա րույ թում 
ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րի շր ջա նա կում: Մաս նա վո րա պես, դա տա րա նը տվյ ալ դեպ-
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քում պե տք է պար զի, թե պե տա կան գրա նց ման վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում հաս-
տատ վել է արդյո ՞ք այն հան գա ման քը, որ որ պես ի րա վուն քի ձե ռք բե րու մը հաս տա տող 
փաս տա թուղթ ներ կայաց ված վար չա կան ակ տով ի րա վուն քի գրան ցում հայ ցող ան ձին 
կո նկ րետ գույ քի նկատ մա մբ տրա մա դր վել է այն ի րա վուն քը, ո րը գրան ցե լու պա հան ջով 
վեր ջի նս դի մե լ է ի րա վա սու վար չա կան մա րմն  ին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է 
Հաս մի կ Մել քո նյա նի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս պա հան ջել է ան-
վա վեր ճա նա չել Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից 
ինք նա կամ շի նու թյան նկատ մա մբ 17.07.2013 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Հաս մի կ Մել քո նյա նի հայ ցը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ Եր-
ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք-
նա կամ կա ռույ ցի նկատ մա մբ 17.07.2013 թվա կա նին կա տար ված պե տա կան գրա նց ման 
վա րույ թի ըն թաց քում չի հիմն  ա վոր վել կցա կա ռույ ցի՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 
թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման կայա ցու մի ց ա ռաջ կա ռուց ված լի նե լու հան գա ման քը: 
Ըստ Դա տա րա նի՝ Կա դա ստ րի կող մի ց ներ կայաց ված ա պա ցույց նե րով չի հաս տատ վել 
սույն գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այն հան գա ման քը, որ Եր-
ևա նի քա ղա քա պե տի նշ ված ո րո շու մը վե րա բե րում է խնդ րո ա ռար կա կցա կա ռույ ցին, 
հետ ևա բար նշ ված վար չա կան ակ տի հի ման վրա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը տվյ ալ 
ինք նա կամ կա ռույ ցի նկատ մա մբ չէր կա րող գրա նց վել:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բա վա րա րել է Զիտ տա Հով հան նի սյա նի ու Ան նա Բա բայա-
նի ներ կայա ցուց չի և Կա դա ստ րի վե րա քն նիչ բո ղոք նե րը և բե կա նե լով ու փո փո խե լով 
Դա տա րա նի վճի ռը` մե ր ժել է Հաս մի կ Մել քո նյա նի հայ ցը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նշել է, 
որ սույն վար չա կան գոր ծով գնա հատ ման է են թա կա ոչ թե վի ճա րկ վող պե տա կան գրա-
նց ման հիմ քում դր ված վար չա կան ակ տի, այլ բուն պե տա կան գրա նց ման ի րա վա չա փու-
թյու նը: Ըստ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի՝ վի ճա րկ վող պե տա կան գրան ցու մը Կա դա ստ րի 
կող մի ց կա տար վել է օ րեն քի պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ և են թա կա չէ ան վա վեր ճա-
նաչ ման, քա նի որ վար չա կան մար մի  նը չէր կա րող չկա տա րել դե ռևս չվե րաց ված, ի րա-
վա բա նա կան ուժ ու նե ցող վար չա կան ակ տի պա հան ջը:

 Սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան-
դրա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա-
կից ինք նա կամ շի նու թյան նկատ մա մբ 17.07.2013 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրա նց ման հա մար հի մք են հան դի սա ցել Եր ևա նի քա ղա քա-
պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա և 18.05.2011 թվա կա նի թիվ 1937-Ա ո րո շումն  ե րը։ 
Նկա տի ու նե նա լով, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.05.2011 թվա կա նի թիվ 1937-Ա ո րո շումն  
ըն դա մե  նը փո փո խու թյան է են թար կել Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 
շեն քի զբա ղեց րած հո ղա մա սի մա կե րե սի վե րա բե րյալ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 
թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման հա վել վա ծում նշ ված տվյ ա լը, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման հիմ քում, որ պես 
ի րա վա հաս տա տող փաս տա թուղթ, դր ված է Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա-
նի « Բազ մաբ նա կա րան շեն քե րին կից (շեն քե րի ծա վա լից դուրս) ինք նա կամ ի րա կա նաց-
ված կա ռույց նե րն օ րի նա կան ճա նա չե լու և շեն քե րի զբա ղեց րած հո ղա մա սե րը դրա նց 
բնա կա րան նե րի և ոչ բնա կե լի տա րա ծք նե րի սե փա կա նա տե րե րին ան հա տույց բաժ նային 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով փո խան ցե լու մա սին» թիվ 4628-Ա ո րո շու մը. այդ ո րոշ մա-
մբ Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քին կից (շեն քի ծա վա լից դուրս) ի րա կա նաց ված 
ինք նա կամ կա ռույց նե րը ճա նաչ վել են օ րի նա կան: Ընդ ո րում, նշ ված վար չա կան ակ տը 
սույն գոր ծով չի վի ճա րկ վել և երբ ևէ ոչ ի րա վա չափ չի ճա նաչ վել:
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 Սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյու նը վկայում է այն մա սին, որ տվյ ալ դեպ-
քում վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման ի րա վա չա փու թյան հար ցի լու ծու մը պայ մա նա-
վոր ված է այն հան գա ման քով, թե Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 
22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ շի նու թյան նկատ մա մբ Զիտ տա Հով հան նի սյա-
նի և Ան նա Բա բայա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը կա րող էր արդյոք գրա նց վել Եր ևա-
նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման հի ման վրա, թե՝ ոչ: Նշ ված 
հար ցա դր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար պե տք է պար զել, թե Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 
05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րո շու մը վե րա բե րում է արդյոք Եր ևան քա ղա քի Վար-
դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ շի նու թյա նը. 
այլ կե րպ՝ արդյո ՞ք նշ ված ինք նա կամ կա ռույ ցը գոյու թյուն ու նե ցել է Եր ևա նի քա ղա քա պե-
տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման ըն դուն ման պա հին: 

Այս պես, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի 
թիվ 4628-Ա ո րոշ մա մբ օ րի նա կան են ճա նաչ վել Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո-
ցի թիվ 14/2 շեն քին կից (շեն քի ծա վա լից դուրս) ինք նա կամ ի րա կա նաց ված այն կա-
ռույց նե րը, ո րո նք նշ ված ո րոշ ման կայաց ման պա հին առ կա են ե ղել: Հետ ևա բար Եր ևա-
նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման հիմ քով կցա կա ռույց նե րի 
նկատ մա մբ ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ի րա կա նաց նե լիս Կա դա ստ րը պար տա վոր 
էր նախ ևա ռաջ ստու գել, թե արդյոք գրա նց ման ներ կայաց ված կցա կա ռույ ցը տվյ ալ ո րո-
շու մը կայաց նե լու պա հին առ կա ե ղել է, թե՝ ոչ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ 
նշ ված հար ցի պար զու մը սույն գոր ծով վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման վա րույ թի ըն-
թաց քում ու նե ցել է ա ռա նց քային նշա նա կու թյուն, քա նի որ կցա կա ռույ ցի` Եր ևա նի քա-
ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման կայա ցու մի ց հե տո կա ռուց ված 
լի նե լու պա րա գայում նշ ված ո րո շու մը դրա նկատ մա մբ կի րա ռե լի չէր լի նի: Այդ դեպ քում 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րո շու մը « Գույ քի նկատ մա-
մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով 
չէր կա րող դիտ վել որ պես Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ 
բնա կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ շի նու թյան նկատ մա մբ ի րա վա հաս տա տող փաս տա-
թուղթ (ի րա վուն քի ձե ռք բե րու մը հաս տա տող փաս տա թուղթ) ու դրա հիմ քով չէր կա րող 
կա տար վել Զիտ տա Հով հան նի սյա նի և Ան նա Բա բայա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պե տա կան գրան ցում այդ ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ: Այլ կե րպ ա սած, Եր ևան քա ղա քի 
Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ շի նու-
թյան նկատ մա մբ Զիտ տա Հով հան նի սյա նի և Ան նա Բա բայա նի սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի պե տա կան գրա նց ման վա րույ թի շր ջա նակ նե րում Կա դա ստ րը պե տք է պար զեր, 
թե գրա նց ման հա մար որ պես ի րա վուն քի ձե ռք բե րու մը հաս տա տող փաս տա թուղթ ներ-
կայաց ված վար չա կան ակ տո վ՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-
Ա ո րոշ մա մբ, տվյ ալ գույ քի նկատ մա մբ Զիտ տա Հով հան նի սյա նին և Ան նա Բա բայա նին 
տրա մա դր վել է արդյոք որ ևէ ի րա վունք, թե՝ ոչ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ ինք նա կամ կա ռույ ցի 
նկատ մա մբ կա տար ված և սույն գոր ծով վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման ի րա վա-
չա փու թյու նը ստու գե լիս այդ պե տա կան գրա նց ման հա մար որ պես ի րա վա հաս տա տող 
փաս տա թուղթ հան դի սա ցող վար չա կան ակ տի՝ տվյ ալ ինք նա կամ կա ռույ ցի նկատ մա մբ 
կի րա ռե լի ու թյան հար ցին ան դրա դառ նա լը չի կա րող մե կ նա բան վել որ պես սույն գոր-
ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման սահ ման նե րի ան-
ցում: Տվյ ալ դեպ քում վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման ի րա վա չա փու թյու նը ո րո շե լիս 
Դա տա րա նն ան դրա դար ձել է ոչ թե պե տա կան գրա նց ման հիմ քում ըն կած վար չա կան 
ակ տի ի րա վա չա փու թյան ստուգ մա նը, այլ պե տա կան գրա նց ման հիմ քում տվյ ալ վար չա-
կան ակ տի դր ված լի նե լու ի րա վա չա փու թյան ստուգ մա նը: Հետ ևա բար սույն գոր ծով Դա-
տա րա նը չի խախ տել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման 
ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը: 

Այս պի սով, Վե րա քն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյունն այն մա սին, որ Դա տա րա նը դուրս 
է ե կել վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման սահ ման նե րից և ան դրա դար-
ձել է այն վար չա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյա նը, ո րո նք չեն վի ճա րկ վել, Վճ ռա բեկ դա-
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տա րա նն ան հի մն  է հա մա րում, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում Դա տա րա նը ոչ թե ստու գել է 
վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման հիմ քում ըն կած վար չա կան ակ տի՝ Եր ևա նի քա ղա-
քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը, այլ դրա կի րա-
ռե լի ու թյու նը Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին 
հա րա կից ինք նա կամ կա ռույ ցի նկատ մա մբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի քն նու թյուն ըն թաց քում Դա տա րա նը, 
ան դրա դա րձ կա տա րե լով վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման հա մար հի մք հան դի սա-
ցած վար չա կան ակ տի՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ-
ման կի րա ռու թյան ի րա վա չա փու թյան հար ցին, ի րա վա չափ կեր պով հան գել է այն եզ րա-
կա ցու թյան, որ Կա դա ստ րը չէր կա րող ինք նա կամ կա ռույ ցի մա սով պե տա կան գրան ցում 
կա տա րել այն պի սի պայ ման նե րում, երբ պե տա կան գրա նց ման վա րույ թի ըն թաց քում 
ձե ռք բեր ված ա պա ցույց նե րով չի հիմն  ա վոր վել այդ կցա կա ռույ ցի՝ Եր ևա նի քա ղա քա-
պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րոշ ման կայա ցու մի ց ա ռաջ կա ռուց ված լի նե լու 
հան գա ման քը։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նը, սույն գոր ծում առ կա 
բո լոր ա պա ցույց նե րի լրիվ, օբյեկ տիվ և բազ մա կող մա նի ու սումն  ա սի րու թյան ար դյուն-
քում ի րա վա ցի ո րեն հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 
թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րո շու մը կի րա ռե լի չէ Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 
14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ կա ռույ ցի նկատ մա մբ, քա նի որ Կա-
դա ստ րը չի ա պա ցու ցել այն հան գա ման քը, որ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում առ կա 
են ե ղել բա վա րար տվյ ալ ներ առ այն, որ այդ ինք նա կամ կա ռույ ցը կա ռուց վել է Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 4628-Ա ո րո շու մը կայաց նե լուց ա ռաջ: Փաս տո-
րեն, սույն գոր ծով վի ճա րկ վող պե տա կան գրա նց ման վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
չի հաս տատ վել այն հան գա ման քը, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2007 թվա կա նի թիվ 
4628-Ա ո րո շու մը կա րող է հի մք հան դի սա նալ նշ ված ինք նա կամ կա ռույ ցի նկատ մա մբ 
Զիտ տա Հով հան նի սյա նի և Ան նա Բա բայա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան 
գրա նց ման հա մար, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց: Նման պայ ման-
նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց փո ղո ցի թիվ 
14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ շի նու թյան նկատ մա մբ 17.07.2013 
թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը կա տար-
վել է « Գույ քի նկատ մա մբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրա նց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ 
հոդ վա ծի խա խտ մա մբ և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման: 

Ել նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ց՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը, Եր ևան քա ղա քի Վար դա նա նց 
փո ղո ցի թիվ 14/2 շեն քի 22-րդ բնա կա րա նին հա րա կից ինք նա կամ շի նու թյան մա սով ան-
վա վեր ճա նա չե լով 17.07.2013 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե-
տա կան գրան ցու մը, կայաց րել է գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակտ, ինչն 
ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման-
ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմն  ա վոր մա մբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-
քան չյուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով 
վե ճի լու ծումն  է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց հա մար: Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նե լը հան դի սա նում է 
Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րա գր ված ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի 
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տա րր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գումն  ե րը վտա նգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա-
վուն քի խա խտ ման տե սան կյ ու նից: Տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-
րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու-
թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վե րջ նա կան դա տա կան ակտ 
կայաց նե լու հա մար նոր հան գա մա նք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կայում է:

 Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում 
սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյան բա ցա կայու թյու նը:

5.  Վճ ռա բեկ   դա տա րա նի   պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը  և  եզ րա հան գու մն  ե րը   դա տա-
կան ծախ սե րի բա շխ ման  վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա կան ծախuե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված 
այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ հայց վոր Հաս մի կ Մել քո նյա նը վճ ռա բեկ 
բո ղո քի հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ, և քա նի որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, այ սի նքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն ան հրա ժե շտ է ե ղել 
վճ ռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց ման հա մար, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Հաս մի կ Մել քո նյա նի 
կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Կա դա ստ րի կող մի ց:

  
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա-

նի 27.05.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
18.02.2015 թվա կա նի վճ ռին:

2. ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե-
ից հօ գուտ Հաս մի կ Մել քո նյա նի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի 
հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է 
և բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/3204/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/3204/05/15                                                      
Նա խա գա հող դա տա վո ր՝ Գ. Ղա րի բյա ն
 Դա տա վոր նե ր՝ Ա. Ա բո վյ ան 
 Ա. Բա բայա ն

ՈՐՈՇՈՒՄ
    ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

                                              
 նա խա գա հու  թյա մբ  Ե. ԽՈԻ ՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ                                                            
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
      Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
  Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
  Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
  Ռ.  ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
  Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
  Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան 

ե կա մուտ նե րի կո մի  տե ի (այ սու հետ` Կո մի  տե) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի 14.06.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Կո մի  տե ի Ա րաբ կի րի հար-
կային տես չու թյան ընդ դեմ Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյա նի` 464.205 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա-
հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյան Ա րաբ կի րի հար կային տես-

չու թյու նը (այ սու հետ` Տես չու թյուն) պա հան ջել է Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյա նից բռ նա գան ձել 
464.205 ՀՀ դրամ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վո ր՝ Գ. Ա ռա քե լյ ան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
25.08.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա րճ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 06.06.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ ՀՀ ֆի նա նս նե րի նա խա րա րու թյու նը վե րա կազ մա կե րպ ման հիմ քով 
փո խա րին վել է ի րա վա հա ջոր դո վ՝ Կո մի  տե ով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 14.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Կո մի  տե ի վե րա քն նիչ բո ղո-
քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 25.08.2015 թվա կա նի ո րո շու մը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Կո մի  տե ն։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վե լ։

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

նա վո րումն  ե րով.
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 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և 
վար չա կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ  հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տը ։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու հիմ քում դրել է այն հան գա-

ման քը, որ սույն գոր ծով բա ցա կայում է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա տես ված ե րեք պայ-
ման նե րից որ ևէ մե  կը, այ սի նքն` կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա մար խո չըն դոտ են հան դի-
սա ցել ոչ թե « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա տես ված սահ մա նա փա կումն  ե րը, այլ գույ քի բա ցա-
կայու թյու նը: Մի նչ դեռ նման պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հի մն  է, քա նի որ պար տա պան 
հան դի սա ցող ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց գույք կամ ե կա մուտ ներ չու նե նա լը հան-
գեց նում է նրան, որ վեր ջի նից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է 
ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գույ քի (հայտ նա բեր ված կամ չհայտ նա բեր ված) ար ժե քը, ինչն 
էլ հա մա պա տաս խա նում է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տի կա նո նա կա րգ մա նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 14.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել նոր քն նու թյան կամ « կայաց նել 
նոր դա տա կան ակտ»:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Տես չու թյան 20.10.2014 թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար-

կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 
1252 ո րոշ ման հա մա ձայն` ո րոշ վել է Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյա նից գան ձել ժա մա նա կին չվ-
ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը`462.503 
ՀՀ դրա մի  չա փով (գ.թ. 5-6).

2) ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տա րումն  ա պա հո վող ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն) 05.06.2015 թվա կա նի 
ո րոշ ման հա մա ձայն` Տես չու թյան 20.10.2014 թվա կա նի թիվ 1252 ո րոշ ման հի ման վրա 
Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյա նի նկատ մա մբ 27.01.2015 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 01/11-338/15 
կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վա րտ վել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով (գ.թ. 7)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը  
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի  1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար մա ն՝ « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» 
կե տով նա խա տես ված պայ մա նի կի րառ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, 
կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի 
դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջն ու ղղ-
ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով գու  մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ 
« Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ-
վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տի հիմ քով հա րու ց ված գոր ծը են թակ ՞ա է արդյոք կա րճ ման` 
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վե ճը որ ևէ դա տա րա նու մ քն նու  թյան են թա կա չլի նե լու  հիմ քով այն դեպ քու մ, երբ ան հատ 
ձեռ նար կա տե րն ընդ հան րա պես գու յք չու  նի:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րը, օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով, վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե պար տա դիր կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու 
պա հա նջ նե րն են (...):

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դրա մա կան պա հա նջ նե րը են թա կա են կա տար ման ան-
բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա՝ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով: 

Նույն հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա-
նջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գո վ՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռով 
տր ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա, ե թե՝ 

ա. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման 
են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հա րյուր հա զար դրա մը,

բ. ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա-
րու մը հնա րա վոր չէ ա ռա նց նրան սե փա կա նու թյան (այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա կա նու-
թյան) ի րա վուն քով պատ կա նող մի  ակ բնա կա րա նի բռ նա գա նձ ման,

գ. ի րա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գա նձ ման են թա կա 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա-
տի րոջ գույ քի ար ժե քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում « հան րային ի րա վա կան» է 
կոչ վում պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու այն պա-
հան ջը, ո րին բնո րոշ են հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը. 

1) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լու կար գը սահ ման ված է օ րեն քով, 
2) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լը պար տա դիր է, 
3) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լու պար տա դի րու թյու նը ծա գում է և հաս-

տատ վում է վար չա կան ակ տի հի ման վրա: 
Օ րե նս դի րը, հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար-

ման հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լիս սահ մա նել է 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման եր կու տար բեր 
ե ղա նակ նե ր՝ դա տա կան և ար տա դա տա կան: Ընդ ո րում, հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հան ջի՝ ար տա դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը նա խա տես-
ված է որ պես ընդ հա նուր կա նոն, իսկ դա տա կան կար գով կա տար ման ե ղա նա կը՝ որ պես 
բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր կա նո նից: 

Այդ ընդ հա նուր կա նո նը սահ ման ված է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ո րի հա մա ձայն՝ հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման ան մի  ջա կա-
նո րեն այդ պա հան ջի պար տա դի րու թյու նը հաս տա տող ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ-
տի հի ման վրա` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով: Հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով 
հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը կի րառ վում է մի  այն այն դեպ քում, երբ առ կա է հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան 
կար գով բռ նա գան ձե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փա կում. այդ սահ մա նա-
փա կումն  ե րն ի րե նց հեր թին հան դի սա նում են այն պայ ման նե րը, ո րո նց առ կայու թյունն 
ան հրա ժե շտ է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով 
հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կի գոր ծո ղու թյան հա մար: Վե րոն շյալ պայ ման նե րը (սահ-
մա նա փա կումն  ե րը) նա խա տես ված են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
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վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սում և հան գում են հետ ևյա լին. 
ա) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման 

են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հա րյուր հա զար դրա մը,
բ) ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա-

րու մը հնա րա վոր չէ ա ռա նց նրան սե փա կա նու թյան (այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա կա նու-
թյան) ի րա վուն քով պատ կա նող մի  ակ բնա կա րա նի բռ նա գա նձ ման,

գ) ի րա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գա նձ ման են թա կա 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա-
տի րոջ գույ քի ար ժե քը: 

Այս պի սով, նշ ված ի րա վա բա նա կան փաս տե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու-
նը կան խո րո շում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար-
ման ե ղա նա կը. այդ պայ ման նե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան դեպ քում հան րային ի րա-
վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ ար տա դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա-
նա կը չի գոր ծում, և գոր ծում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան 
կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը (տե‘ս, ՀՀ ոս տի կա նու  թյան « Ճա նա պար հային 
ոս տի կա նու  թյու ն» ծա ռայու  թյու նն ընդ դեմ Կա րեն Պետ րո սյա նի թիվ ՎԴ3/0196/05/16 վար-
չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 19.06.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ա նդ րա դառ նա լով հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի դա տա կան կար գով 
հար կա դիր կա տար մա ն՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տով սահ ման ված պայ մա նի է ու թյա նը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված ի րա վա կան նոր մով նա խա տես վա ծ՝ 
«(...) գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցու մ է ի րա վա բա նա կան ան-
ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գու յ քի ար ժե քը (...)» ար տա հայ տու թյու նը նախ ևա ռաջ 
նշա նա կում է, որ տվյ ալ ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն ու նի սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող ո րո շա կի գույք, սա կայն այդ գույ քի ար ժե-
քն ա վե լի փո քր է, քան հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով գա նձ ման են թա կա 
գու մա րի չա փը: Միև նույն ժա մա նակ վե րոգ րյալ օ րե նսդ րա կան ձևա կեր պու մը կա րող է 
նշա նա կել նաև, որ ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն ընդ հան րա պես 
չու նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույք, քա նի որ վեր ջի նիս մոտ 
գույ քի բա ցա կայու թյու նը ևս գո րծ նա կա նում ա ռա ջաց նում է այն պի սի ի րա վի ճակ, երբ 
«(...) գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցու մ է ի րա վա բա նա կան ան ձի 
կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գու յ քի ար ժե քը (...)»: Փաս տո րեն, հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար մա ն՝ « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» 
կե տով սահ ման ված ի րա վա կան նոր մի  դիս պո զի ցի ան հա վա սա րա պես տա րած վում է թե՛ 
այն դեպ քի վրա, երբ ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն ու նի սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող ո րո շա կի գույք, սա կայն այդ գույ քի ար ժե քն 
ա վե լի փո քր է, քան հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով գա նձ ման են թա կա 
գու մա րի չա փը, թե՛ այն դեպ քի վրա, երբ ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձն ընդ հան րա պես չու նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույք: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տով սահ-
ման ված ի րա վադ րույ թի ու ժով հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա-
կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը կի րառ վում է հետ ևյալ պայ ման նե րի մի -
ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում. 

1) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով հաս տատ ված հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հա նջն ուղղ ված է ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին, 

2) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով հաս տատ ված հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հան ջի չա փը գե րա զան ցում է այդ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը կամ ի րա վա-
բա նա կան ան ձին պատ կա նող գույ քի ար ժե քը, ին չը կա րող է ա ռա ջա նալ ներ քո հի շյալ 
ի րա վի ճակ նե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան դեպ քում. 

- ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն ու նի սե փա կա նու թյան 
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ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող ո րո շա կի գույք, սա կայն այդ գույ քի ար ժե քն ա վե լի փո քր 
է, քան հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով գա նձ ման են թա կա գու մա րի չա-
փը, կամ 

- ան հատ ձեռ նար կա տե րը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձն ընդ հան րա պես չու նի սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Տես չու թյան 20.10.2014 թվա կա նի « Հա րկ վճա րո-
ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա 
գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 1252 ո րոշ մա մբ ո րոշ վել է Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյա նից գան-
ձել ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա 
գու մա րը` 462.503 ՀՀ դրա մի  չա փով: Նշ ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան-
ջը ներ կայաց վել է հար կա դիր կա տար ման ար տա դա տա կան ե ղա նա կով, և Ծա ռայու-
թյան կող մի ց հա րուց վել է հա մա պա տաս խան կա տա րո ղա կան վա րույթ: Մի նչ դեռ Ծա-
ռայու թյան 05.06.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ նշ ված կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վա րտ վել 
է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով, ո րի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղն ա վար տում է կա տա րո-
ղա կան վա րույ թը, ե թե պար տա պա նը չու նի գույք կամ ե կա մուտ ներ, ո րո նց վրա կա րե լի 
է բռ նա գան ձում տա րա ծել, և հար կա դիր կա տա րո ղի՝ նույն օ րեն քի 40 հոդ վա ծի եր րո րդ 
մա սով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց ված հե տա խու զու մը և (կամ) պա հան ջա տի րոջ 
կող մի ց պար տա պա նի գույ քը փնտ րե լու ուղ ղու թյա մբ ձեռ նա րկ ված օ րեն քով թույ լատ րե-
լի բո լոր մի  ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն։

 Փաս տո րեն, Տես չու թյան 20.10.2014 թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 
1252 ո րոշ մա մբ Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյա նի նկատ մա մբ ա ռա ջա դր ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցել է այդ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը պատ կա նող գույ քի 
ար ժե քը, ինչն ա ռա ջա ցել է այն պի սի ի րա վի ճա կի պատ ճա ռով, որ ան հատ ձեռ նար կա տե-
րն ընդ հան րա պես չու նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույք: Հի մք ըն-
դու նե լով վե րոգ րյալ ի րո ղու թյու նը՝ Տես չու թյու նը դի մե լ է վար չա կան դա տա րա ն՝ 20.10.2014 
թվա կա նի թիվ 1252 ո րոշ մա մբ Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյա նի նկատ մա մբ հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րի բռ նա գա նձ ման հայ ցով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րան կա րող են դի մե լ նաև վար չա կան մար մի ն նե րը կամ 
պաշ տո նա տար ան ձի նք՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան ան ձից հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա-
տես վող գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը (...) հա րուց վում են 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա տես ված հիմ քե րով` այդ ակտն 
ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մի  հի ման վրա:

 Վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ օ րե նս դի րը հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման 
ե ղա նա կի հետ կապ ված դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րել է ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քո վ՝ ամ րագ րե լով, որ վար չա կան մար մի ն նե րը կամ 
պաշ տո նա տար ան ձի նք կա րող են դի մե լ վար չա կան դա տա րան` ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձից հան րային ի րա-
վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջով. 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը հա րուց վում են այդ ակտն 
ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մի  հի ման վրա: Հան րային ի րա վա կան դրա-
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մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը վար չա կան դա-
տա վա րու թյու նում քնն վում են հա տուկ վա րույ թի կար գով, ո րի ա ռան ձա հատ կու թյուն նե-
րը սահ ման ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի՝ «Ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի 
բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թը» վեր տա ռու թյա մբ 29.1-ին գլ խում: 

Այս պի սով, սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 29.1-ին գլ խով սահ ման ված կար գո վ՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի-
ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյա նից գու-
մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ Տես չու թյան հայ ցա դի մու մի  հի ման վրա:

 Մի նչ դեռ Դա տա րա նը ո րո շում է կայաց րել սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ-
ման վա ծ՝ վե ճը որ ևէ դա տա րա նում քն նու թյան են թա կա չլի նե լու հիմ քով: Դա տա րա նն 
իր ո րոշ մա մբ պատ ճա ռա բա նել է, որ պար տա պա նը չու նի գույք կամ ե կա մուտ ներ, ո րո-
նց վրա կա րե լի է բռ նա գան ձում տա րա ծել, ին չը չի կա րող ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա-
գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծի հա րուց ման հի մք հան դի սա նալ, քան զի այն դեպ քում, երբ 
ի րա վա բա նա կան ան ձը կամ ան հատ ձեռ նար կա տե րը չու նի որ ևէ գույք, ո րի նկատ մա մբ 
կա րող է ի րա կա նաց վել հար կա դիր կա տա րում, վե րա նում է նաև այդ մի  ջամ տու թյան 
նկատ մա մբ վար չա դա տա կան վե րա հս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Կո մի  տե ի վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի ո րո-
շու մը թո ղել է ան փո փո խ՝ ըստ է ու թյան հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի դիր քո րոշ ման հետ: 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մի  ա ժա մա նակ նշել է, որ այն պա րա գայում, երբ Ծա ռայու թյունն 
ար ձա նագ րել է, որ Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյա նը չի հայտ նա բեր վել, ի րեն պատ կա նող գույք 
և դրա մա կան մի  ջոց ներ չու նի, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տը չի կա րող կի րառ վե լ։

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի փաս տա րկ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ տվյ ալ դեպ քում « Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տով 
սահ ման վա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րը 
դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու հի մքն առ կա է, քա նի որ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ 
մոտ գույ քի բա ցա կայու թյու նը ևս գո րծ նա կա նում ա ռա ջաց նում է այն պի սի ի րա վի ճակ, 
երբ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե-
րա զան ցում է վեր ջի նիս գույ քի ար ժե քը: Նման պայ ման նե րում Տես չու թյան 20.10.2014 
թվա կա նի « Հա րկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվ ճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե-
րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 1252 ո րոշ ման վրա հի մն -
ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա րու մը պե տք է տե-
ղի ու նե նա ոչ թե ար տա դա տա կան, այլ` դա տա կան ե ղա նա կո վ՝ հի մք ըն դու նե լով այն 
հան գա ման քը, որ Ա/Ձ Է դուա րդ Ա փոյա նն ընդ հան րա պես չու նի սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով ի րեն պատ կա նող գույք, ին չի հետ ևան քով ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով 
հաս տատ ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի չա փը գե րա զան ցում է Ա/Ձ 
Է դուա րդ Ա փոյա նին պատ կա նող գույ քի ար ժե քը: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ պար տա պան հան դի-
սա ցող ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց գույք կամ ե կա մուտ ներ չու նե նա լն ըստ է ու թյան 
նշա նա կում է, որ վեր ջի նից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է 
ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գույ քի (հայտ նա բեր ված կամ չհայտ նա բեր ված) ար ժե քը, ինչն 
էլ հա մա պա տաս խա նում է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «գ» կե տի կա նո նա կա րգ մա նը, որ պի սի պայ-
ման նե րում վար չա կան մար մի ն նե րի կամ պաշ տո նա տար ան ձա նց մոտ ֆի զի կա կան կամ 
ի րա վա բա նա կան ան ձա նց դեմ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով գու մա-
րի բռ նա գա նձ ման հայ ցով վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան 
բա ցա կայու թյան մա սին խո սք լի նել չի կա րող: 
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Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը սխալ մա մբ են ե կել այն եզ րա-
հա նգ ման, որ սույն գոր ծով ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծի հա-
րուց ման ի րա վա կան հիմ քե րը բա ցա կայում են: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն 
ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հաշ վառ մա մբ ար ձա նագ րում 
է, որ սույն վար չա կան գոր ծը են թա կա չէր կա րճ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման վա ծ՝ վե ճը որ ևէ դա տա րա-
նում քն նու թյան են թա կա չլի նե լու հիմ քով, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում առ կա է հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տա րե լու օ րեն քով 
նա խա տես ված պայ ման նե րից մե  կը, այն է՝ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գա նձ ման են-
թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գույ քի ար ժե քը, 
ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-
մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 151-րդ և 163-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու-
թյան ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-
վա րար ման, իսկ գո րծն ու ղա րկ վում է նոր քն նու թյան, որ պի սի պա րա գայում դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քն նու թյան ներ կա փու-
լում, գտ նում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի     

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

Ո ՐՈ ՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

14.06.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րա ն՝ նոր քն նու-
թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 
բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ։  

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/4084/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/4084/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Գ. Ղա րի բյան
Դա տա վոր ներ` Ք. Մկոյան
 Ա. Ա ռա քե լյան

 ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի ապ րի լի 07-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Լի լիթ Մու սեյա նի ներ կայա ցու ցիչ Դա վիթ 

Ա սատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 13.10.2016 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Լի լիթ Մու սեյա նի ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
(այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան)՝ վար չա կան ակ տե րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջ նե-
րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Լի լիթ Մու սեյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Քա ղա քա-

պե տա րա նի 08.07.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0036685 և 17.07.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0039588 
ո րո շումն  ե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Խան դա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
18.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա րճ վել է, Քա ղա քա պե տա-
րա նից հօ գուտ Լի լիթ Մու սեյա նի բռ նա գա նձ վել է 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես ներ կայա ցուց-
չին վճար վե լիք գու մար և 800 ՀՀ դրամ` որ պես փոս տային ծախ սի գու մար:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 13.10.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Լի լիթ Մու սեյա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և 
Դա տա րա նի 18.02.2016 թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րո շու մը թո ղն վել 
է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Լի լիթ Մու սեյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ   բո ղո քի   հիմ քե րը,   հիմն  ա վո րու մն  ե րը  և   պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 61-րդ հոդ վա ծը, « Մար դու  

ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այի (այ սու  հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ, 13-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Քա ղա քա պե տա րա նի 

08.07.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0036685 և 17.07.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0039588 ո րո շումն  ե-
րով Լի լիթ Մու սեյա նի նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ 5.000-ա կան ՀՀ դրա մի  չա փով, 
վեր ջի նս այդ վար չա կան ակ տե րի դեմ դի մե լ է դա տա կան պա շտ պա նու թյա ն՝ որ պես ներ-
կայա ցուց չի վճար ծախ սե լով 100.000 ՀՀ դրամ, իսկ Դա տա րա նը ո րո շել է այդ դա տա-
կան ծախ սից փոխ հա տու ցել ըն դա մե  նը 10.000 ՀՀ դրամ: Փաս տո րեն, սույն գոր ծով Լի լիթ 
Մու սեյա նի խա խտ ված ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյունն ար դյու նա վետ չէ, 
քա նի որ վեր ջի նս, կա տա րե լով ո րո շա կի ծախ սեր դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա կա-
նաց ման հա մար, ար դյուն քում չի կա րո ղա ցել հաս նել այդ ծախ սե րի փոխ հա տուց մա նը: 
Ընդ ո րում, տվյ ալ դեպ քում Լի լիթ Մու սեյա նը վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով կրել է ա վե-
լի մե ծ ծախ սեր, քան այն հնա րա վոր կո րուս տը, ո րը կա րող էր ա ռա ջա նալ վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տե րը դա տա կան կար գով չվի ճար կե լու պա րա գայում, և ո րի կա նխ ման 
հա մար ան ձը դի մե լ է դա տա րան:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 13.10.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` Եր ևան հա մայն քից հօ գուտ Լի-
լիթ Մու սեյա նի բռ նա գան ձել 100.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ներ կայա ցուց չի վճար:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1) Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյան 

ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն) պե տի 08.07.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0036685 և 
17.07.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0039588 ո րո շումն  ե րով Լի լիթ Մու սեյա նը են թա րկ վել է վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե-
նսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք` 5.000-ա կան ՀՀ 
դրա մի  չա փով (գ.թ. 5, 67).

2) Լի լիթ Մու սեյա նի (Վս տա հո րդ) և ան հատ ձեռ նար կա տեր Դա վիթ Ա սատ րյա նի 
(Կա տա րող) մի  ջև 13.08.2015 թվա կա նին կնք ված ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րի 
մա տուց ման պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Կա տա րո ղը պար տա վոր վել է Քա ղա քա պե տա րա-
նի թիվ Վ-0039588 և թիվ Վ-0036685 վար չա կան ակ տե րի մա սով Վս տա հոր դի ի րա վունք-
նե րի պա շտ պա նու թյան շր ջա նակ նե րում մա տու ցել ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն ներ 
(ի րա վա բա նա կան խո րհր դատ վու թյուն, վս տա հոր դի շա հե րի ներ կայա ցում պե տա կան և 
ոչ պե տա կան մար մի ն նե րում, ան հրա ժե շտ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա-
կա նա ցում, հայ ցա դի մումն  ե րի, բո ղոք նե րի, մի ջ նոր դու թյուն նե րի կազ մում և այլն), ո րո նց 
ար ժե քը կազ մում է 100.000 ՀՀ դրամ (գ.թ. 72-73).

3) Դա վիթ Ա սատ րյա նը՝ որ պես Լի լիթ Մու սեյա նի ներ կայա ցու ցիչ, սույն վար չա կան 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում կա տա րել է հետ ևյալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը.

- 20.08.2015 թվա կա նին փոս տային կա պի ծա ռայու թյան մի  ջո ցով ներ կայաց րել է 
հայ ցա դի մում, ո րը Դա տա րա նի 28.08.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ վե րա դա րձ վել է (գ.թ. 
2-10, 12).

-  վե րա քն նու թյան կար գով բո ղո քար կել է Դա տա րա նի 28.08.2015 թվա կա նի 
« Հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րո շու մը. այդ վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար-
վել է ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց և հայ ցա դի մումն  ըն դուն վել է Դա-
տա րա նի վա րույթ սկզբ նա կան ներ կայաց ման օ րը (գ.թ. 18-21, 38-45, 56),
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- 23.11.2015 թվա կա նին փոս տային կա պի ծա ռայու թյան մի  ջո ցով Դա տա րան է ներ-
կայաց րել գրա վոր դի մում (գ.թ. 61-65),

-  մաս նակ ցել է 18.02.2016 թվա կա նի նախ նա կան դա տա կան նիս տին և այդ նիս տի 
ըն թաց քում ներ կայաց րել է գրա վոր մի ջ նոր դու թյուն (գ.թ. 73-75).

4) Ծա ռայու թյան պե տի տե ղա կա լի 10.11.2015 թվա կա նի թիվ Վ-42/63 ո րոշ մա մբ սույն 
գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տե րը՝ Ծա ռայու թյան պե տի 08.07.2015 թվա կա նի թիվ 
Վ-0036685 և 17.07.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0039588 ո րո շումն  ե րը, ճա նաչ վել են ան վա վեր 
(գ.թ. 67).

5) Դա տա րա նը 18.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ կար ճել է սույն վար չա կան գոր ծի 
վա րույ թը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ 
կե տով սահ ման ված վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վե լու հիմ քով և դա տա կան ծախ սե րի բա-
շխ ման հար ցը լու ծել է հետ ևյալ կե րպ. Քա ղա քա պե տա րա նից հօ գուտ Լի լիթ Մու սեյա նի 
բռ նա գան ձել է 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես ներ կայա ցուց չին վճար վե լիք գու մար և 800 ՀՀ 
դրամ` որ պես փոս տային ծախ սի գու մար (գ.թ. 76-77):

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` վե ճն ըստ է ու թյան 
սպառ վե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման  
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 
գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։ 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ ան-
դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցա դր մա նը. վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րու ց ված գոր ծի 
վա րու յ թը վե ճն ըստ է ու  թյան սպառ վե լու  հիմ քով կա րճ վե լու  դեպ քու մ հայց վո րի կրած դա-
տա կան ծախ սե րի, մաս նա վո րա պե ս՝ ներ կայա ցու ց չին վճար ված գու  մա րի, հա տու ց ման 
պար տա կա նու  թյու  նը պա տաս խա նո ղի վրա դնե լիս ի՞նչ չա փա նիշ նե րով պե տք է ո րոշ վի 
այդ դա տա կան ծախ սի հա տու ց ման ող ջա մի տ չա փը:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ 
դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի ար-
դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունք: 

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում 
են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, կամ նրան ներ-
կայաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա մբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 
ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 
հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

 Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք, ում նույն Կոն վեն ցի-
այով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րն ու ա զա տու թյուն նե րը խա խտ վում են, ու նի պե տա կան 
մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ-
նի սկ, ե թե խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող ան ձի նք։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րի ց։
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 58-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե րն են` դա տա վա րու թյան մաս նա-
կից նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 59-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի հա մա ձայն` 
ներ կայա ցու ցիչ նե րի ծախ սե րը վճա րում է նրա նց նե րգ րա ված դա տա վա րու թյան մաս նա-
կի ցը ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է (...) մյուս կող մի  
կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա-
լով դրա նք ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց ման հա մա ր։ Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ-
սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, 
ան գամ ե թե վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տի ն։

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 
դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը դր վում է հայց վո րի վրա, ե թե 
գոր ծի վա րույ թը կա րճ վում է, բա ցա ռու թյա մբ նույն օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 7-րդ, 10-րդ կե տե րում նշ ված դեպ քե րի։ Նշ ված դեպ քե րում դա տա րա նը կա րող է դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն 
դնել պա տաս խա նո ղի վրա (...)։ 

Նույն հոդ վա ծի 10-րդ մա սի հա մա ձայն` ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի գծով դա-
տա կան ծախ սի հա տու ցու մը դր վում է հա մա պա տաս խա նա բար Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան կամ հա մայն քի վրա, ե թե գոր ծը լուծ վել է ի վն աս ի րե նց։ Հա տուց ման չա փը 
ո րո շե լիս դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում ծախ սե րի ող ջա մի տ չա փե րը ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյան ցան կա ցած փու լում կար ճում է գոր ծի վա րույ-
թը, ե թե վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վել է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի-
այով ե րաշ խա վոր վում են յու րա քան չյու րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու-
նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան հիմն  ա րար ի րա վունք-
նե րը, ո րո նց բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից մե  կն ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու 
ի րա վունքն է. այդ ի րա վուն քը ե րաշ խիք է հան դի սա նում ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ ի րաց ման հա մար:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 08.10.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-765 ո րոշ մա մբ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա-
նա լու ի րա վուն քը նե րա ռում է նախ` ո րա կյ ալ ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյու նը, երկ րո րդ` պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը ո րա կյ ալ ի րա վա բա նա-
կան օգ նու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վե լու բո լոր նրա նց հա մար, ով քեր 
ի վի ճա կի չեն ինք նու րույն ստա նալ այդ պի սի օգ նու թյուն:

 Մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա մե  նա հու սա լի և ար դյու նա վետ պա-
շտ պա նու թյան մե  խա նիզ մը դա տա կան պա շտ պա նու թյունն է: Պա շտ պա նու թյան այս 
մի  ջո ցը պե տք է ար դյու նա վետ լի նի գո րծ նա կա նում, այ սի նքն՝ այն պե տք է կա րո ղա նա 
կան խել են թադ րյալ խա խտ ման շա րու նա կու մը և ե րաշ խա վո րել, որ դա տա կան պա շտ-
պա նու թյան դի մե  լո վ՝ ան ձը չի հայտն վի ա ռա վել ան բա րեն պա ստ վի ճա կում, քան մի  նչ 
այդ էր: Հետ ևա բար դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար 
ան հրա ժե շտ է ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րող ներ կայա ցուց չին վճար-
ված գու մա րի՝ որ պես դա տա կան ծախ սի հա մար ժեք փոխ հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն: 
Պատ շաճ փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լը դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու-
թյան ան հրա ժե շտ տա րր է, ո րը լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք է հան դի սա նում ան ձա նց ի րա վունք-
նե րի խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու, ընդ հուպ մի  նչև խախ տու մը ե ղած դրու թյու նը վե րա-
կա նգ նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյու նը չի կա-
րող ար դյու նա վետ լի նել, երբ վեր ջի նս վե րջ նա կան բա րեն պա ստ դա տա կան ակ տին 
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հաս նե լու հա մար կրում է ա վե լի շատ ծախ սեր, քան այն գույ քի հնա րա վոր կո րուստն 
էր, ո րի կա նխ ման հա մար նա դի մե լ էր դա տա կան պա շտ պա նու թյան: Ուս տի հատ կա-
պես վար չա կան մար մի ն նե րի ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կամ ան գոր ծու թյան դա տա կան բո ղո քա րկ ման հայ ցե րով կայաց ված դա տա կան ակ տե-
րով դա տա կան ծախ սե րի բաշ խու մը պե տք է կա տար վի այն հաշ վառ մա մբ, որ ան ձի նք 
չզրկ վեն ո րա կյ ալ ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն ստա նա լու, մի  նչև խախ տու մը ե ղած 
ի րադ րու թյու նը վե րա կա նգ նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից: 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա-
րան) կող մի ց ձևա վոր ված նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված « դա տա րա նի ի րա վուն քը» բա ցար ձակ չէ և իր 
բնույ թով պա հան ջում է ներ պե տա կան կար գա վո րումն  ե րի առ կայու թյուն, ո րո նք կա րող 
են ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն  ե րի են թար կել այդ ի րա վուն քը (տե ՛ս, Z and Others v. the 
United Kingdom գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 10.05.2001 թվա կա նի վճի ռը, 91-93-րդ 
կե տեր): Այս ա ռու մով դա տա կան ծախ սե րի վճար ման պար տա կա նու թյունն ինք նին չի 
կա րող դի տա րկ վել որ պես դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի հետ ան հա մա տե ղե լի սահ մա նա փա կում (տե ՛ս, Kreuz v. Poland գոր-
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, 60-րդ կետ): Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի տե սան կյ ու նից ո րոշ դեպ քե րում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հետ կապ ված 
հար ցե րը կա րող են նշա նա կու թյուն ու նե նալ այն հան գա ման քի գնա հատ ման հա մար, 
թե դա տա վա րու թյունն ընդ հա նուր առ մա մբ հա մա պա տաս խա նում է արդյոք Կոն վեն ցի-
այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հա նջ նե րին, թե՝ ոչ (տե ՛ս, Stankiewicz v. Poland գոր-
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.04.2006 թվա կա նի վճի ռը, 60-րդ կետ): Կոն վեն ցի ան 
ե րաշ խա վո րում է ոչ թե տե սա կան կամ վե րա ցա կան, այլ գո րծ նա կան և ար դյու նա վետ 
ի րա վունք ներ (տե ՛ս, Aït-Mouhoub v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.10.1998 
թվա կա նի վճի ռը, 52-րդ կետ): Հետ ևա բար, դա տա կան այն ծախ սե րը, ո րո նց վճար ման 
պար տա կա նու թյունն ան ձը կրում է ոչ թե դա տա րան դի մե  լիս, այլ դա տա կան քն նու թյան 
ա վար տից հե տո, գո րծ նա կա նում նույն պես կա րող են դի տա րկ վել Կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա տե քս տում` որ պես « դա տա րա նի ի րա վուն քի» սահ մա նա փա-
կում (տե ՛ս, Stankov v. Bulgaria գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.07.2007 թվա կա նի 
վճի ռը, 54-րդ կետ): Ընդ ո րում, « դա տա րա նի ի րա վուն քի» այդ սահ մա նա փակ ման հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հա նջ նե րին են թա կա է 
գնա հատ ման այն տե սան կյ ու նից, թե արդյոք այն հե տա պն դում է ի րա վա չափ նպա տակ, 
և առ կա է արդյոք ող ջա մի տ հա վա սա րա կշ ռու թյուն կի րառ վող մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ-
վող նպա տա կի մի  ջև (տե ՛ս, Apostol v. Georgia գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.11.2006 
թվա կա նի վճի ռը, 57-րդ կետ):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ, 58-րդ և 60-րդ հոդ ված նե-
րի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը դա տա կան ծախ սե րի 
մաս են կազ մում և են թա կա են հա տուց ման օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Դա տա կան 
ծախ սե րի, այդ թվում նա և՝ ներ կայա ցու ցիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման 
ընդ հա նուր կա նո նն այն է, որ փոխ հա տուց ման են թա կա է դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի 
կրած ծախ սե րի այն ծա վա լը, որն ան հրա ժե շտ է ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: 

Ը նդ ո րում, դա տա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի հա տուց ման հետ կապ ված 
օ րե նս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սում 
կա տա րել է հա տուկ վե րա պա հում այն մա սին, որ ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի գծով 
դա տա կան ծախ սի հա տուց ման չա փը ո րո շե լիս դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում ծախ սե րի 
ող ջա մի տ չա փե րը։ Այ սի նքն՝ ա մե ն դեպ քում ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել փաս տա բա նի 
վար ձատ րու թյան ող ջամ տու թյու նը, որ պես զի հնա րա վո րի նս բա ցառ վի դա տա կան ծախ-
սի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն կրող սուբյեկ տին չար դա րաց ված, ակն հայտ ոչ հա-
մա չափ պար տա վո րու թյուն նե րով ծան րա բեռ նե լը: Ան ձի նք ա զատ են կն քե լու ի րա վա բա-
նա կան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր ի րե նց նա խը նտ րած փաս տա բա նի 
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կամ ներ կայա ցուց չու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ցան կա ցած ան ձի 
հե տ՝ վճա րե լով փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյա մբ ո րոշ ված ցան կա ցած գու մար: Այ դու հա-
դե րձ, այդ գու մար նե րի փոխ հա տուց ման ակն կա լիք նրա նք կա րող են ու նե նալ մի  այն 
ծախ սե րի այն ծա վա լով, որն ի րա պես ան հրա ժե շտ է ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ պե տք է հաշ վի առն վի նաև դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա մա-
չա փու թյու նը, որ պես զի դա տա կան պա շտ պա նու թյան դի մե  լը չդառ նա ոչ ար դյու նա վետ: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ան դրա դար ձել է փաս տա բա նի վար ձատ րու-
թյան խե լամ տու թյան հար ցի ն՝ նշե լով, որ օ րե նս դի րը դա տա կան ծախ սե րի մե ջ ընդ գր-
կել է նաև փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյու նը: Ուս տի փաս տա բա նի խե լա մի տ 
վար ձատ րու թյու նը նախ ևա ռաջ պե տք է դի տել որ պես դա տա կան ծա խս, և թե՛ հայց վո րը, 
և թե՛ պա տաս խա նո ղը դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում կա րող են ներ կայաց նել փաս-
տա բա նի մա տու ցած ծա ռայու թյուն նե րի հա մար կա տար ված կամ կա տար վե լիք վճա րու-
մը հա վաս տող ա պա ցույց: Ընդ ո րում, ան կախ վճար ված գու մա րի բռ նա գա նձ ման մա սին 
պա հան ջի առ կայու թյու նից, վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց ներ կայաց նե լը բա վա րար 
է փաս տա բա նի վար ձատ րու թյա նը, որ պես դա տա կան ծախ սի, վճ ռով ան դրա դառ նա լու 
հա մար (տե ՛ս, ան հատ ձեռ նար կա տեր Նա րի նե Ռոս տո մյա նն ընդ դեմ «Ար մե ն Տել» ՓԲԸ-ի 
թիվ Ե Ա ՔԴ/1401/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ներ կայա ցուց չի վար ձատ-
րու թյան խե լամ տու թյան հար ցը ո րո շե լիս ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել հետ ևյալ չա փա-
նիշ նե րը.

1)  փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և 
ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու 
հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), 

2) գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան 
տևո ղու թյու նը),

3) ն մա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կայում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռայու-
թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը,

4)  դա տա կան ակ տով բռ նա գա նձ վող գու մա րի և պա հա նջ վող փաս տա բա նա կան 
վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը (տե ՛ս, Ֆեր դի նա նտ Ա ռա քե լյ ա նն ընդ դեմ Հա րու  թյու ն 
Պետ րո սյա նի թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի վկայա կոչ ված ո րոշ մա մբ 
թվա րկ ված նե րից բա ցի, վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե-
րի չա փի ող ջամ տու թյան գնա հատ ման կար ևոր չա փո րո շիչ ներ են նաև դա տա կան պա-
շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար կա տար ված ծախ սե րի ան հրա ժեշ-
տու թյու նը, փոխ հա տուց ման հա մար ժե քու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը: Դա տա կան 
ծախ սե րի, այդ թվում նաև փաս տա բա նի վճար նե րի փոխ հա տուց ման այս չա փո րո շիչ նե-
րն ան տե սե լու պա րա գայում խո սք չի կա րող լի նել ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա-
նու թյան մա սին, քա նի որ ո րոշ դեպ քե րում դա տա կան պա շտ պա նու թյան դի մած ան ձի նք 
կհայտն վեն ա ռա վել ան բա րեն պա ստ վի ճա կում, քան մի  նչ այդ էր:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ վե ճը սպառ ված լի նե լու հիմ-
քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քի հա մար օ րե նս դի րը սահ մա նել է դա տա կան ծախ-
սե րի հա տուց ման ո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ: Այս պես, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում և 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տում 
սահ ման ված ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ վե ճն ըստ է ու թյան 
սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի հա-
տուց ման պար տա կա նու թյունն ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն կա րող է դր վել պա-
տաս խա նո ղի վրա:

 Թեև օ րե նս դի րը սահ մա նել է դա տա րա նի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյու նը` լու ծե լու 
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վե ճը սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի, 
այդ թվում նաև փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն 
ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն պա տաս խա նո ղի վրա դնե լու հար ցը, այ դու հան դե-
րձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ այդ լի ա զո րու թյու նը դա տա րան նե րը պե տք է 
ի րաց նեն մար դու՝ դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան հիմն  ա րար 
ի րա վունք նե րի հաշ վառ մա մբ՝ այն պես, որ չխա թար վի այդ ի րա վունք նե րի բուն է ու թյու նը: 
Մաս նա վո րա պես, ե թե վե ճը սպառ վել է վար չա կան մա րմն  ի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետ ևան քով, օ րի նա կ՝ վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քն նու թյան ժա-
մա նակ վար չա կան մար մի  նն իր նա խա ձեռ նու թյա մբ վե րաց րել է վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տը, ա պա այդ պա րա գայում հայց վո րի կրած դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նա և՝ 
ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը պե տք է կրի 
պա տաս խա նող կող մը, ինչն ա պա հո վում է ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար 
դա տա քն նու թյան հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն բո լոր դեպ քե րում, երբ գոր ծի 
վա րույ թը կա րճ վում է այն հիմ քով, որ վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վել է վար չա կան մա րմ-
նի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով, ա պա հայց վո րի կրած դա տա կան ծախ սե րի, 
այդ թվում նա և՝ ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու-
թյու նը պե տք է դր վի պա տաս խա նո ղի վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ վե ճն ըստ է ու թյան 
սպառ վե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով 
դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր ված գու մա րային պար տա վո րու թյան չա փը դա տա կան ծախ-
սե րի բա շխ ման հար ցի լուծ ման հա մար չպե տք է դի տա րկ վի որ պես մի  ակ ո րո շիչ հան-
գա մա նք: Այլ կե րպ՝ ե թե վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր ված 
գու մա րային պար տա վո րու թյան չա փն ա վե լի փո քր է, քան այդ վար չա կան ակ տը դա տա-
կան կար գով վի ճար կե լու հա մար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով 
ան ձի կա տա րած ծախ սե րը, ա պա դա տա րա նը դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցը 
պե տք է լուծ վի ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյան սկզ բուն քի լույ սի ներ-
քո` հաշ վի առ նե լով խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լուն ուղղ ված ան ձի կող մի ց 
փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե րի և դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու-
նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ ծախ սե րի ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյու նը: 
Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վե լու հիմ քով 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի հար ցի լու ծու մը չպե տք է պայ-
մա նա վո րել մի  այն վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր ված գու-
մա րային պար տա վո րու թյան չա փով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վե ճն ըստ է ու թյան սպառ ված լի նե լու հիմ քով գոր ծի վա-
րույ թը կար ճե լու դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման հար ցի լուծ ման հա մար դա-
տա րա նը պե տք է հաշ վի առ նի հետ ևյալ չա փո րո շիչ նե րը.

1)  փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և 
ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու 
հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), 

2) գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան 
տևո ղու թյու նը), 

3) ն մա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կայում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռայու-
թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը,

4)  ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մա րի և վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով ա ռա ջա-
դր ված գու մա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը, 

5) ան ձի կող մի ց փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե րի այն ծա վա լը, որն ան հրա ժե շտ է 
ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար,

6)  վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վե լու ի րադ րու թյան ա ռա ջաց ման հար ցում վար չա կան 
մա րմն  ի գոր ծո ղու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը: 

Ը նդ ո րում վեր ջին չա փո րո շի չը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ 
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հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տում նշ ված հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու պա րա գայում 
ստա նում է ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն, քա նի որ վե ճն ըստ է ու թյան սպա ռե լուն ուղղ-
ված վար չա կան մա րմն  ի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րը վկայում են այն ի րո ղու թյան մա սին, 
որ ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան դի մե  լը ե ղել է ար դա րաց ված, ուս տի դա տա կան 
ծախ սե րի հա տուց ման մյուս չա փո րո շիչ նե րը են թա կա են գնա հատ ման ան ձի կա տա րած 
ծախ սե րի ար դյու նա վե տու թյան և հա մար ժե քու թյան հաշ վառ մա մբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է Լի լիթ Մու սեյա-
նի ներ կայա ցու ցիչ Դա վիթ Ա սատ րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված վի ճա րկ ման հայ ցի հի-
ման վրա, ո րով վեր ջի նս խնդ րել է վե րաց նել Ծա ռայու թյան պե տի 08.07.2015 թվա կա նի 
թիվ Վ-0036685 և 17.07.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0039588 ո րո շումն  ե րը: Նշ ված վար չա կան 
ակ տե րով Լի լիթ Մու սեյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան և նրա 
նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ յու րա քան չյուր ո րոշ մա մբ 5.000-ա կան ՀՀ դրա մի  
չա փով: Լի լիթ Մու սեյա նը նշ ված վար չա կան ակ տե րը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու 
հա մար ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր է կն քել Դա վիթ 
Ա սատ րյա նի հետ, իսկ պայ մա նագ րով մա տուց վե լիք ծա ռայու թյուն նե րի գի նը կազ մե լ է 
100.000 ՀՀ դրամ: Սույն վար չա կան գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան մար մի  նն իր 
նա խա ձեռ նու թյա մբ ան վա վեր է ճա նա չել վե րոգ րյալ վար չա կան ակ տե րը, և սույն գոր ծի 
հա րուց ման հա մար հի մք հան դի սա ցած պա հան ջի հիմ քում ըն կած հան րային-ի րա վա կան 
վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վել է:

 Դա տա րա նը 18.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճել 
է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տով 
սահ ման վա ծ՝ վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վե լու հիմ քով և դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման 
հար ցը լու ծել է հետ ևյալ կե րպ. Քա ղա քա պե տա րա նից հօ գուտ Լի լիթ Մու սեյա նի բռ նա-
գան ձել է 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես ներ կայա ցուց չին վճար վե լիք գու մար, 800 ՀՀ դրամ`որ-
պես փոս տային ծախ սի գու մար: Դա տա րա նը գտել է, որ տվյ ալ դեպ քում ներ կայա ցուց չին 
վճար ման են թա կա դա տա կան ծախ սի՝ ող ջա մի տ և դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ չա փը կազ մում է 10.000 ՀՀ 
դրամ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, մե ր ժե լով Լի լիթ Մու սեյա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո-
ղո քը և Դա տա րա նի ո րո շու մը թող նե լով ան փո փոխ, ըստ է ու թյան հա մա ձայ նել է Դա-
տա րա նի վե րոգ րյալ դիր քո րոշ ման հե տ՝ հի մք ըն դու նե լով սույն գոր ծի բար դու թյու նը, 
քն նու թյան ժամկ  ետ նե րը, դա տա կան նիս տե րի քա նա կը, տևո ղու թյու նը, ներ կայա ցուց չի 
կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րը, նմա նա տիպ գոր ծե րով ներ կայա ցուց չի վճա րի՝ պրակ տի-
կայում ըն դուն ված չա փը:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ներ կայա ցուց-
չին վճար ված գու մար նե րի փոխ հա տուց ման չա փի վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան-
նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է 
հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծով վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վել է վար չա կան մա րմն  ի ակ տիվ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հետ ևան քով: Մի նչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րն ան տե սել են դա տա կան 
պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան սահ մա նադ րա կան հիմն  ա րար սկզ բուն քը և քն-
նա րկ ման ա ռար կա չեն դա րձ րել այն հար ցը, թե տվյ ալ դեպ քում հայց վո րի դա տա կան 
պա շտ պա նու թյան ի րա կա նաց ման հա մար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու նպա-
տա կով 100.000 ՀՀ դրամ կա տար վե լիք ծախ սը որ քա նով է ե ղել ար դա րաց ված, և արդյոք 
տր ված փոխ հա տուց ման չա փը սույն գոր ծի փաս տե րի հաշ վառ մա մբ կա րող է դիտ վել 
ող ջա մի տ և բա վա րար մի  նչև խախ տու մը ե ղած ի րադ րու թյու նը վե րա կա նգ նե լու հա մար: 

Այդ ա ռու մով ստո րա դաս դա տա րան նե րը պե տք է պատ շաճ գնա հա տա կան տան 
հետ ևյալ հար ցե րին.

-  վե րջ նա կան բա րեն պա ստ դա տա կան ակ տին հաս նե լու հա մար ան ձի կա տա րած 
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կամ կա տա րե լիք ծախ սե րը չեն գե րա զան ցում արդյո ՞ք այն գու մար նե րի չա փը, ո րո նց կո-
րուս տը կան խե լու հա մար վեր ջի նս դի մե լ է դա տա կան պա շտ պա նու թյան, 

- ա րդյո ՞ք ան ձի կող մի ց փաս տա ցի կա տար ված կամ կա տար վե լիք ծա խսն ան հրա-
ժե շտ է ե ղել ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հա մար, 

- ա րդյո ՞ք ան ձի կող մի ց փաս տա ցի կա տար ված կամ կա տար վե լիք ծախ սի և դրա 
կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյան մի  ջև առ կա է ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն,  

- ներ կայա ցուց չի վճա րի փոխ հա տուց ման ի՞նչ չա փը կա րող է վե րա կա նգ նել մի  նչև 
Լի լիթ Մու սեյա նի կող մի ց դա տա րան դի մե  լն առ կա դրու թյու նը:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Փաս տա բա նու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րան նե րի կող մի ց դա-
տա կան ծախ սե րի (վն  աս նե րի) հա տուց ման հետ կապ ված փաս տա բա նի վար ձատ րու-
թյան ող ջա մի տ չա փը ո րո շե լու նպա տա կով փաս տա բան նե րի պա լա տի խոր հուր դը 
կա րող է սահ մա նել փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան վճար նե րի մի  ջին գնա ցու ցակ: 
Նշ ված գնա ցու ցա կը չի կա րող օգ տա գո րծ վել այլ նպա տա կով:

ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի խո րհր դի 26.12.2013 թվա կա նի թիվ 33/3-Լ ո րոշ մա մբ 
հաս տատ ված « Դա տա րան նե րի կող մի ց դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման հետ կապ ված 
փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան վճար նե րի մի  ջին գնա ցու ցա կի» (այ սու հետ` Գնա ցու-
ցակ) հա մա ձայն` հայ ցային վա րույ թի գոր ծե րով մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը, բա ցա ռու-
թյա մբ ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան կող մի ց կայաց ված տու գան քի վար չա կան ակ-
տը, վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) կամ փո փո խե լու գոր ծե րով որ պես փաս տա բա նի 
հո նո րա րի չափ սահ ման ված է վար չա կան ակ տով նա խա տես ված գու մա րի (տու գան քի, 
տույ ժի և այլն) 5 տո կո սը, բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի 100-ա պա տի կի չա փից և ոչ 
ա վել բա զային տուր քի 2000-ա պա տի կի չա փից, իսկ ե թե մի  ջամ տող վար չա կան ակ տով 
տու գա նք նա խա տես ված չէ` բա զային տուր քի 200-ա պա տի կի չա փով: Գնա ցու ցա կով բա-
ցա ռու թյուն է նա խա տես վել ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան կող մի ց կայաց ված տու-
գան քի նշա նակ ման վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) 
կամ փո փո խե լու գոր ծե րով փաս տա բա նի հո նո րա րի չա փի սահ ման ման պա րա գայում. 
այդ վար չա կան ակ տը վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) կամ փո փո խե լու գոր ծե րով 
որ պես փաս տա բա նի հո նո րա րի չափ սահ ման ված է վար չա կան ակ տով նա խա տես-
ված գու մա րի (տու գան քի, տույ ժի և այլն) 5 տո կո սը, բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի 
50-ա պա տի կի չա փից: Ընդ ո րում, Գնա ցու ցա կում օգ տա գո րծ ված բա զային տուր քը սահ-
ման վում է 1.000 ՀՀ դրա մ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե-
րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա խա խտ ման (ավ-
տոտ րա նս պոր տային մի  ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կայա նա-
տե ղում կայա նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվ ճա րե լու) հա մար 
վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին Քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց կայաց ված վար չա-
կան ակ տե րն ի րե նց բնույ թով, այդ թվում՝ սա նկ ցի այի չա փե րով, ա ռա վել նմա նա տիպ են 
ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան կող մի ց կայաց ված վար չա կան ակ տե րին: Հետ ևա բար 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հնա րա վոր է հա մա րում ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան կող մի ց 
կայաց ված տու գան քի նշա նակ ման վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը վե րաց նե լու (ան վա-
վեր ճա նա չե լու) գոր ծե րով փաս տա բա նի հո նո րա րի չա փի կի րա ռե լի ու թյու նը նաև Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124.7-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված ի րա վա խա խտ ման հա մար Քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց կայաց ված վար չա կան 
ակ տե րի վի ճա րկ ման գոր ծե րով: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ քն նար կե լով հայց վո րի 
կող մի ց իր ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան հա մար փաս տա բա նին վճար-
ված գու մար նե րի հա տուց ման հար ցը և որ պես ող ջա մի տ փոխ հա տուց ման չափ սահ մա-
նե լով 10.000 ՀՀ դրա մ՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րն ան տե սել են այն կար ևոր հան գա-
ման քը, որ սույն գոր ծի վա րույ թը կա րճ վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տով սահ ման վա ծ՝ վե ճն ըստ է ու թյան սպառ վե լու հիմ-
քով, որ պի սի ի րադ րու թյունն ա ռա ջա ցել է Քա ղա քա պե տա րա նի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն-
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նե րի հետ ևան քով: Հետ ևա բար Լի լիթ Մու սեյա նի ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մար նե րի 
փոխ հա տուց ման չա փը սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո 
դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան տե սան կյ ու նից պար զե լու և գնա հա-
տե լու հա մար սույն գոր ծը դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման մա սով ան հրա ժե շտ է ու-
ղար կել նոր քն նու թյան:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը՝ դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման, մաս նա վո րա պե ս՝ ներ կայա ցուց չի վճա րի հա տուց ման մա սով, նոր 
քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար:

5.  Վճ ռա բեկ   դա տա րա նի   պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը  և  եզ րա հան գու մն  ե րը   դա տա-
կան ծախ սե րի բա շխ ման  վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել է այն ի րա-
վա կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դա տա կան ակ տը բո ղո քա րկ վել է 
մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բո ղոք բե րող ան ձը վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րի հիմ քով պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չի կրում: Ընդ ո րում, 
դա տա կան պրակ տի կան զար գա ցել է հե նց նշ ված ուղ ղու թյա մբ, որ պի սի հան գա մա նքն 
իր ար տա ցո լումն  է գտել նաև ՀՀ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի խո րհր դի «ՀՀ-ում դա-
տա րան նե րի կող մի ց պե տա կան տուր քի գա նձ ման դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» 
մա սին 29.01.2013 թվա կա նի թիվ 129 ո րոշ ման մե ջ: Հա մա ձայն նշ ված ո րոշ ման 10-րդ կե-
տի` ե թե բո ղո քա րկ վում է դա տա կան ակ տը մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, ա պա 
ներ կայաց ված բո ղո քի հա մար պե տա կան տուրք չի վճար վում (տե ՛ս, « Ռեք վի եմ» ՍՊԸ-ն 
ընդ դեմ « Մե գա րոն» ՍՊԸ-ի թիվ ԵՇԴ/1017/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 11.03.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Թեև նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րն ար տա հայտ վել են քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծի շր ջա նակ նե րում, սա կայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ դրա նք հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև վար չա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով քնն վող գոր ծե րի նկատ մա մբ, քա նի որ թե՛ քա ղա քա ցի ա կան, թե՛ վար չա կան գոր-
ծով կայաց ված վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով բո ղո-
քար կե լիս ան ձը հայ ցում է այն պի սի դա տա վա րա կան հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցում, ո րո նք 
ան մի  ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված չեն ներ կայաց ված գույ քային կամ ոչ գույ քային պա-
հան ջի լուծ ման հետ և ուղղ ված են վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թաց քի ա պա հով մա նը: Այս 
պա րա գայում ան ձի բո ղո քա րկ ման ի րա վուն քի ի րա ցումն  ուղղ ված է ոչ թե գոր ծի ըստ 
է ու թյան լուծ ման ի րա վա չա փու թյան, այլ դրա ար դյուն քում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ-
ման ի րա վա չա փու թյան հար ցի պա րզ մա նը: Հետ ևա բար վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը 
մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով բո ղո քար կե լու դեպ քում, ան կախ այն հան գա ման քից, 
թե տվյ ալ դա տա կան ակ տը կայաց վել է քա ղա քա ցի ա կան, թե վար չա կան գոր ծի շր ջա-
նակ նե րում, պե տա կան տուր քի գա նձ ման օբյեկ տը և հաշ վա րկ ման հիմ քը, ըստ է ու թյան, 
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բա ցա կայում են, հետ ևա բար բա ցա կայում է նաև պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա-
կա նու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի 18.02.2016 
թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րո շու մը վե րա քն նու թյան կար գով, իսկ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 13.10.2016 թվա կա նի ո րո շու մը վճ ռա բե կու թյան կար գով բո ղո քա-
րկ վել են մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, իսկ Լի լիթ Մու սեյա նը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի վե րոգ րյալ ո րոշ ման ու ժով ա զատ ված է այդ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քի 
վճար ման պար տա կա նու թյու նից: Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը և նկա տի ու նե նա լով այն 
հան գա ման քը, որ Լի լիթ Մու սեյա նը տվյ ալ դեպ քում վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի 
հա մար պե տա կան տուրք չի վճա րել, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րա քն նիչ և 
վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի բա շխ ման հար ցը պե տք է 
հա մա րել լուծ ված:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն-

նիչ դա տա րա նի 13.10.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը՝ դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման, 
այն է՝ ներ կայա ցուց չի վճա րի հա տուց ման մա սով, ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րա ն՝ 
նոր քն նու թյան:

2.  Պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված: 
3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 

բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/6377/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/6377/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սա րգ սյան
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վյ ան
 Ա. Բա բայան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ա նի Դավ թյա նի ներ կայա ցու ցիչ Դա վիթ 

Ա սատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 11.01.2017 թվա կա նի 
ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ա նի Դավ թյա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային 
ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ոս տի կա նու թյուն), եր րո րդ ան ձ Նա րեկ Հով-
հան նի սյա նի` Ոս տի կա նու թյան 30.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա-
սին» թիվ 1503676017 ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Ա նի Դավ թյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ոս տի կա նու-

թյան 30.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503676017 ո րո-
շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Միր զոյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
18.04.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է և Ոս տի կա նու թյու նից հօ գուտ Ա նի 
Դավ թյա նի բռ նա գա նձ վել է 5.000 ՀՀ դրա մ՝ որ պես ներ կայա ցուց չի վճա րի հա տուց ման 
գու մար: 

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 11.01.2017 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ա նի Դավ թյա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և 
Դա տա րա նի 18.04.2016 թվա կա նի վճի ռը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ա նի Դավ թյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ   բո ղո քի   հիմ քե րը,   հիմն  ա վո րու մն  ե րը  և   պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է 2015 թվա կա նի փո փո խու  թյու ն նե րով ՀՀ Սահ-

մա նադ րու  թյան 61-րդ հոդ վա ծը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի 
պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու  հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ, 13-
րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Ոս տի կա նու թյան 

30.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503676017 ո րոշ մա մբ 
Ա նի Դավ թյա նի նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ 20.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, վեր ջի նս 
այդ վար չա կան ակ տի դեմ դի մե լ է դա տա կան պա շտ պա նու թյա ն՝ որ պես ներ կայա ցուց-
չի վճար ծախ սե լով 100.000 ՀՀ դրամ, իսկ Դա տա րա նը ո րո շել է այդ դա տա կան ծախ սից 
փոխ հա տու ցել ըն դա մե  նը 5.000 ՀՀ դրամ: Փաս տո րեն, սույն գոր ծով Ա նի Դավ թյա նի խա-
խտ ված ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյունն ար դյու նա վետ չէ, քա նի որ վեր ջի-
նս, կա տա րե լով ո րո շա կի ծախ սեր դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա կա նաց ման հա մար, 
ար դյուն քում չի կա րո ղա ցել հաս նել այդ ծախ սե րի փոխ հա տուց մա նը: Հատ կան շա կան 
է, որ տվյ ալ դեպ քում Ա նի Դավ թյա նը վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով կրել է ա վե լի մե ծ 
ծախ սեր, քան այն հնա րա վոր կո րուս տը, ո րը կա րող էր ա ռա ջա նալ վի ճա րկ վող վար-
չա կան ակ տը դա տա կան կար գով չվի ճար կե լու պա րա գայում, և ո րի կա նխ ման հա մար 
ան ձը դի մե լ է դա տա րան:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 11.01.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` Ոս տի կա նու թյու նից հօ գուտ Ա նի 
Դավ թյա նի բռ նա գան ձել 100.000 ՀՀ դրամ` որ պես ներ կայա ցուց չի վճար:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու  թյան հա մար նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1) Ոս տի կա նու թյան 30.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 

թիվ 1503676017 ո րոշ ման հա մա ձայն` Ա նի Դավ թյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124.3-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով, և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք` 20.000 ՀՀ դրա մի  չա-
փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 4): 

2) Ա նի Դավ թյա նի (Վս տա հո րդ) և ան հատ ձեռ նար կա տեր Դա վիթ Ա սատ րյա նի 
(Կա տա րող) մի  ջև 25.10.2015 թվա կա նին կնք ված ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րի 
մա տուց ման պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Կա տա րո ղը պար տա վոր վել է Ոս տի կա նու թյան 
30.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503676017 ո րոշ ման 
մա սով Վս տա հոր դի ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան շր ջա նակ նե րում մա տու ցել ի րա-
վա բա նա կան ծա ռայու թյուն ներ (ի րա վա բա նա կան խո րհր դատ վու թյուն, վս տա հոր դի շա-
հե րի ներ կայա ցում պե տա կան և ոչ պե տա կան մար մի ն նե րում, ան հրա ժե շտ դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում, հայ ցա դի մումն  ե րի, բո ղոք նե րի, մի ջ նոր դու-
թյուն նե րի կազ մում և այլն), ո րո նց ար ժե քը կազ մում է 100.000 ՀՀ դրամ (հա տոր   1-ին, 
գ.թ. 22).

3)  Դա վիթ Ա սատ րյա նը՝ որ պես Ա նի Դավ թյա նի ներ կայա ցու ցիչ, սույն վար չա կան 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում կա տա րել է հետ ևյալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը.

- 18.11.2015 թվա կա նին փոս տային կա պի ծա ռայու թյան մի  ջո ցով ներ կայաց րել 
է հայ ցա դի մում, ո րը Դա տա րա նի 26.11.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ըն դուն վել է վա րույթ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 2-10).

-  մաս նակ ցել է 22.02.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս տին և այդ նիս տի ըն թաց քում 
ներ կայաց րել է գրա վոր մի ջ նոր դու թյուն ներ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 19-27).

- 29.02.2016 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կայաց րել գրա վոր դի մում` տրա մադ րե լով 
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տե ղե կատ վու թյուն սույն վար չա կան գոր ծով եր րո րդ ան ձ նե րգ րավ ված Նա րեկ Հով հան-
նի սյա նի հաս ցե ի մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 37).

-  մաս նակ ցել է 30.03.2016 թվա կա նի դա տա կան նիս տին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 38-43):
4)  Դա տա րա նը 18.04.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րա րել է և դա տա կան ծախ-

սե րի բա շխ ման հար ցը լու ծել է հետ ևյալ կե րպ. Ոս տի կա նու թյու նից հօ գուտ Ա նի Դավ-
թյա նի բռ նա գան ձել է 5.000 ՀՀ դրամ` որ պես ներ կայա ցուց չի վճա րի հա տուց ման գու մար 
(հա տոր  1-ին, գ.թ. 44-53):

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

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` վի ճա րկ ման հայ-
ցի բա վա րար ման դեպ քում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և 
կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։ 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցա դր մա նը. վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րու ց ված 
գոր ծով հայ ցա պա հան ջը բա վա րար վե լու  դեպ քու մ հայց վո րի կրած դա տա կան ծախ սե րի, 
մաս նա վո րա պես`  ներ կայա ցու ց չին վճար ված գու  մա րի հա տու ց ման պար տա կա նու  թյու  նը 
պա տաս խա նո ղի վրա դնե լիս ի՞նչ չա փա նիշ նե րով պե տք է ո րոշ վի այդ դա տա կան ծախ սի 
հա տու ց ման ող ջա մի տ չա փը:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ 
դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի ար-
դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունք: 

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում 
են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, կամ նրան ներ-
կայաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա մբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 
ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 
հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

 Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք, ում նույն Կոն վեն ցի-
այով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րն ու ա զա տու թյուն նե րը խա խտ վում են, ու նի պե տա կան 
մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ-
նի սկ, ե թե խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող ան ձի նք։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րի ց։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 58-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե րն են` դա տա վա րու թյան մաս նա-
կից նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 59-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի հա մա ձայն` 
ներ կայա ցու ցիչ նե րի ծախ սե րը վճա րում է նրա նց նե րգ րա ված դա տա վա րու թյան մաս նա-
կի ցը ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է (...) մյուս կող մի  
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կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա-
լով դրա նք ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա-
վետ ի րա կա նաց ման հա մա ր։ Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված 
ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  
վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տի ն։ Նույն հոդ վա ծի 10-րդ մա սի հա-
մա ձայն` ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի գծով դա տա կան ծախ սի հա տու ցու մը դր վում է 
հա մա պա տաս խա նա բար Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կամ հա մայն քի վրա, ե թե գոր-
ծը լուծ վել է ի վն աս ի րե նց։ Հա տուց ման չա փը ո րո շե լիս դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում 
ծախ սե րի ող ջա մի տ չա փե րը ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի-
այով ե րաշ խա վոր վում են յու րա քան չյու րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու-
նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան հիմն  ա րար ի րա վունք-
նե րը, ո րո նց բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից մե  կն ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու 
ի րա վունքն է. այդ ի րա վուն քը ե րաշ խիք է հան դի սա նում ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ ի րաց ման հա մար:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 08.10.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-765 ո րոշ մա մբ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա-
նա լու ի րա վուն քը նե րա ռում է նախ` ո րա կյ ալ ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյու նը, երկ րո րդ` պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը ո րա կյ ալ ի րա վա բա նա-
կան օգ նու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վե լու բո լոր նրա նց հա մար, ով քեր 
ի վի ճա կի չեն ինք նու րույն ստա նալ այդ պի սի օգ նու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի ա մե  նա հու սա լի և ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյան մե  խա նիզ մը դա տա կան պա շտ-
պա նու թյունն է: Պա շտ պա նու թյան այս մի  ջո ցը պե տք է ար դյու նա վետ լի նի գո րծ նա կա-
նում, այ սի նքն՝ այն պե տք է կա րո ղա նա կան խել են թադ րյալ խա խտ ման շա րու նա կու մը 
և ե րաշ խա վո րել, որ դա տա կան պա շտ պա նու թյան դի մե  լո վ՝ ան ձը չի հայտն վի ա ռա վել 
ան բա րեն պա ստ վի ճա կում, քան մի  նչ այդ էր: Հետ ևա բար դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ է ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյուն ցու ցա բե րող ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մա րի՝ որ պես դա տա կան ծախ սի հա-
մար ժեք փոխ հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն: Պատ շաճ փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լը 
դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան ան հրա ժե շտ տա րր է, ո րը լրա ցու ցիչ 
ե րաշ խիք է հան դի սա նում ան ձա նց ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու, ընդ հուպ 
մի  նչև խախ տու մը ե ղած դրու թյու նը վե րա կա նգ նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյու նը չի կա-
րող ար դյու նա վետ լի նել, երբ վեր ջի նս վե րջ նա կան բա րեն պա ստ դա տա կան ակ տին 
հաս նե լու հա մար կրում է ա վե լի շատ ծախ սեր, քան այն գույ քի հնա րա վոր կո րուստն 
էր, ո րի կա նխ ման հա մար նա դի մե լ էր դա տա կան պա շտ պա նու թյան: Ուս տի հատ կա-
պես վար չա կան մար մի ն նե րի ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կամ ան գոր ծու թյան դա տա կան բո ղո քա րկ ման հայ ցե րով կայաց ված դա տա կան ակ տե-
րով դա տա կան ծախ սե րի բաշ խու մը պե տք է կա տար վի այն հաշ վառ մա մբ, որ ան ձի նք 
չզրկ վեն ո րա կյ ալ ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն ստա նա լու, մի  նչև խախ տու մը ե ղած 
ի րադ րու թյու նը վե րա կա նգ նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից: 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա-
րան) կող մի ց ձևա վոր ված նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված « դա տա րա նի ի րա վուն քը» բա ցար ձակ չէ և իր 
բնույ թով պա հան ջում է ներ պե տա կան կար գա վո րումն  ե րի առ կայու թյուն, ո րո նք կա րող 
են ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն  ե րի են թար կել այդ ի րա վուն քը (տե ՛ս, Z and Others v. the 
United Kingdom գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 10.05.2001 թվա կա նի վճի ռը, 91-93-րդ 
կե տեր): Այս ա ռու մով դա տա կան ծախ սե րի վճար ման պար տա կա նու թյունն ինք նին չի 
կա րող դի տա րկ վել որ պես դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծի   1-ին կե տի հետ ան հա մա տե ղե լի սահ մա նա փա կում (տե ՛ս, Kreuz v. Poland գոր-
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, 60-րդ կետ): Եվ րո պա կան դա-
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տա րա նի տե սան կյ ու նից ո րոշ դեպ քե րում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հետ կապ ված 
հար ցե րը կա րող են նշա նա կու թյուն ու նե նալ այն հան գա ման քի գնա հատ ման հա մար, թե 
դա տա վա րու թյունն ընդ հա նուր առ մա մբ հա մա պա տաս խա նում է արդյոք Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հա նջ նե րին, թե՝ ոչ (տե ՛ս, Stankiewicz v. Poland գոր ծով Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի 06.04.2006 թվա կա նի վճի ռը, 60-րդ կետ): Կոն վեն ցի ան ե րաշ խա-
վո րում է ոչ թե տե սա կան կամ վե րա ցա կան, այլ գո րծ նա կան և ար դյու նա վետ ի րա վունք-
ներ (տե ՛ս, Aït-Mouhoub v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.10.1998 թվա կա նի 
վճի ռը, 52-րդ կետ): Հետ ևա բար դա տա կան այն ծախ սե րը, ո րո նց վճար ման պար տա կա-
նու թյունն ան ձը կրում է ոչ թե դա տա րան դի մե  լիս, այլ դա տա կան քն նու թյան ա վար տից 
հե տո, գո րծ նա կա նում նույն պես կա րող են դի տա րկ վել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի հա մա տե քս տում որ պես « դա տա րա նի ի րա վուն քի» սահ մա նա փա կում (տե ՛ս, Stankov 
v. Bulgaria գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.07.2007 թվա կա նի վճի ռը, 54-րդ կետ): 
Ընդ ո րում, « դա տա րա նի ի րա վուն քի» այդ սահ մա նա փակ ման հա մա պա տաս խա նու թյու-
նը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հա նջ նե րին են թա կա է գնա հատ ման այն 
տե սան կյ ու նից, թե արդյոք այն հե տա պն դում է ի րա վա չափ նպա տակ, և առ կա է արդյոք 
ող ջա մի տ հա վա սա րա կշ ռու թյուն կի րառ վող մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ վող նպա տա կի մի -
ջև (տե ՛ս, Apostol v. Georgia գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.11.2006 թվա կա նի վճի ռը, 
57-րդ կետ):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ, 58-րդ և 60-րդ հոդ ված նե-
րի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը դա տա կան ծախ սե րի 
մաս են կազ մում և են թա կա են հա տուց ման օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Դա տա կան 
ծախ սե րի, այդ թվում նա և՝ ներ կայա ցու ցիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման 
ընդ հա նուր կա նո նն այն է, որ փոխ հա տուց ման են թա կա է դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի 
կրած ծախ սե րի այն ծա վա լը, որն ան հրա ժե շտ է ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: 

Ը նդ ո րում, դա տա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի հա տուց ման հետ կապ ված 
օ րե նս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սում 
կա տա րել է հա տուկ վե րա պա հում այն մա սին, որ ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի գծով 
դա տա կան ծախ սի հա տուց ման չա փը ո րո շե լիս դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում ծախ սե րի 
ող ջա մի տ չա փե րը։ Այ սի նքն՝ ա մե ն դեպ քում ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել փաս տա բա նի 
վար ձատ րու թյան ող ջամ տու թյու նը, որ պես զի հնա րա վո րի նս բա ցառ վի դա տա կան ծախ-
սի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն կրող սուբյեկ տին չար դա րաց ված, ակն հայտ ոչ հա-
մա չափ պար տա վո րու թյուն նե րով ծան րա բեռ նե լը: Ան ձի նք ա զատ են կն քե լու ի րա վա բա-
նա կան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր ի րե նց նա խը նտ րած փաս տա բա նի 
կամ ներ կայա ցուց չու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող ցան կա ցած ան ձի 
հե տ՝ վճա րե լով փո խա դա րձ հա մա ձայ նու թյա մբ ո րոշ ված ցան կա ցած գու մար: Այ դու հա-
դե րձ, այդ գու մար նե րի փոխ հա տուց ման ակն կա լիք նրա նք կա րող են ու նե նալ մի  այն 
ծախ սե րի այն ծա վա լով, որն ի րա պես ան հրա ժե շտ է ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Այ դու հան դե րձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ պե տք է հաշ վի առն վի նաև դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա մա-
չա փու թյու նը, որ պես զի դա տա կան պա շտ պա նու թյան դի մե  լը չդառ նա ոչ ար դյու նա վետ 
(տե ՛ս, նաև Լի լիթ Մու  սեյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի Քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/6047/05/15 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ան դրա դար ձել է փաս տա բա նի վար ձատ րու-
թյան խե լամ տու թյան հար ցի ն՝ նշե լով, որ օ րե նս դի րը դա տա կան ծախ սե րի մե ջ ընդ գր կել 
է նաև փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյու նը: Ուս տի փաս տա բա նի խե լա մի տ վար-
ձատ րու թյու նը նախ ևա ռաջ պե տք է դի տել որ պես դա տա կան ծա խս, և թե՛ հայց վո րը և թե՛ 
պա տաս խա նո ղը դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում կա րող են ներ կայաց նել փաս տա-
բա նի մա տու ցած ծա ռայու թյուն նե րի հա մար կա տար ված կամ կա տար վե լիք վճա րու մը 
հա վաս տող ա պա ցույց: Ընդ ո րում, ան կախ վճար ված գու մա րի բռ նա գա նձ ման մա սին 
պա հան ջի առ կայու թյու նից` վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց ներ կայաց նե լը բա վա րար 
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է փաս տա բա նի վար ձատ րու թյա նը, որ պես դա տա կան ծախ սի, վճ ռով ան դրա դառ նա լու 
հա մար (տե ՛ս, ան հատ ձեռ նար կա տեր Նա րի նե Ռոս տո մյա նն ընդ դեմ «Ար մե ն Տել» ՓԲԸ-ի 
թիվ Ե Ա ՔԴ/1401/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա-
կա նի ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ներ կայա ցուց չի վար ձատ-
րու թյան խե լամ տու թյան հար ցը ո րո շե լիս ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել հետ ևյալ չա փա-
նիշ նե րը.

5)  փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և 
ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու 
հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), 

6) գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան 
տևո ղու թյու նը),

7) ն մա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կայում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռայու-
թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը,

8)  դա տա կան ակ տով բռ նա գա նձ վող գու մա րի և պա հա նջ վող փաս տա բա նա կան 
վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը (տե ՛ս, Ֆեր դի նա նտ Ա ռա քե լյ ա նն ընդ դեմ Հա րու  թյու ն 
Պետ րո սյա նի թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Թեև նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րն ար տա հայտ վել են քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծի շր ջա նակ նե րում, սա կայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ դրա նք հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև վար չա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով քնն վող գոր ծե րի նկատ մա մբ, քա նի որ թե՛ քա ղա քա ցի ա կան, թե՛ վար չա կան 
գոր ծե րով ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում ո րո շե լու ներ կայա ցուց չի վճար նե րի գծով 
դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման ող ջա մի տ չա փը, իսկ վե րոգ րյալ չա փա նիշ նե րն ուղ-
ղոր դող նշա նա կու թյուն կա րող են ու նե նալ նաև վար չա կան գոր ծե րով ներ կայա ցուց չի 
վար ձատ րու թյան խե լամ տու թյան հար ցը լու ծե լու հա մար:

 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մե  րը՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի վկայա կոչ ված ո րոշ մա մբ 
թվա րկ ված նե րից բա ցի, վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ներ կայա ցու ցիչ նե րի վճար նե-
րի չա փի ող ջամ տու թյան գնա հատ ման կար ևոր չա փո րո շիչ ներ են նաև դա տա կան պա-
շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար կա տար ված ծախ սե րի ան հրա ժեշ-
տու թյու նը, փոխ հա տուց ման հա մար ժե քու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը: Դա տա կան 
ծախ սե րի, այդ թվում նաև` փաս տա բա նի վճար նե րի փոխ հա տուց ման այս չա փո րո շիչ նե-
րն ան տե սե լու պա րա գայում խո սք չի կա րող լի նել ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա-
նու թյան մա սին, քա նի որ ո րոշ դեպ քե րում դա տա կան պա շտ պա նու թյան դի մած ան ձի նք 
կհայտն վեն ա ռա վել ան բա րեն պա ստ վի ճա կում, քան մի  նչ այդ էր:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում ընդ գծել, որ այն դեպ քում, երբ 
ներ կայաց ված վի ճա րկ ման հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում վի ճա րկ վող վար չա կան ակ-
տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր ված գու մա րային պար տա վո րու թյան չա փը դա տա կան 
ծախ սե րի բա շխ ման հար ցի լուծ ման հա մար չպե տք է դի տա րկ վի որ պես մի  ակ ո րո շիչ 
հան գա մա նք: Այլ կե րպ՝ ե թե վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա 
դր ված գու մա րային պար տա վո րու թյան չա փն ա վե լի փո քր է, քան այդ վար չա կան ակ-
տը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու հա մար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու 
նպա տա կով ան ձի կա տա րած ծախ սե րը, ա պա դա տա րա նը դա տա կան ծախ սե րի բա-
շխ ման հար ցը լու ծե լիս պե տք է հաշ վի առ նի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն-
քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ ծախ սե րի ող ջա մի տ չա փը: Ըստ 
այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վի ճա րկ ման հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում 
դա տա կան ծախ սե րի հար ցի լու ծու մը չպե տք է պայ մա նա վո րել մի  այն վի ճա րկ վող վար-
չա կան ակ տով դրա հաս ցե ա տի րոջ վրա դր ված գու մա րային պար տա վո րու թյան չա-
փով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վի ճա րկ ման հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում դա տա կան 
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ծախ սե րի հա տուց ման հար ցի լուծ ման հա մար դա տա րա նը պե տք է հաշ վի առ նի հետ-
ևյալ չա փո րո շիչ նե րը.

7)  փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և 
ներ կայաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու 
հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), 

8) գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան 
տևո ղու թյու նը), 

9) ն մա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կայում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռայու-
թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը,

10)  ներ կայա ցուց չին վճար ված գու մա րի և վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տով ա ռա ջա-
դր ված գու մա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը, 

11) ան ձի կող մի ց փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե րի այն ծա վա լը, որն ան հրա ժե շտ է 
ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է Ա նի Դավ-
թյա նի ներ կայա ցու ցիչ Դա վիթ Ա սատ րյա նի կող մի ց ներ կայաց ված վի ճա րկ ման հայ ցի 
հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս խնդ րել է ան վա վեր ճա նա չել Ոս տի կա նու թյան 30.09.2015 
թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503676017 ո րո շու մը: Նշ ված 
վար չա կան ակ տով Ա նի Դավ թյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, 
և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ 20.000 ՀՀ դրա մի  չա փով: Ա նի Դավ թյա նը 
նշ ված վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու հա մար ի րա վա բա նա կան ծա-
ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր է կն քել Դա վիթ Ա սատ րյա նի հետ, իսկ պայ-
մա նագ րով մա տուց վե լիք ծա ռայու թյուն նե րի գի նը կազ մե լ է 100.000 ՀՀ դրամ: Սույն 
վար չա կան գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում Դա տա րա նն ան վա վեր է ճա նա չել Ոս տի կա-
նու թյան 30.09.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503676017 
ո րո շու մը և դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման հար ցը լու ծել է հետ ևյալ կե րպ. Ոս տի կա նու-
թյու նից հօ գուտ Ա նի Դավ թյա նի բռ նա գան ձել է 5.000 ՀՀ դրամ` որ պես ներ կայա ցուց չի 
վճա րի հա տուց ման գու մար: Դա տա րա նը գտել է, որ տվյ ալ դեպ քում ներ կայա ցուց չին 
վճար ման են թա կա դա տա կան ծախ սի՝ ող ջա մի տ և դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ չա փը կազ մում է 5.000 ՀՀ 
դրամ:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, մե ր ժե լով Ա նի Դավ թյա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո-
ղո քը և Դա տա րա նի ո րո շու մը թող նե լով ան փո փոխ, ըստ է ու թյան հա մա ձայ նել է Դա տա-
րա նի վե րոգ րյալ դիր քո րոշ ման հետ:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ներ կայա ցուց-
չին վճար ված գու մար նե րի փոխ հա տուց ման չա փի վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան-
նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է 
հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծով Ա նի Դավ թյա նի ներ կայա ցուց չի կող մի ց ներ կայաց ված վի ճա րկ ման 
հայ ցը բա վա րար վել է, այ սի նքն` գոր ծը լուծ վել է ի վն աս Ոս տի կա նու թյան: Մի նչ դեռ ստո-
րա դաս դա տա րան նե րն ան տե սել են դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
սահ մա նադ րա կան հիմն  ա րար սկզ բուն քը և քն նա րկ ման ա ռար կա չեն դա րձ րել այն հար-
ցը, թե տվյ ալ դեպ քում հայց վո րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա կա նաց ման հա մար 
ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով 100.000 ՀՀ դրամ կա տար վե լիք 
ծախ սը որ քա նով է ե ղել ար դա րաց ված, և արդյոք տր ված փոխ հա տուց ման չա փը սույն 
գոր ծի փաս տե րի հաշ վառ մա մբ կա րող է դիտ վել ող ջա մի տ և բա վա րար` մի  նչև խախ-
տու մը ե ղած ի րադ րու թյու նը վե րա կա նգ նե լու հա մար: 

Այդ ա ռու մով ստո րա դաս դա տա րան նե րը պե տք է պատ շաճ գնա հա տա կան տան 
հետ ևյալ հար ցե րին.

-  վե րջ նա կան բա րեն պա ստ դա տա կան ակ տին հաս նե լու հա մար ան ձի կա տա րած 
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կամ կա տա րե լիք ծախ սե րը չե ՞ն գե րա զան ցում արդյոք այն գու մար նե րի չա փը, ո րո նց կո-
րուս տը կան խե լու հա մար վեր ջի նս դի մե լ է դա տա կան պա շտ պա նու թյան, 

- ա րդյո ՞ք ան ձի կող մի ց փաս տա ցի կա տար ված կամ կա տար վե լիք ծա խսն ան հրա-
ժե շտ է ե ղել ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հա մար, 

- ա րդյո ՞ք ան ձի կող մի ց փաս տա ցի կա տար ված կամ կա տար վե լիք ծախ սի և դրա 
կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյան մի  ջև առ կա է ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն,

-  ներ կայա ցուց չի վճա րի փոխ հա տուց ման ի՞նչ չա փը կա րող է վե րա կա նգ նել մի  նչև 
Ա նի Դավ թյա նի կող մի ց դա տա րան դի մե  լն առ կա դրու թյու նը:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Փաս տա բա նու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րան նե րի կող մի ց դա-
տա կան ծախ սե րի (վն  աս նե րի) հա տուց ման հետ կապ ված փաս տա բա նի վար ձատ րու-
թյան ող ջա մի տ չա փը ո րո շե լու նպա տա կով փաս տա բան նե րի պա լա տի խոր հուր դը 
կա րող է սահ մա նել փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան վճար նե րի մի  ջին գնա ցու ցակ: 
Նշ ված գնա ցու ցա կը չի կա րող օգ տա գո րծ վել այլ նպա տա կով:

ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի խո րհր դի 26.12.2013 թվա կա նի թիվ 33/3-Լ ո րոշ մա մբ 
հաս տատ ված « Դա տա րան նե րի կող մի ց դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման հետ կապ ված 
փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան վճար նե րի մի  ջին գնա ցու ցա կի» (այ սու հետ` Գնա ցու-
ցակ) հա մա ձայն` հայ ցային վա րույ թի գոր ծե րով մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը, բա ցա ռու-
թյա մբ ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան կող մի ց կայաց ված տու գան քի վար չա կան ակ-
տը, վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) կամ փո փո խե լու գոր ծե րով որ պես փաս տա բա նի 
հո նո րա րի չափ սահ ման ված է վար չա կան ակ տով նա խա տես ված գու մա րի (տու գան քի, 
տույ ժի և այլն) 5 տո կո սը, բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի 100-ա պա տի կի չա փից և ոչ 
ա վել բա զային տուր քի 2000-ա պա տի կի չա փից, իսկ ե թե մի  ջամ տող վար չա կան ակ տով 
տու գա նք նա խա տես ված չէ` բա զային տուր քի 200-ա պա տի կի չա փով: Գնա ցու ցա կով բա-
ցա ռու թյուն է նա խա տես վել ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան կող մի ց կայաց ված տու-
գան քի նշա նակ ման վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) 
կամ փո փո խե լու գոր ծե րով փաս տա բա նի հո նո րա րի չա փի սահ ման ման պա րա գայում. 
այդ վար չա կան ակ տը վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) կամ փո փո խե լու գոր ծե րով 
որ պես փաս տա բա նի հո նո րա րի չափ սահ ման ված է վար չա կան ակ տով նա խա տես-
ված գու մա րի (տու գան քի, տույ ժի և այլն) 5 տո կո սը, բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի 
50-ա պա տի կի չա փից: Ընդ ո րում, Գնա ցու ցա կում օգ տա գո րծ ված բա զային տուր քը սահ-
ման վում է 1.000 ՀՀ դրա մ։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա նի Դավ թյա նի կող մի ց 
իր ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան հա մար ներ կայա ցուց չին վճար ված գու-
մար նե րի փոխ հա տուց ման չա փը սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րի լույ-
սի ներ քո դա տա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան տե սան կյ ու նից պար զե լու և 
գնա հա տե լու հա մար սույն գոր ծը` դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման մա սով, ան հրա ժե շտ 
է ու ղար կել նոր քն նու թյան: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ և      
163-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը՝ դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման, մաս նա վո րա պե ս՝ ներ կայա ցուց չի վճա րի հա տուց ման մա-
սով, նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը դա-
տա կան ծախ սե րի բա շխ ման վե րա բե րյա լ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 
ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-
սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, ո րի դեմ կայաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե  րժ վել է, կրում է Հայաս տա նի 
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Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրա նք 
ան հրա ժե շտ են ե ղել դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 
իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի  ջո ցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 
վճի ռը կայաց վել է այդ կող մի  օգ տին: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել է այն ի րա-
վա կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դա տա կան ակ տը բո ղո քա րկ վել է 
մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բո ղոք բե րող ան ձը վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րի հիմ քով պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չի կրում: Ընդ ո րում, 
դա տա կան պրակ տի կան զար գա ցել է հե նց նշ ված ուղ ղու թյա մբ, որ պի սի հան գա մա նքն 
իր ար տա ցո լումն  է գտել նաև ՀՀ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի խո րհր դի «ՀՀ-ում դա-
տա րան նե րի կող մի ց պե տա կան տուր քի գա նձ ման դա տա կան պրակ տի կայի մա սին» 
մա սին 29.01.2013 թվա կա նի թիվ 129 ո րոշ ման մե ջ: Հա մա ձայն նշ ված ո րոշ ման    10-րդ 
կե տի` ե թե բո ղո քա րկ վում է դա տա կան ակ տը մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, ա պա 
ներ կայաց ված բո ղո քի հա մար պե տա կան տուրք չի վճար վում (տե ՛ս, « Ռեք վի եմ» ՍՊԸ-ն 
ընդ դեմ « Մե գա րոն» ՍՊԸ-ի թիվ ԵՇԴ/1017/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 11.03.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
քնն վող գոր ծի շր ջա նակ նե րում ար տա հայտ ված վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը 
հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր-
ծե րի նկատ մա մբ, քա նի որ թե՛ քա ղա քա ցի ա կան, թե՛ վար չա կան գոր ծով կայաց ված վե-
րջ նա կան դա տա կան ակ տը մի  այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով բո ղո քար կե լիս ան ձը 
հայ ցում է այն պի սի դա տա վա րա կան հետ ևա նք նե րի ա ռա ջա ցում, ո րո նք ան մի  ջա կա նո-
րեն պայ մա նա վոր ված չեն ներ կայաց ված գույ քային կամ ոչ գույ քային պա հան ջի լուծ ման 
հետ և ուղղ ված են վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թաց քի ա պա հով մա նը: Այս պա րա գայում 
ան ձի բո ղո քա րկ ման ի րա վուն քի ի րա ցումն  ուղղ ված է ոչ թե գոր ծի ըստ է ու թյան լուծ ման 
ի րա վա չա փու թյան, այլ դրա ար դյուն քում դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման ի րա վա չա փու-
թյան հար ցի պա րզ մա նը: Հետ ևա բար վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը մի  այն դա տա կան 
ծախ սե րի մա սով բո ղո քար կե լու դեպ քում, ան կախ այն հան գա ման քից, թե տվյ ալ դա տա-
կան ակ տը կայաց վել է քա ղա քա ցի ա կան, թե վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում, պե տա-
կան տուր քի գա նձ ման օբյեկ տը և հաշ վա րկ ման հիմ քը, ըստ է ու թյան, բա ցա կայում են, 
հետ ևա բար բա ցա կայում է նաև պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի 18.04.2016 
թվա կա նի վճի ռը վե րա քն նու թյան կար գով, իսկ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 11.01.2017 թվա-
կա նի ո րո շու մը վճ ռա բե կու թյան կար գով բո ղո քա րկ վել են մի  այն դա տա կան ծախ սե րի 
մա սով, իսկ Ա նի Դավ թյա նը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգ րյալ ո րոշ ման ու ժով ա զատ-
ված է այդ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից: Հաշ-
վի առ նե լով վե րոգ րյա լը և նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ Ա նի Դավ թյա նը 
տվյ ալ դեպ քում վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուրք չի վճա րել, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար սահ ման-
ված պե տա կան տուր քի բա շխ ման հար ցը պե տք է հա մա րել լուծ ված:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն-

նիչ դա տա րա նի 11.01.2017 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը՝ դա տա կան ծախ սե րի բա շխ ման, 
այն է՝ ներ կայա ցուց չի վճա րի հա տուց ման մա սով, ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րա ն՝ 
նոր քն նու թյան:

2.  Պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված: 
3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վե րջ նա կան է և 

բո ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան   Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՆԴ/0951/02/15
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՆԴ/0951/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Հու նա նյա ն

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ                                          
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ                       
                                      
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
 
 
 
                                                        

Ե. ԽՈԻ ՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի  սեպ տեմ բե րի 04-ին,
քն նար կե լով ըստ հայ ցի «ՎՏԲ-Հայաս տան բա նկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Ըն կե րու-

թյուն) ընդ դեմ Ալ բե րտ Վի րա բյա նի՝ գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սին, քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 20.10.2016 թվա կա նի 
« Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ալ բե րտ Վի րա բյա նի ներ-
կայա ցու ցիչ Գևո րգ Մար տի րո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,   

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Ալ բե րտ Վի րա բյա նից գու մար բռ-

նա գան ձել:
 Հա կը նդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան` Ալ բե րտ Վի րա բյա նը պա հան ջել է վար-

կային պայ մա նագ րի նկատ մա մբ կի րա ռել ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա-
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նք ներ, մի  ա ժա մա նակ մի ջ նոր դել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գել և լու ծել այն 
վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով: 

Եր ևա նի Ա վան և Նոր-Նո րք վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի (դա տա վո ր՝ Ա. Բա դի րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 01.09.2016 թվա կա նի ո րոշ-
մա մբ Ալ բե րտ Վի րա բյա նի պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ մի ջ-
նոր դու թյու նը մե  րժ վել է և հա կը նդ դեմ հայ ցա դի մու մը` վե րա դա րձ վել: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
20.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ալ բե րտ Վի րա բյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է` 
սահ մա նե լով ժամկ  ետ` բո ղո քում առ կա թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու հա մար:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ալ բե րտ Վի րա բյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է 2015 թվա կա նի փո փո խու  թյու ն նե րով ՀՀ Սահ մա-

նադ րու  թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու -
թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու  հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 
6-րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ մի  ջան կյ ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր-

ված բո ղոք նե րով պե տա կան տուրք չի վճար վում: Ա վե լին, առ կա չէ որ ևէ օ րե նսդ րա կան 
իմ պե րա տիվ պա հա նջ մի  ջան կյ ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ ներ կայաց վող բո ղոք նե րով 
պե տա կան տուրք գան ձե լու վե րա բե րյալ: Նման պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
ո րոշ մա մբ բո ղո քա բե րի հա մար ստե ղծ վել են դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի 
պա շտ պա նու թյան խո չըն դոտ ներ` վեր ջի նիս վրա դնե լով մի  այն պի սի պար տա կա նու-
թյուն, որն օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված չէ: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 20.10.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում 
բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` մի  ջան-
կյ ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քա րկ ման դեպ քում պե տա կան տուրք վճա րե լու հար ցի վե-
րա բե րյալ կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան-
խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու-
նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր-
ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ-
վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ-
կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա մբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 
ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 
հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա-
հա գր գիռ ան ձն ի րա վունք ու նի նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով դի մե լ դա տա-
րան` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ, օ րե նք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված 
կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան 
շա հե րի պա շտ պա նու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կա զմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ա պա ցույց նե րը դրա նց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-
թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-
կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո-
շումն  ե րի դեմ վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն` պե տա կան տուր քի չա փը սահ մա նե լու, դրա վճա րու մի ց ա զա տե լու, պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ  ե տե լու և դրա չա փը նվա զեց նե լու հար-
ցե րը լուծ վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուր-
քի գծով կա րող են սահ ման վել հետ ևյալ ար տո նու թյուն նե րը` 

ա) պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տում, 
բ)   պե տա կան  տուր քի ն վա զե ցում, 
գ)   պե տա կան  տուր քի դ րույ քա չա փի նվա զե ցում, 
դ)   պե տա կան  տուր քի վ ճար ման ժամկ  ե տի հե տաձ գում, 
ե)   պե տա կան   տուր քը սահ ման ված ժամկ  ե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վա րկ-

ված տույ ժե րի վճա րու մի ց ա զա տում, նվա զե ցում, դրա նք վճա րե լու ժամկ  ե տի հե տաձ-
գում:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 25.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-890 ո րոշ ման շր-
ջա նակ նե րում ար ձա նագ րե լով, որ պե տա կան տուրք վճա րե լու սահ մա նադ րա կան պար-
տա կա նու թյան կա տա րու մը սեր տո րեն առնչ վում է ան ձի` դա տա րան դի մե  լու սահ մա նադ-
րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյան հետ, ընդ գծել է, որ դա տա րան նե րում 
պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը չի հե տա պն դում դա տա րան դի մե  լու 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից ան ձին զր կե լու նպա տակ: Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ մա ն՝ հա մա պա տաս խան ար տո նու թյուն նե րը, ի թի վս 
այլ նի, նե րա ռում են նաև պե տա կան տուր քից ընդ հան րա պես ա զա տե լու հնա րա վո րու-
թյու նը: Մի ա ժա մա նակ « Պե տա կան  տուր քի  մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում 
է այն դեպ քե րը, երբ դա տա րան նե րում պե տա կան  տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից 
ան ձն ա զատ վում է օ րեն քի ու ժով, ո րով բա ցառ վում է այդ պար տա կա նու թյու նից ան ձին 
ա զա տե լու հայե ցո ղա կան մո տե ցու մը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու-
հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) դիր քո րո շումն  ե րի հի ման վրա նախ կի նում կայաց րած 
ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում ան դրա դառ նա լով պե տա կան տուր քի հետ կապ ված խն դիր-
նե րին, ար ձա նագ րել է, որ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա-
նա փակ վել, սա կայն կի րառ վող սահ մա նա փա կումն  ե րը չպե տք է լի նեն այն աս տի ճան, 
որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Սահ մա նա փա կումն  ան հա մա տե ղե լի կլի նի 
Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տա պն դի 
և ե թե չլի նի ող ջա մի տ հա վա սա րա կշռ ված կապ գոր ծա դր վող մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ-
վող նպա տա կի մի  ջև (տե´ս, Ար մե  նակ և Գու  լյ ա Սա հա կյ ան նե րն ընդ դեմ ՀՀ կե նտ րո նա-
կան բան կի թիվ 3-734(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2008 
թվա կա նի ո րո շու  մը, « Պայ քար և Հաղ թա նակ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Հայաս տա նի գոր ծով Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի 20.12.2007 թվա կա նի թիվ 21638/03 վճի ռը, կետ 44):

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րը 
նշ ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով « Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին` գույ քային և ոչ գույ քային պա հա նջ նե րի 
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հա մար գա նձ վող պե տա կան տուր քե րի առն չու թյա մբ, նախ կի նում կայաց րած ո րո շում-
նե րից մե  կով ար ձա նագ րել է, որ պե տա կան տուր քի հաշ վա րկ ման հի մքն այն գույ քային 
կամ ոչ գույ քային պա հա նջն է, ո րով ան ձը դի մե լ է դա տա րան` իր ի րա վունք նե րի և օ րի-
նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով` ար դյուն քում ակն կա լե լով ներ կայաց ված 
պա հան ջի ըստ է ու թյան քն նու թյուն և լու ծում: Այ սի նքն` գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման 
պայ ման նե րում պե տա կան տուր քի գան ձում ի րա կա նաց վում է ոչ թե դա տա րա նի ցան կա-
ցած գոր ծո ղու թյան, այլ այն գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար, ո րո նց ար դյուն քում վե րջ նա կան 
դա տա կան ակ տի կայաց մա մբ քն նա րկ վում և լուծ վում է ներ կայաց ված գույ քային կամ 
ոչ գույ քային պա հան ջը: Հետ ևա բար այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի մած ան ձը հայ ցում 
է դա տա րա նի որ ևէ գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցում, որն ան մի  ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր-
ված չէ ներ կայաց ված գույ քային կամ ոչ գույ քային պա հան ջի լուծ ման հետ, այլ ուղղ ված 
է վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թա ցքն ա պա հո վե լուն, թե կուզև այդ գոր ծո ղու թյան հայ ցումն  
ի րա կա նաց վում է բո ղո քա րկ ման ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով, այ նուա մե  նայ նիվ, պե տա-
կան տուր քի գա նձ ման օբյեկ տը և հաշ վա րկ ման հիմ քը, ըստ է ու թյան, բա ցա կայում են, 
հետ ևա բար բա ցա կայում է նաև պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նը, օ րի-
նակ` մի  ջան կյ ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քա րկ ման պա րա գայում (տե ՛ս, « Ռեք վի եմ» 
ՍՊԸ-ն ընդ դեմ ընդ դեմ « Մե գա րոն» ՍՊԸ-ի թիվ ԵՇԴ/1017/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 11.03.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ այն պա րա գայում, երբ ան ձի բո ղո քա րկ-
ման ի րա վուն քի ի րա ցումն  ուղղ ված չէ ներ կայաց ված գույ քային կամ ոչ գույ քային պա-
հան ջի քն նու թյա նը և լուծ մա նը, ընդ հա կա ռա կը` շա հա գր գիռ ան ձը տվյ ալ դեպ քում վի-
ճար կում է մի  ջան կյ ալ դա տա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցը, հետ ևա բար բո ղոք 
բե րող ան ձը վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ քով պե տա կան տուր քի վճար-
ման պար տա կա նու թյուն չի կրում: 

Սույն գոր ծով Ալ բե րտ Վի րա բյա նը Դա տա րան է ներ կայաց րել հա կը նդ դեմ հայ ցա-
դի մում՝ վար կային պայ մա նագ րի նկատ մա մբ ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ-
ևա նք ներ կի րա ռե լու պա հան ջի մա սի ն՝ մի  ա ժա մա նակ մի ջ նոր դե լով պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը հե տաձ գել և ան դրա դառ նալ վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով (գ.թ. 38-41)։ 
Դա տա րա նի 06.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու 
վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյու նը մե  րժ վել է, իսկ հա կը նդ դեմ հայ ցա դի մու մը` վե րա դա րձ վել 
(գ.թ. 42-44): Ալ բե րտ Վի րա բյա նը կր կին Դա տա րան է ներ կայաց րել հա կը նդ դեմ հայ-
ցա դի մում՝ վար կային պայ մա նագ րի նկատ մա մբ ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու պա հան ջի մա սի ն՝ կր կին մի ջ նոր դե լով հե տաձ գել պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը (գ.թ. 61-65)։ Դա տա րա նի 01.09.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյու նը կր կին մե  րժ վել է, իսկ հա-
կը նդ դեմ հայ ցա դի մու մը՝ վե րա դա րձ վել (գ.թ. 66-67): 

Դա տա րա նի 01.09.2016 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մի ջ-
նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և հա կը նդ դեմ հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու վե րա բե րյալ» 
ո րոշ ման դեմ Ալ բե րտ Վի րա բյա նի կող մի ց ներ կայաց վել է վե րա քն նիչ բո ղոք (գ.թ. 74-
76): Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 20.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ալ բե րտ Վի րա բյա նի վե րա-
քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյա մբ, որ վե րա քն նիչ բո ղո քին կից 
չեն ներ կայաց վել բո ղո քի պատ ճեն նե րը գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձա նց ու  ղար կե լու  և 
պե տա կան տու ր քը վճա րե լու  վե րա բե րյալ ա պա ցու յց ներ (գ.թ. 79):

 Վե րը շա րա դր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի՝ պե տա կան տուր քի վճար ված չլի նե լու մա սով եզ րա հան գում-
նե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում  է, որ սույն գոր ծով 
բո ղո քա բե րը չու նի պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն, քա նի որ Դա տա-
րա նի 01.09.2016  թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մի ջ նոր դու թյու-
նը մե ր ժե լու և հա կը նդ դեմ հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու վե րա բե րյալ» ո րո շու մը հան-
դի սա նում է մի  ջան կյ ալ դա տա կան ակտ, ո րի բո ղո քա րկ ման պա րա գայում բո ղո քա բե րը 
չի ակն կա լում դա տա րա նից որ ևէ գույ քային կամ ոչ գույ քային պա հան ջի բա վա րա րում: 
Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Ալ բե րտ Վի րա բյա նը 
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վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հիմ քով ա զատ ված է պե տա կան տուր քի վճար ման 
պար տա կա նու թյու նից:  

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նը, վե րա դա րձ նե լով Ալ բե րտ Վի րա բյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քն այն պատ ճա ռա բա նու թյա-
մբ, որ վե րա քն նիչ բո ղո քին կից չի ներ կայաց վել պե տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու 
վե րա բե րյալ ա պա ցույց, թույլ է տվել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
210-րդ և  213-րդ հոդ ված նե րի խախ տում:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ սույն 
գոր ծով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 20.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ալ բե րտ Վի րա բյա նի վե-
րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է նաև այն հիմ քով, որ վե րա քն նիչ բո ղո քին կից չեն ներ-
կայաց վել բո ղո քի պատ ճեն նե րը գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձա նց ու ղար կե լու վե րա բե-
րյալ ա պա ցույց ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վում է, ե թե չեն պահ պան վել նույն 
օ րե նսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի պա հա նջ նե րը:

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

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` վե րա քն նիչ բո ղո քը կա զմ վում է գրա վոր, ո րում պե տք է նշ վեն բո-
ղո քին կց վող փաս տա թղ թե րի ցան կը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն` վե րա քն նիչ դա տա րա նը, նույն օ րե նսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ-
ման ված կար գով, գոր ծը ստա նա լու օր վա նից հե տո` ե ռօ րյա ժամկ  ե տում, կայաց նում է 
ո րո շում վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին: Ո րոշ ման մե ջ նշ վում են բո ղո քում 
թույլ տր ված բո լոր ա ռեր ևույթ խախ տումն  ե րը:

Վ կայա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վե րա քն նիչ բո ղո քի վե-
րա դա րձ ման հի մք է նաև բո ղո քի պատ ճեն նե րը` դա տա կան ակտ կայաց րած դա տա րա-
նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձա նց ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց նե րը վե րա քն նիչ 
բո ղո քին կից չներ կայաց նե լը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ բո ղոք բե րած ան ձը 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» 20.10.2016 թվա-
կա նի ո րո շու մը վճ ռա բե կու թյան կար գով բո ղո քար կել է մի  այն պե տա կան տուր քի մա սով, 
հնա րա վոր չի հա մա րում ան դրա դառ նալ վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մյուս հիմ-
քի ի րա վա չա փու թյան գնա հատ մա նը, որ պի սի պայ ման նե րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
ո րո շու մը են թա կա է վե րաց ման մի  այն պե տա կան տուր քի մա սով ար ձա նա գր ված դա-
տա կան սխա լի մա սով: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
վճ ռա բեկ բո ղո քը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լու և Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը` վե-
րա քն նիչ բո ղո քը՝ պե տա կան տուր քը վճա րե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց չներ կայա ցե լու 
հիմ քով վե րա դա րձ նե լու մա սով, վե րաց նե լու հա մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րե ն։ ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 

դա տա րա նի 20.10.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րո շու մը` 
վե րա քն նիչ բո ղո քը՝ պե տա կան տուր քը վճա րե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց չներ կայա ցե լու 
հիմ քով վե րա դա րձ նե լու մա սով, վե րաց նել: 

Ո րո շու մը՝ մն ա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ:
2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և են-

թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈ Ղ՝ ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵ Ր՝ ստո րագ րու  թյու ն
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ  Ե Ա ՆԴ/1684/02/15
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՆԴ/1684/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սմ բա տյան

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ                                          
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ                       
                                      
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
 
 
 

Ե. ԽՈԻ ՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017  թվա կա նի  մար տի 13-ին, 
քն նար կե լով ըստ հայ ցի Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նի ընդ դեմ Սու րեն Վեր դիյա նի, Նի նա 

Ա վե րյա նո վայի, եր րո րդ ան ձի նք ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա-
ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի, « Կե նտ րոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Քրիս տի նե Ար-
սե նյա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու, գոր ծա րքն ա ռո չի նչ ճա նա չե լու և գույ քի վրա բռ նա գան-
ձում տա րա ծե լու պա հա նջ նե րի մա սին, և ըստ հա կը նդ դեմ հայ ցի Նի նա Ա վե րյա նո վայի 
ընդ դեմ Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նի, եր րո րդ ան ձի նք Ար ման Վար դա նյա նի, Սա հակ Հով-
հան նի սյա նի` Ար ման Վար դա նյա նի և Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նի մի  ջև 03.04.2015 թվա կա-
նին կնք ված պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին պայ մա նա գի րն ա ռո չի նչ հա մա րե լու, 
ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու պա հան ջի մա սին, և ըստ 
հա կը նդ դեմ հայ ցի Սու րեն Վեր դիյա նի ընդ դեմ Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նի, եր րո րդ ան ձի նք 
Ար ման Վար դա նյա նի, Նի նա Ա վե րյա նո վայի` 22.09.2008 թվա կա նի փո խա ռու թյան պայ-
մա նա գի րը չկնք ված հա մա րե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վե րա-
քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 19.04.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Ար ման Վար դա-
նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի ներ կայա ցու ցիչ 
Կա րեն Ա ղա ջա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նը պա հան ջել է Սու րեն Վեր դիյա նից բռ-

նա գան ձել 15.000.000 ՀՀ դրամ, ա ռո չի նչ ճա նա չել 29.04.2015 թվա կա նին Սու րեն Վեր-
դիյա նի  և Նի նա Ա վե րյա նո վայի մի  ջև կնք ված Եր ևա նի Գայի պո ղո տայի 7-րդ շեն քի թիվ 
8 բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի թիվ 1429 պայ մա նա գի րը և կի րա ռել ա ռո չի նչ գոր ծար քի 
ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ, Սու րեն Վեր դիյա նից հօ գուտ Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նի 
15.000.000 ՀՀ դրամ գու մա րի բռ նա գան ձու մը տա րա ծել Եր ևա նի Գայի պո ղո տայի 7-րդ 
շեն քի թիվ 8 բնա կա րա նի վրա:
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 Հա կը նդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րա ն՝ Նի նա Ա վե րյա նո վան պա հան ջել է Ար ման 
Վար դա նյա նի և Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նի մի  ջև 03.04.2015 թվա կա նին կնք ված պա հան ջի 
ի րա վուն քը զի ջե լու պայ մա նա գի րը (այ սու հե տ՝ Ցե սի այի պայ մա նա գիր) հա մա րել ա ռո չի-
նչ և կի րա ռել ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ: 

Հա կը նդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րա ն՝ Սու րեն Վեր դի րյա նը պա հան ջել է 
22.09.2008 թվա կա նի փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը (այ սու հե տ՝ Փո խա ռու թյան պայ մա-
նա գիր) հա մա րել չկնք ված: 

Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նո րք վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Բա բայան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 23.02.2016 թվա կա նի ո րոշ-
մա մբ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է մի  նչև Եր ևա նի Ա րաբ կիր և 
Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի վա-
րույ թում քնն վող թիվ Ե Ա ՔԴ/0625/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե րջ նա կան դա տա-
կան ակտ կայաց նե լը: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
19.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Սու րեն Վեր դիյա նի և Նի նա Ա վե րյա նո վայի վե րա քն նիչ 
բո ղոք նե րը բա վա րար վել են՝ վե րաց վել է Դա տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի` գոր ծի վա-
րույ թը կա սեց նե լու մա սին ո րո շու մը:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ար ման Վար դա նյա նի սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի ներ կայա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան ներ են ներ կայաց րել Սու րեն Վեր դիյա նի ներ կայա-
ցու ցիչ Վա հա գն Բաղ րա մյա նը և Նի նա Ա վե րյա նո վայի ներ կայա ցու ցիչ Մի խե իլ Անդ րե-
ա սյա նը:

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

հիմն  ա վո րումն  ե րով. 
1) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 28-րդ հոդ վա-

ծի 3-րդ կե տը, 303-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 305-րդ հոդ վա ծը, 306-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 
«Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
«բ» կե տը, վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր ծո ղ՝ 23.06.2011 թվա կա նի 
խմ բագ րու  թյա մբ «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով. 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Անդ րա նիկ 

Բեգ լա րյա նը Ցե սի այի պայ մա նագ րի հի ման վրա հայց է ներ կայաց րել ընդ դեմ Սու րեն 
Վեր դիյա նի, Նի նա Ա վե րյա նո վայի` գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սին, իսկ Ար-
ման Վար դա նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի կող-
մի ց Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րան է ներ կայաց վել Ցե սի այի պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու 
հայ ցա դի մում, ո րի բա վա րար ման դեպ քում Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նը կզրկ վի Ցե սի այի 
պայ մա նագ րից բխող իր պա հան ջի ի րա վուն քից: Սույն Ցե սի այի պայ մա նա գի րը սկզբ նա-
կան հայ ցի մի  ակ հի մքն է, և այլ գոր ծի շր ջա նակ նե րում դրա ան վա վե րու թյան դեպ քում 
հայ ցը կդառ նա ա ռար կայա զուրկ: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն սխալ հետ ևու-
թյան, որ Ցե սի այի պայ մա նագ րի վի ճար կու մը սույն գոր ծով որ ևէ հան գա մա նք քն նե լու 
ան հնա րի նու թյուն չի ա ռա ջաց նում, և որ սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում նշ ված գոր ծար քը 
նույն պես վի ճա րկ վում է, ուս տի Դա տա րա նը, քն նե լով հա մա պա տաս խան հայ ցը, պե-
տք է եզ րա կաց նե ր՝ արդյոք գոր ծար քը կնք վել է օ րեն քի պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, 
թե՝ ոչ: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Նի նա Ա վե րյա նո վան, հա կը նդ դեմ 
հայ ցով ներ կայաց նե լով Ցե սի այի պայ մա նա գի րն ա ռո չի նչ հա մա րե լու և ա ռո չի նչ գոր-
ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու պա հա նջ, հիմ քում դրել է դրա կե ղծ 
գոր ծա րք լի նե լու հան գա ման քը: Հետ ևա բար Դա տա րա նը քն նե լու է այդ պա հան ջը՝ կե ղծ 
գոր ծար քի առ կայու թյու նը հիմն  ա վո րող հան գա մա նք նե րը պար զե լու նպա տա կով: Ար ման 
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Վար դա նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի կող մի ց 
ներ կայաց ված պա հան ջը բխում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծով 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին տված ի րա վուն քից, այն է՝ հետ պա հան ջել Ար ման 
Վար դա նյա նի սնա նկ ճա նաչ վե լուն նա խոր դող ե րեք տար վա ըն թաց քում կա տար ված 
ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ Ար ման Վար դա-
նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի կող մի ց Եր ևա նի 
Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րան ներ կայաց ված գոր ծար քի վի ճա րկ ման պա հան ջը և սույն գոր ծով Նի նա Ա վե րյա-
նո վայի կող մի ց ներ կայաց ված գոր ծար քի ա ռո չն չու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու պա-
հան ջը տար բեր նյու թաի րա վա կան պա հա նջ ներ են, ո րո նց հիմ քե րը տար բեր են՝ տար բեր 
ա պա ցուց ման բեռ նե րով և տար բեր փաս տա կան հան գա մա նք նե րով: Ընդ ո րում, «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծը գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լու ինք նու րույն 
հի մք է, ո րի ի րա վուն քը պատ կա նում է մի  այն սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին: 

 
2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-

նսգր քի 34-րդ հոդ վա ծը, 35-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը.
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով. 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հան գել է այն սխալ հետ ևու թյան, որ սնան կու թյան գոր ծով 

կա ռա վա րի չն ան բա րե խղ ճո րեն է օգտ վել իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից և կա-
րող էր իր նյու թաի րա վա կան պա հա նջն այլ դա տա րան ներ կայաց նե լու փո խա րեն այն 
ներ կայաց նել սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում: Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նն ան տե սել է, որ Ար ման Վար դա նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր 
Ղահ րա մա նյա նը սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող 
եր րո րդ ան ձ է, իսկ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի հա մա պա տաս-
խան ի րա վա նոր մե  րից բխում է, որ ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձի-
նք չու նեն այն պի սի դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ, ինչ պի սին ու նեն պա տաս խա նո ղն 
ու ինք նու րույն պա հա նջ ներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը, հետ ևա բար ի րա վունք չու նեն նոր 
հայ ցով հան դես գա լու կամ ներ կայաց նե լու հա կը նդ դեմ հայց: Ինք նու րույն պա հա նջ չներ-
կայաց նող եր րո րդ ան ձի նք չու նեն որ ևէ նյու թաի րա վա կան պա հա նջ և նե րգ րավ վում են 
դա տա վա րու թյա նը, ո րով հե տև վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը կա րող է առնչ վել նրա-
նց ի րա վունք նե րին կամ օ րի նա կան շա հե րին: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, 
որ Ար ման Վար դա նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նը 
չէր կա րող հա մա պա տաս խան հայ ցա դի մում ներ կայաց նել ինչ պես հայց վո րի, այն պես էլ 
եր րո րդ ան ձ Ար ման Վար դա նյա նի դե մ՝ գոր ծա րքն ան հա տույց լի նե լու հիմ քով Ցե սի այի 
պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով, քա նի որ իր դա տա վա րա կան կար գա-
վի ճա կը ի րեն թույլ չէր տա լիս: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « թիվ Ե Ա ՆԴ/1684/02/15 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Դա տա րա նի կող մի ց գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ 
23.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու մա սին Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 19.04.2016 
թվա կա նի ո րո շումն  ամ բող ջու թյա մբ բե կա նե լ՝ օ րի նա կան ուժ տա լով Դա տա րա նի 
23.02.2016 թվա կա նի գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րոշ մա նը»:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան նե րի հիմն  ա վո րու մն  ե րը.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը հիմն  ա վոր է և բխում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա վա րու թյան օ րե նսդ րու թյան պա հա նջ նե րից, մաս նա վո րա պես, այն հան գա ման քը, թե 
արդյոք Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նը սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով հան դի սա նում է պատ-
շաճ հայց վոր, թե՝ ոչ, ոչ մի  դեպ քում չի կա րող խո չըն դոտ հան դի սա նալ սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծի քն նու թյան հա մար, քա նի որ Նի նա Ա վե րյա նո վայի կող մի ց ներ կայաց ված 
հա կը նդ դեմ հայ ցի շր ջա նակ նե րում նույն պես քնն վում է նշ ված հան գա ման քը, ուս տի Դա-
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տա րա նը, քն նե լով հա մա պա տաս խան հա կը նդ դեմ հայ ցը, կա րող էր պար զել Անդ րա նիկ 
Բեգ լա րյա նի պատ շաճ հայց վոր լի նե լու հան գա ման քը: Ընդ ո րում, նշա նա կու թյուն չու-
նեն ներ կայաց ված հայ ցե րի տար բեր ա ռար կա նե րը, քա նի որ եր կու դեպ քում էլ Ցե սի այի 
պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լիս դա տա րա նը կի րա ռե լու է նույն ան վա վե րու թյան 
հետ ևա նք նե րը:

 Բա ցի այդ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մի  ան գա մայն ի րա վա ցի ո րեն է եզ րա կաց րել, որ 
Ար ման Վար դա նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նն իր 
դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից ան բա րե խի ղճ է օգտ վե լ՝ զրկ ված չլի նե լով սույն գոր ծի 
շր ջա նակ նե րում հա կը նդ դեմ հայց ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ուս տի ակն հայտ 
է, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում Ցե սի այի պայ մա նա գի րը վի ճա րկ-
վե լու պա րա գայում բո ղոք բե րո ղի  կող մի ց այլ դա տա րան Ցե սի այի պայ մա նագ րի վի-
ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լը և հե տա գայում սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը 
կա սեց նել պա հան ջե լը ոչ մի  դեպ քում չի կա րող մե կ նա բան վել որ պես դա տա վա րա կան 
ի րա վունք նե րից բա րե խի ղճ օգտ վել:  

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու  մը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է`

1) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ-
նում է, որ տվյ ալ գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 306-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի փոխ հա րա-
բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա-
նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 
կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և 
գտ նում է, որ տվյ ալ գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 35-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր 
նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա-
կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

3) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 306-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տի և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, 105-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը 
կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ-
կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1) արդյո ՞ք «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տով 
սնան կու  թյան գոր ծով կա ռա վար չին տր ված լի ա զո րու  թյու նն ի րա կա նաց նե լու  հա մար ան-
հրա ժե շտ է գոր ծար քի կե ղծ լի նե լն ա պա ցու  ցե լու  ան հրա ժեշ տու  թյու ն, 

2) արդյո ՞ք ինք նու  րու յն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը տվյ ալ գոր ծի շր ջա-
նակ նե րու մ կա րող է ներ կայաց նել հա կը նդ դեմ հայց: 

1) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 303-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծա-
րքն ան վա վեր է նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված հիմ քե րով դա տա րա նի կող մի ց այն այդ-
պի սին ճա նա չե լու ու ժով (վի ճա հա րույց գոր ծա րք) կամ ան կախ նման ճա նա չու մի ց (ա ռո-
չի նչ գոր ծա րք):
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 306-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ կե ղծ գոր-
ծար քը, այ սի նքն` ա ռեր ևույթ, ա ռա նց հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հետ ևա նք ներ ա ռա-
ջաց նե լու մտադ րու թյան կնք ված գոր ծար քը, ա ռո չի նչ է:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ 
կա ռա վա րի չը կա րող է պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լու մա սին վճի ռն օ րի նա կան ու ժի 
մե ջ մտ նե լուց հե տո՝ մե կ տար վա ըն թաց քում, դի մե լ և դա տա կան կար գով հետ ստա-
նալ պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը ցան կա ցած եր րո րդ ան ձա-
նց, ո րո նք կա տար վել են սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կայաց նե լուն նա խոր դող 
ե րեք տար վա ըն թաց քում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կով բա ցա հայ-
տե լով կե ղծ գոր ծար քի ի րա վա կան բնույ թը, ա ռա նձ նաց րել է կե ղծ գոր ծար քի հետ ևյալ 
տար րե րը, ո րո նց գնա հա տու մը կո նկ րետ գոր ծի շր ջա նակ նե րում կն պաս տի բա ցա հայ տե-
լու կե ղծ գոր ծար քի առ կայու թյու նը ՝

1. Կե ղծ գոր ծար քի օբյե կտն այն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րն են, ո րից կող մե  րը 
ցան կա նում են խու սա փել, այ սի նքն՝ կե ղծ գոր ծա րք կն քե լու ի րա կան պատ ճառ հան դի-
սա ցող հա րա բե րու թյուն նե րը: Որ պես հա տուկ օբյե կտ՝ կա րե լի է ա ռա նձ նաց նել քա ղա քա-
ցի աի րա վա կան շր ջա նա ռու թյան այն կո նկ րետ սուբյեկ տի ի րա վունք նե րն ու օ րի նա կան 
շա հե րը, ո րո նք ոտ նա հար վում են կե ղծ գոր ծա րք կն քե լու հետ ևան քով (օ րի նա կ՝ պար-
տա վո րու թյան կա տա րու մի ց խու սա փե լու նպա տա կով կնք ված կե ղծ գոր ծար քի դեպ քում 
պար տա տի րոջ շա հե րը):

2. Օբյեկ տիվ կող մի ց կե ղծ գոր ծա րք նե րը դրս ևոր վում են այն պի սի գոր ծո ղու թյուն-
նե րով (ան գոր ծու թյա մբ), ո րի ար դյուն քում ստե ղծ վում է ի րա կան հա րա բե րու թյան առ-
կայու թյան տպա վո րու թյուն: Գոր ծար քը կն քե լուց հե տո կող մե  րի վար քա գի ծը, որ պես 
կա նոն, դրս ևոր վում է ան գոր ծու թյա մբ՝ կող մե  րը չեն ի րա կա նաց նում հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղու թյուն նե ր՝ գոր ծար քի ի րա կան հետ ևա նք նե րի ա ռա ջաց ման հա մար:

3. Կե ղծ գոր ծար քի սուբյեկ տիվ կող մը դրս ևոր վում է գոր ծար քի բո լոր կող մե  րի 
դի տա վո րու թյա մբ: Կե ղծ գոր ծար քի առ կայու թյու նը հաս տա տե լու հա մար բա վա րար չէ 
մի  այն մե կ կող մի  դի տա վո րու թյու նը՝ կն քե լու կե ղծ գոր ծա րք: Կող մե  րից մե  կի դի տա վո-
րու թյան բա ցա կայու թյու նը չի կա րող հի մք հան դի սա նալ գոր ծար քի կե ղծ լի նե լը հաս-
տա տե լու հա մար, քա նի որ գոր ծար քի բա րե խի ղճ կող մը չպե տք է տու ժի մյուս կող մի  
ան բա րե խղ ճու թյան հետ ևան քով: Բա ցի այդ, կե ղծ գոր ծար քի նպա տա կը ի րա վա հա րա-
բե րու թյան պատ րա նք ստեղ ծե լն է, իսկ նման տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար ան հրա-
ժե շտ է, որ պես զի բո լոր կող մե  րն ի սկզ բա նե նման ցան կու թյուն ու նե նան (տե ՛ս, Ալ բե րտ 
Պետ րոս սյա նի սնան կու  թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար սեն Չիտ չյա նն ընդ դեմ « Նո րո վի» 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու  թյա մբ ըն կե րու  թյան և մյու ս նե րի թիվ ԿԴ1/0935/02/14 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց ված ո րո շումն  ե րից մե  կում ան դրա դար-
ձել է նաև «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը՝ 
գտ նե լով, որ նշ ված նոր մը սահ մա նում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման ինք նու-
րույն հի մք (տե ՛ս, Հա րու  թյու ն Զու  լու  մյա նի սնան կու  թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա ղա սի Ար սե-
նյա նն ընդ դեմ Գայա նե և Ռու  բեն Զու  լու  մյան նե րի թիվ ԵԿԴ/2304/02/10  քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.03.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց ված ո րո շումն  ե րից մե  կում ան դրա դար-
ձել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի կի րառ ման հա մար 
ան հրա ժե շտ պայ ման նե րի ն՝ ար ձա նագ րե լով, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի կի րառ ման հա մար ան հրա ժե շտ է հետ ևյալ փաս տա-
կազ մը՝ 

ա) պար տա պա նի կա տա րած փո խա նց ման ան հա տույց լի նե լը,
բ) փո խան ցու մը պար տա պա նի սնան կու թյան   վե րա բե րյալ դի մում ներ կայաց նե-

լուն նա խոր դող ե րեք տար վա ըն թաց քում կա տա րած լի նե լը ցան կա ցած եր րո րդ ան ձի 
(տե ՛ս, Ալ բե րտ Պետ րոս սյա նի սնան կու  թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար սեն Չիտ չյա նն ընդ-
դեմ « Նո րո վի» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու  թյա մբ ըն կե րու  թյան և մյու ս նե րի թիվ 
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ԿԴ1/0935/02/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի 
ո րո շու  մը):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով կե ղծ գոր-
ծար քի ա ռո չն չու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու և սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող-
մի ց «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հի ման վրա 
ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը հետ պա հան ջե լու կար գա վո րումն  ե րի մի  ջև տար բե րու-
թյուն նե րի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Կե ղծ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու պա հա նջ ներ քն նե լիս 
դա տա րա նը պե տք է գնա հատ ման ար ժա նաց նի այն պի սի հան գա մա նք ներ, ինչ պի սիք են, 
մաս նա վո րա պես, կե ղծ գոր ծար քի կող մե  րի ներ քին կամ քի և ար տա հայ տած կա մա հայտ-
նու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը, բա ցա հայ տի կե ղծ գոր ծար քի բո լոր կող մե  րի ներ քին 
կամ քը, կե ղծ գոր ծա րք կն քե լու մո տա կա և հե ռա հար նպա տակ նե րը, պար զի, թե արդյոք 
գոր ծար քը փաս տա ցի կա տար վել է, թե՝ ոչ և այլն: Կե ղծ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ-
ևա նք ներ կի րա ռե լու պա հա նջ կա րող է ներ կայաց նել ցան կա ցած շա հա գր գիռ ան ձ: 

Ի տար բե րու թյուն կե ղծ գոր ծար քի՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ-
վա ծի    1-ին մա սի «բ» կե տի կի րառ ման նպա տա կը պար տա պա նի գույ քի հա վա քագ-
րումն  է` սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում պար տա տե րե րի պա հա նջ նե րի բա վա րար-
ման նպա տա կով: Ընդ ո րում, կա ռա վա րի չն այդ ի րա վուն քը դա տա կան կար գով կա րող 
է ի րա կա նաց նել պար տա պա նին սնա նկ ճա նա չե լուց հե տո, բայց ոչ ուշ քան մե կ տար վա 
ըն թաց քում: Սույն նոր մի  կի րառ ման հա մար ան հրա ժե շտ է, որ պես զի դա տա րա նը գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում պար զի պար տա պա նի կող մի ց ան հա տույց փո խան ցում կա տա-
րած լի նե լու հան գա ման քի առ կայու թյու նը և այդ փո խա նց ման կա տար ման ժա մա նա կը: 
Ընդ ո րում, վե րոն շյալ հոդ վա ծով նման պա հա նջ ներ կայաց նե լու հա մար օ րե նսդ րի կող-
մի ց սահ ման վել է հա տուկ սուբյե կտ՝ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը: 

Այս պի սով, ե թե կե ղծ գոր ծար քի առ կայու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար 
պա հա նջ վում է մի  շա րք տա րաբ նույթ հան գա մա նք նե րի վեր հա նում և գնա հա տում, 
ա պա «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի կի րառ-
ման հա մար բա վա րար է մի  այն նույն հոդ վա ծով թվա րկ ված հան գա մա նք նե րի առ կայու-
թյան հաս տա տու մը: Նույն հոդ վա ծով սնան կու թյան կա ռա վար չին տր ված լի ա զո րու թյան 
նպա տա կը սնան կու թյան վա րույ թի նպա տակ նե րի ի րա գոր ծումն  է հնա րա վո րի նս ար-
դյու նա վետ ե ղա նակ նե րով: Հետ ևա բար վե րոն շյալ հոդ վա ծի հիմ քով դա տա րան դի մե  լիս 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը հար կա դր ված չէ ա պա ցու ցել տվյ ալ գոր ծար քի կե-
ղծ բնույ թը: Կա ռա վար չի հայ ցի բա վա րար ման հա մար ան հրա ժե շտ և բա վա րար է վե րը 
թվա րկ ված պայ ման նե րի առ կայու թյու նը: 

Ի նչ վե րա բե րում է կե ղծ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու պա-
հա նջ ներ քն նե լիս վե րը նշ ված հոդ վա ծի կի րառ ման հնա րա վո րու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ նշ ված պա հան ջը կա րող է ընդ հան րա պես 
չա ռնչ վել սնան կու թյան որ ևէ վա րույ թի, այ սի նքն՝ նման հետ ևա նք ներ կի րա ռե լիս պար-
տա դիր չէ, որ օ րի նա կ՝ գոր ծար քի կող մե  րից մե  կը լի նի սնա նկ ճա նաչ ված ան ձ, ուս տի 
հնա րա վոր է, որ կե ղծ գոր ծար քի նկատ մա մբ որ ևէ կե րպ կի րա ռե լի չլի նի «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ կե ղծ գոր ծար-
քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հիմ քով ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը հետ պա հան ջե լու 
գոր ծե րով ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի, ինչ պես նաև նման պա հա նջ ներ կայաց-
նե լու սուբյե կտ նե րի շր ջա նա կը մի  ան գա մայն տար բեր է: Այլ կե րպ ա սած, ինչ պես կե ղծ 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու պա հա նջ քն նե լիս չի քն նա րկ վում 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տով թվա րկ ված 
պայ ման նե րի առ կայու թյու նը (օ րի նա կ՝ ժամկ  ե տային սահ մա նա փա կու մը), այն պես էլ 
նույն հոդ վա ծի հիմ քով պա հա նջ քն նե լի ս՝ կե ղծ գոր ծար քի առ կայու թյու նը: 
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2) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ վե ճի ա ռար կայի նկատ մա մբ ինք նու րույն պա հա նջ ներ չներ կայաց նող եր րո-
րդ ան ձի նք կա րող են գոր ծի մե ջ մտ նել հայց վո րի կամ պա տաս խա նո ղի կող մում մի  նչև 
դա տա րա նի կող մի ց վճիռ կայաց նե լը, ե թե գոր ծով կայաց վող վճի ռը կա րող է ազ դել 
կող մե  րից մե  կի հան դեպ նրա նց ու նե ցած ի րա վունք նե րի կամ պար տա կա նու թյուն նե րի 
վրա: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե ճի ա ռար կայի նկատ մա մբ ինք նու րույն 
պա հա նջ ներ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձի նք օգտ վում են կող մի  ի րա վունք նե րից և կրում 
են նրա պար տա կա նու թյուն նե րը, բա ցի հայ ցի հիմ քը կամ ա ռար կան փո խե լու, հայ ցային 
պա հա նջ նե րի չա փն ա վե լաց նե լու կամ նվա զեց նե լու, հայ ցից հրա ժար վե լու, հայցն ըն դու-
նե լու կամ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քե լու և դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա-
տա րում պա հան ջե լու ի րա վուն քից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 34-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վե-
ճի ա ռար կայի նկատ մա մբ ինք նու րույն պա հա նջ ներ ներ կայաց նող եր րո րդ ան ձի նք կա-
րող են գոր ծի մե ջ մտ նել մի  նչև դա տա րա նի կող մի ց վճիռ կայաց նե լը: Նրա նք օգտ վում են 
հայց վո րի բո լոր ի րա վունք նե րից և կրում են նրա բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ պա տաս խա նո ղն ի րա վունք ու նի մի  նչև գոր ծով վճիռ կայաց նե լը հա կը նդ դեմ 
հայց հա րու ցել ընդ դեմ հայց վո րի` սկզբ նա կան հայ ցի հետ հա մա տեղ քն նե լու հա մար: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա կը նդ դեմ հայ ցը հա րուց վում է հայց հա րու-
ցե լու ընդ հա նուր կա նոն նե րով: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա կը նդ դեմ հայցն ըն դուն վում է, ե թե`
1) հա կը նդ դեմ պա հա նջն ուղղ ված է սկզբ նա կան պա հան ջի հաշ վա նց մա նը.
2) հա կը նդ դեմ հայ ցի բա վա րա րու մը լրիվ կամ մա սա մբ բա ցա ռում է սկզբ նա կան 

հայ ցի բա վա րա րու մը.
3) հա կը նդ դեմ և սկզբ նա կան հայ ցե րի մի  ջև առ կա է փո խա դա րձ կապ, ու դրա նց 

հա մա տեղ քն նու թյու նը կա րող է ա պա հո վել վե ճի ա ռա վել ա րագ և ճի շտ լու ծու մը:
 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 

ար ձա նագ րում է, որ վե ճի ա ռար կայի նկատ մա մբ ինք նու րույն պա հա նջ ներ չներ կայաց-
նող եր րո րդ ան ձի կար գա վի ճա կով պայ մա նա վոր վա ծ՝ վեր ջի նս դա տա վա րու թյան ըն-
թաց քում օժտ ված է այն պի սի ի րա վունք նե րով, ո րո նք ուղ ղա կի ո րեն չեն ազ դում գոր ծի 
քն նու թյան ծա վա լի վրա: Մաս նա վո րա պե ս՝ ինք նու րույն պա հա նջ ներ չներ կայաց նող եր-
րո րդ ան ձը չի կա րող փո խել հայ ցի հիմ քը կամ ա ռար կան, ա վե լաց նել կամ նվա զեց նել 
հայ ցային պա հա նջ նե րի չա փը և այլն: Օ րե նսդ րի նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է 
այն հան գա ման քով, որ ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձի ի րա վունք նե-
րով ու պար տա կա նու թյուն նե րն ան մի  ջա կա նո րեն չեն քնն վում տվյ ալ գոր ծի շր ջա նակ նե-
րում, այլ տվյ ալ գոր ծով վե րջ նա կան ակ տը հե տա գայում կա րող է ազ դել եր րո րդ ան ձի և 
կող մե  րից մե  կի մի  ջև առ կա ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վրա: Նման ա ռա-
նձ նա հատ կու թյա մբ էլ պայ մա նա վոր վում է ինք նու րույն պա հա նջ ներ կայաց նող և չներ-
կայաց նող եր րո րդ ան ձա նց տար բե րու թյու նը: Ինք նու րույն պա հա նջ ներ կայաց նող ան ձը 
դա տա վա րու թյու նում հան դես է գա լի ս՝ օժտ ված լի նե լով հայց վո րի բո լոր ի րա վունք նե-
րով ու պար տա կա նու թյուն նե րո վ՝ ներ կայաց նե լով սե փա կան պա հան ջը վե ճի ա ռար կայի 
նկատ մա մբ: Ընդ ո րում, վեր ջի նիս ներ կայաց րած ինք նու րույն պա հան ջը հա կա դր վում 
է ինչ պես հայց վո րին, այն պես էլ պա տաս խա նո ղին, այլ կե րպ ա սա ծ՝ վե ճի ա ռար կայի 
նկատ մա մբ ինք նու րույն պա հա նջ ներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը ներ կայաց նում է սե փա-
կան հա վակ նու թյուն նե րը: Վեր ջի նս դա տա վա րու թյա նը նե րգ րավ վում է մի  այն սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյա մբ՝ ներ կայաց նե լով ինք նու րույն պա հա նջ: Տվյ ալ դեպ քում դա տա րա նը, 
փաս տո րեն, քն նում է եր կու գո րծ՝ հայց վո րի ներ կայաց րած պա հան ջը և եր րո րդ ան ձի 
ներ կայաց րած ինք նու րույն պա հան ջը:  

Ի տար բե րու թյուն ինք նու րույն պա հա նջ ներ կայաց նող եր րո րդ ան ձի՝ ինք նու րույն 
պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը դա տա վա րու թյան ըն թաց քում հան դես է գա լիս 
հայց վո րի կամ պա տաս խա նո ղի կող մում (կախ ված նրա նից, թե ում հետ ու նե ցած ի րա-
վունք նե րին կամ պար տա կա նու թյուն նե րին է առնչ վե լու վե րջ նա կան դա տա կան ակ տը), 
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դա տա վա րու թյա նը որ պես կա նոն նե րգ րավ վում է դա տա րա նի նա խա ձեռ նու թյա մբ կամ 
կող մե  րի մի ջ նոր դու թյա մբ՝ ան կախ իր կամ քից: Ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր-
րո րդ ան ձը որ ևէ պա հա նջ դա տա րա նին և կող մե  րին չի ներ կայաց նում: 

Ել նե լով վե րոն շյալ տրա մա բա նու թյու նի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ 
ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում որ ևէ 
նյու թաի րա վա կան պա հա նջ՝ կապ ված վե ճի ա ռար կայի հետ, ներ կայաց նել չի կա րող: Դա 
վե րա բե րում է նաև հա կը նդ դեմ հայ ցին, քա նի որ հա կը նդ դեմ հայ ցը հայց վո րին ուղղ-
ված նյու թաի րա վա կան պա հա նջ է, որն ըն դուն վում է մի  այն օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման-
ված հս տակ դեպ քե րում, այն է՝ սկզբ նա կան և հա կը նդ դեմ պա հա նջ նե րի մի  ջև հաշ վան ցի 
հնա րա վո րու թյուն, հա կը նդ դեմ հայ ցով սկզբ նա կան հայ ցի լրիվ կամ մաս նա կի բա ցա-
ռում, եր կու հայ ցա պա հա նջ նե րի մի  ջև փո խա դա րձ կապ: Հա կը նդ դեմ հայ ցը հա րուց վում 
է պա տաս խա նո ղի կող մի ց, այ սի նքն՝ այն ան ձի, ում դեմ ի սկզ բա նե հայց վո րը պա հա նջ է 
ներ կայաց րել: Հա կը նդ դեմ հայ ցը սկզբ նա կան հայ ցի դեմ պա տաս խա նո ղի շա հե րի պա-
շտ պա նու թյան դա տա վա րա կան մի  ջոց է, այն նաև լրիվ ինք նու րույն հայց է, ո րը կա րող 
էր ներ կայաց վել նաև ա ռան ձին: Հետ ևա բար, հա կը նդ դեմ հայ ցը պա տաս խա նո ղի կող-
մի ց հայց վո րին ուղղ ված ինք նու րույն պա հա նջ է, ո րը դա տա րա նը քն նում է և վեր ջի նիս 
կա պակ ցու թյա մբ իր եզ րա հան գումն  ար տա հայ տում է վե րջ նա կան դա տա կան ակ տում, 
ուս տի ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձը հա կը նդ դեմ հայց ներ կայաց-
նել չի կա րող:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով սկզբ նա կան հայ ցով հայց վոր Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա-
նի և Ար ման Վար դա նյա նի մի  ջև 03.04.2015 թվա կա նին կնք վել է Ցե սի այի պայ մա նա գիր, 
ո րով Ար ման Վար դա նյա նը Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նին փո խան ցել է Ար ման Վար դա նյա նի 
և Կլա րա Կագ րա մա նո վայի մի  ջև 22.09.2008 թվա կա նին կնք ված Փո խա ռու թյան պայ մա-
նագ րից բխող 15.000.000 ՀՀ դրամ պա հան ջի ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 45, 48): 
02.10.2014 թվա կա նին մա հա ցած Կլա րա Կագ րա մա նո վայի ի րա վա հա ջո րդ Սու րեն Վեր-
դիյա նի և Նի նա Ա վե րյա նո վայի դեմ Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նը ներ կայաց րել է 15.000.000 
ՀՀ դրա մի  բռ նա գա նձ ման, Սու րեն Վեր դիյա նի և Նի նա Ա վե րյա նո վայի մի  ջև 29.04.2015 
թվա կա նին կնք ված ան շա րժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կե ղծ լի նե լու հիմ քով 
ա ռո չի նչ հա մա րե լու և ա ռո չի նչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու, 
գու մա րի բռ նա գան ձու մը գույ քի վրա տա րա ծե լու պա հա նջ ներ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 42, 
46, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 14-21): 

Նի նա Ա վե րյա նո վան հա կը նդ դեմ հայց է ներ կայաց րել ընդ դեմ Անդ րա նիկ Բեգ լա-
րյա նի՝ կե ղծ լի նե լու հիմ քով Ցե սի այի պայ մա նա գի րն ա ռո չի նչ հա մա րե լու և ա ռո չի նչ գոր-
ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևա նք ներ կի րա ռե լու պա հան ջի մա սին (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 
102-106):

 Սու րեն Վեր դիյա նը հա կը նդ դեմ հայց է ներ կայաց րել ընդ դեմ Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա-
նի՝ Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը չկնք ված հա մա րե լու պա հան ջի մա սին (հա տոր 4-րդ, 
գ.թ. 64-68):

 Թիվ ԵՄԴ/0014/04/15 սնան կու թյան գոր ծով 04.12.2015 թվա կա նի վճ ռով Ար ման 
Վար դա նյա նը ճա նաչ վել է սնա նկ, 25.01.2016 թվա կա նին Ար ման Վար դա նյա նի սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նը (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 
38-40, 75-76): 

Ար ման Վար դա նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա-
նը Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի ա րա վա-
սու թյան դա տա րան է ներ կայաց րել հայ ցա դի մում ընդ դեմ Ար ման Վար դա նյա նի և Անդ-
րա նիկ Բեգ լա րյա նի՝ Ցե սի այի պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 
ո րը 19.02.2016 թվա կա նին ըն դուն վել է վա րույթ (գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/0625/02/16) (հա տոր 
5-րդ, գ.թ. 101):

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ 
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Ար ման Վար դա նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի 
մի ջ նոր դու թյու նը, գտել է, որ Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան 
շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի վա րույ թում գտն վող Ար ման Վար-
դա նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի ներ կայաց-
րած հայ ցա պա հան ջը վե րա բե րում է Ցե սի այի պայ մա նա գի րը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի      1-ին մա սի հիմ քով ան վա վեր ճա նա չե լուն: Նշ ված գոր ծով 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չն ի րաց րել է օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու-
թյու նը՝ պա հան ջե լով ան հա տույց գոր ծա րք հան դի սա նա լու հիմ քով վե րա դա րձ նել Ցե սի-
այի պայ մա նագ րով Անդ րա նիկ Բեգ լա րյա նին փո խա նց ված ի րա վուն քը: Դա տա րա նը նշել 
է, որ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի հայ ցի և քնն վող գոր ծով ներ կայաց ված սկզբ-
նա կան հայ ցի պա հա նջ նե րի հա մադ րու մի ց ակն հայտ է, որ սկզբ նա կան հայ ցի ա պա-
ցուց ման ա ռար կայի մե ջ նե րառ ված Ցե սի այի պայ մա նագ րից բխող ի րա վա հա րա բե րու-
թյան առ կայու թյան, մաս նա վո րա պե ս՝ գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հա նջ ներ կայաց նե լու 
ի րա վունք ու նե նա լու փաս տը, այլ դա տա րա նի վա րույ թում քնն վող գոր ծով սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի՝ օ րեն քով սահ ման ված իր ի րա վա զո րու թյան շր ջա նա կում ներ-
կայաց ված պա հան ջի քն նու թյա մբ վի ճա րկ վում է: Այ սի նքն՝ ակն հայտ է, որ Եր ևան քա-
ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի վա րույ թում գտն վող գոր ծով կայաց վե լիք դա տա կան ակտն ուղ ղա կի նշա-
նա կու թյուն ու ազ դե ցու թյուն կու նե նա սույն քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
քնն վող գոր ծի ել քի և դա տա կան ակ տի վրա, և այդ գոր ծով հաս տատ ված հան գա ման քը 
(հան գա մա նք նե րը) սույն գոր ծի հա մար կու նե նա ի րա վա կան նշա նա կու թյուն ու կար ևո-
րու թյուն, քա նի որ ներ կա պա հին սույն գոր ծով հնա րա վոր չէ օբյեկ տի վո րեն պա տաս-
խա նել այն հար ցին, թե արդյոք ի րա կա նում հայց վո րին գու մա րի բռ նա գա նձ ման որ ևէ 
պա հա նջ զիջ վել է, թե՝ ոչ: Դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով ինք նու րույն 
պա հա նջ չներ կայաց նող Ար ման Վար դա նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա-
չա տուր Ղահ րա մա նյա նը, ել նե լով իր դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կից, նույն պա հան ջը 
սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում ներ կայաց նել չէր կա րող:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րաց նե լով Դա տա րա նի ո րո շու մը, նշել է, որ Ար ման 
Վար դա նյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նը նույն քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծում Նի նա Ա վե րյա նո վայի և Սու րեն Վեր դիյա նի կող մի ց ներ կայաց-
ված հա կը նդ դեմ հայ ցե րով նե րգ րավ ված է որ պես եր րո րդ ան ձ (պա տաս խա նո ղի կող-
մում), և թեև տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա հայ ցա դի մում է ներ կայաց րել 
այլ դա տա րան, այ նուա մե  նայ նիվ բա րե խի ղճ մո տե ցում չի դրս ևո րել Դա տա րա նում քնն-
վող սույն գոր ծի նկատ մա մբ՝ ան հար կի ձգձ գե լով դրա քն նու թյու նը, ա ռա վել ևս, որ սույն 
գոր ծով Նի նա Ա վե րյա նո վայի կող մի ց ներ կայաց ված հա կը նդ դեմ հայ ցով վի ճա րկ վում է 
Ցե սի այի պայ մա նա գի րը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ Ցե սի այի պայ մա նագ րի վի-
ճար կու մը որ ևէ հան գա մա նք քն նե լու ան հնա րի նու թյուն չի ա ռա ջաց նում, ո րը կա րող է 
հաս տատ վել մի  այն այլ գոր ծի շր ջա նակ նե րում, բա ցի այդ, սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում 
նշ ված գոր ծար քը նույն պես վի ճա րկ վում է, և Դա տա րա նը, քն նե լով հա մա պա տաս խան 
հա կը նդ դեմ հայ ցը, պե տք է եզ րա կաց նե ր՝ արդյոք տվյ ալ գոր ծար քը կնք վել է օ րեն քի 
պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ: Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նաև եզ րա կաց րել է, որ Խա չա-
տուր Ղահ րա մա նյա նը զրկ ված չէր իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից օգտ վել սույն 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում (ինք նու րույն պա հա նջ կամ հա կը նդ դեմ հայց ներ կայաց նե լու մի -
ջո ցով), ին չը, սա կայն, չի ա րել, ո րը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ՝ դա տա վա-
րա կան ի րա վունք նե րի չա րա շա հում է: 

 
 Վե րը շա րա դր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա-

քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է տվյ ալ 
գոր ծի քն նու թյու նը մի  նչև սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան կամ վար-
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չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այլ գոր ծով կամ հար ցով ո րո շում կայաց նե-
լը:  

Ա նդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 105-րդ հոդ-
վա ծի վեր լու ծու թյա նը՝ նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րել է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը չի ծա գում, 
ե թե տվյ ալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը կա րող է հաս տատ վել տվյ ալ գոր ծի 
քն նու թյան շր ջա նակ նե րում: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դա տա րա նը 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման 
վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց նե լիս պար տա վոր է`

1. նշել այն կա պը, որն առ կա է քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նադ րա-
կան, քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող 
գոր ծի մի  ջև, այ սի նքն` նշել այլ դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րո նք քնն վող գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու-
թյուն ու նեն,

2. նշել, թե ին չու տվյ ալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ վել 
տվյ ալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, այ սի նքն` ցույց տալ գոր ծի քն նու թյան ան հնա-
րի նու թյու նը (տե ՛ս, «Ի րա վա գա րա նտ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Ին գա Ման դե լի և    « Շեն գա վիթ-Ա» 
ՍՊԸ-ի թիվ Ե Ա ՔԴ/2790/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
11.10.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 105-րդ հոդ-
վա ծի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայտ ված դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը նաև ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 105-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու դա տա րա նի պար տա-
կա նու թյու նը ծա գում է եր կու վա վե րա պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան 
դեպ քում, դրա նք են՝ սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան 
դա տա վա րու թյուն նե րի կար գով քնն վող այլ գոր ծի  առ կայու թյու նը և տվյ ալ գոր ծի քն նու-
թյան ան հնա րի նու թյու նը մի  նչև նշ ված դա տա վա րու թյուն նե րի կար գով քնն վող գոր ծով 
կամ հար ցով ո րո շում կայաց նե լը: Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա մա նք նե րով, որ 
այլ՝ սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով քնն վող գոր ծով կամ հար ցով փաս տե րը տվյ ալ գոր ծի լուծ ման հա մար ու նեն 
նշա նա կու թյուն, և տվյ ալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը կա րող է հաս տատ վել 
տվյ ալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում (տե ՛ս, Գայա նե Աս լա նյա նն ընդ դեմ Սա հակ Աս-
լա նյա նի և մյու ս նե րի թիվ Ե Ա ՔԴ/0169/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 11.05.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև եզ րա կաց րել է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման հիմ քը 
գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում այն պի սի հան գա ման քի ի հայտ գա լն է, որն ըստ է ու թյան 
ար գե լա կում է գոր ծի հե տա գա ըն թաց քը: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծի 
վա րույ թի կա սե ցու մը չի կա րող կրել ձևա կան բնույթ, իսկ դրա մի  ակ նպա տա կը գոր ծի 
շա րու նակ մա նը խո չըն դո տող հան գա մա նք նե րի վե րա ցումն  է (տե ՛ս, Սամ վել, Սա հակ և 
Սու լ թան Մար կո սյան նե րն ընդ դեմ Լու  սիկ Գևոր գյա նի և մյու ս նե րի թիվ ԵԿԴ/0808/02/10 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 06.11.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Ար ման Վար դա նյա նի 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նը հան դես է գա լիս որ պես 
վե ճի ա ռար կայի նկատ մա մբ ինք նու րույն պա հա նջ չներ կայաց նող եր րո րդ ան ձ, ով, իր 
դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված, սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում չէր 
կա րող ի րաց նել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծով ի րեն վե րա պահ ված 
ի րա վուն քը: Ընդ ո րում, չնայած այն հան գա ման քին, որ Ցե սի այի պայ մա նա գի րը վի ճա-
րկ վում է նաև սույն գոր ծով ներ կայաց ված հա կը նդ դեմ հայ ցով, այ դու հան դե րձ, Խա չա-
տուր Ղահ րա մա նյա նի և Նի նա Ա վե րյա նո վայի պա հա նջ նե րի հիմ քը տար բեր է. Խա չա-
տուր Ղահ րա մա նյա նը գոր ծար քը վի ճար կում է՝ որ պես սնա նկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 
կող մի ց նախ կի նում կա տար ված ան հա տույց փո խան ցում, իսկ Նի նա Ա վե րյա նո վան նույն 
գոր ծար քը վի ճար կում է որ պես կե ղծ գոր ծա րք: Չնայած այն հան գա ման քին, որ հայ ցա-
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պա հա նջ նե րի բա վա րա րար ման դեպ քում ան վա վե րու թյան հետ ևա նք նե րը նույնն են լի-
նե լու, սա կայն վի ճա րկ ման ողջ գոր ծըն թա ցը տար բեր է՝ տար բեր են վի ճար կող սուբյե-
կտ նե րը, վի ճա րկ ման հիմ քը, կի րառ ման են թա կա օ րե նսդ րու թյու նը: Հետ ևա բար, որ ևէ 
պա րա գայում Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի և Նի նա Ա վե րյա նո վայի ներ կայաց րած հայ-
ցա պա հա նջ նե րը չեն կա րող նույ նա նալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ Ար ման Վար դա նյա նի սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նը, հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լով սույն 
գոր ծով ի րաց նել իր լի ա զո րու թյու նը, այլ դա տա րան ներ կայաց րած պա հան ջով վի ճար-
կում է մի  գոր ծա րք, որն ըն կած է սույն գոր ծով հայց վո րի հայց ներ կայաց նե լու ի րա վուն քի 
հիմ քում (այ սի նքն՝ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի հայ ցը բա վա րար վե լիս Անդ րա նիկ Բեգ-
լա րյա նն այլևս պատ շաճ հայց վոր հան դի սա նալ չի կա րող), գտ նում է, որ Խա չա տուր 
Ղահ րա մա նյա նի ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մով հաս տատ վե լիք հան գա մա նքն է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի սույն գոր ծի լուծ ման հա մար: Ընդ ո րում, հաշ վի առ նե լով, որ Խա-
չա տուր Ղահ րա մա նյա նի հայ ցի հիմ քում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սն է, ո րը գոր ծար քը վի ճար կե լու հա տուկ սուբյե կտ է դի տում սնան կու թյան 
կա ռա վար չին, նույն հոդ վա ծով նա խա տես վող հան գա մա նք նե րը սույն գոր ծի քն նու թյան 
շր ջա նակ նե րում հաս տատ վել չեն կա րող: Ա վե լին, նկա տի ու նե նա լով, որ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տով գոր ծար քը վի ճար կե լիս քն-
նու թյան ա ռար կա չեն դառ նում կե ղծ գոր ծար քի առ կայու թյան հատ կա նիշ նե րը, ուս տի 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ թիվ Ե Ա ՔԴ/0625/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի ներ կայաց րած հայ ցա պա հան ջի ելքն է, որ կան խո րո շե լու է 
սույն գոր ծի ել քը, այլ ոչ թե հա կա ռա կը, այլ կե րպ ա սա ծ՝ այլ դա տա րա նում քնն վող գո-
րծն ար գե լա կում է սույն գոր ծի քն նու թյու նը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հի մն  է հա մա րում Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի այն հետ ևու թյուն նե րը, որ Ցե սի այի պայ մա նագ րի վի ճար կումն  այլ դա տա րա-
նում որ ևէ հան գա մա նք քն նե լու ան հնա րի նու թյուն չի ա ռա ջաց նում, ո րը կա րող է հաս-
տատ վել մի  այն այլ գոր ծի շր ջա նակ նե րում, և որ Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նը զրկ ված չէր 
իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում օգտ վե լուց: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նն ի րա վա ցի ո րեն կա սեց րել է գոր-
ծի վա րույ թը՝ նշե լով եր կու գոր ծե րի մի  ջև առ կա կա պը, այլ գոր ծի առ կայու թյու նը սույն 
գոր ծի քն նու թյան հա մար ար գե լա կող և գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող լի նե լը, ինչ պես նաև 
Խա չա տուր Ղահ րա մա նյա նի կող մի ց սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում նման պա հա նջ ներ-
կայաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, 
վե րաց նե լով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին Դա տա րա նի ո րո շու մը, թույլ է տվել 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 306-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, ար դյուն քում նա և՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի    105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում, ինչն ազ դել է դա տա վա-
րու թյան ըն թաց քի վրա:

 Վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս-
խան նե րու մ նշ ված փաս տա րկ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը դի տում է բա վա րար` 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու, Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր 
դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411 –ին հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 19.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և կայաց նել նոր դա տա կան ակտ` օ րի նա կան ուժ 
տալ Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նո րք վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին 23.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա նը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և են-
թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈ Ղ՝ ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵ Ր՝ ստո րագ րու  թյու ն
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

 ՀՀ վե րա քն նիչ  քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/0229/02/16
 դա տա րա նի   ո րո շում  2017թ.                                                                                                                                           
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե Ա ՔԴ/0229/02/16
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝  Ա. Խա ռա տյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կա ն
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2017  թվա կա նի հու նի սի 07-ին
քն նար կե լով Ար սեն Բա բա սյա նի ներ կայա ցու ցիչ Լևոն Գևոր գյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 25.02.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ար սեն Բա բա սյա նը պա հան ջել է Ար մի  նե Բա բա սյա նին պար-

տադ րել Ա րա մայիս և Տիգ րան Բա բա սյան նե րին ան հա պաղ վե րա դա րձ նել Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյուն՝ վե րա կա նգ նե լով նրա նց կա պն իր հետ և (կամ) չխո չըն դո տել իր կող մի ց 
Ա րա մայիս և Տիգ րան Բա բա սյան նե րի վե րա դա րձ մա նը: 

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 01.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հայ ցա դի-
մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
25.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ար սեն Բա բա սյա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո ղո քը 
մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 01.02.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա-
սին» ո րո շու մը թո ղն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 23.03.2016 թվա-
կա նի ո րոշ մա մբ Ար սեն Բա բա սյա նի ներ կայա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դա-
րձ վել է ու սահ ման վել է հն գօ րյա ժամկ  ետ` ո րո շումն  ստա նա լու պա հից վճ ռա բեկ բո ղո քի 
ձևա կան սխա լը շտ կե լու և վճ ռա բեկ բո ղո քը կր կին ներ կայաց նե լու հա մար:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 27.04.2016 թվա-
կա նի ո րոշ մա մբ Ար սեն Բա բա սյա նի ներ կայա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը թո ղն վել է 
ա ռա նց քն նու թյան:
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 16.12.2016 թվա-
կա նի ո րոշ մա մբ Ար սեն Բա բա սյա նի ներ կայա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րար-
վել է` նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայ վել է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա-
կան և վար չա կան պա լա տի 27.04.2016 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քն ա ռա նց քն նու թյան 
թող նե լու մա սին» ո րո շու մը և այն վե րաց վել է, Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 25.02.2016 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ Ար սեն Բա բա սյա նի ներ կայա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քն ըն դուն-
վել է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի վա րույթ։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ար սեն Բա բա սյա նի ներ կայա ցու ցի չը ։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել: 

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

նա վո րումն  ե րո վ։ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սը, «Ե րե խայի մի  ջազ գային առ ևա նգ ման քա ղա քա ցի ա կան մո տե ցու մն  ե րի մա սին» 
25.10.1980 թվա կա նի Հաա գայի կոն վեն ցի այի (այ սու  հետ` Հաա գայի կոն վեն ցի ա) 11-րդ, 12-
րդ, 29-րդ և 30-րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի 
պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու  հե տ՝ Եվ րո պա կան կոն վեն-
ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 8-րդ և 13-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 
3-րդ և 7-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Հաա գայի կոն վեն ցի ան ար ձա նագ րում է 

դրա նով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ե ղա նակ, ո րը բխում 
է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա-
տա րան)  պրակ տի կայից: Ինչ վե րա բե րում է Հաա գայի կոն վեն ցի այով նա խա տես ված 
Կե նտ րո նա կան մա րմն  ին, ա պա դրա գոր ծա ռույ թը նպա տակ է հե տա պն դում լրաց նե լու 
դա տա կան պա շտ պա նու թյան ե ղա նա կը, այլ ոչ թե բա ցա ռե լու վեր ջի նս:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Կե նտ րո նա կան մար մի  նը չի կա րող հա-
մար վել ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյունն ա պա հո վող վար չա կան մար մի ն Հաա գայի կոն-
վեն ցի այի ի մաս տով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է նաև, որ Հաա գայի կոն վեն ցի այի 7-րդ հոդ վա ծի 
տե քս տից բա ցա հայ տո րեն հետ ևում է, որ Կե նտ րո նա կան մար մի  նը նույ նա կան չէ նույն 
կոն վեն ցի այում օգ տա գո րծ վող « վար չա կան մար մի ն» եզ րույ թի հետ, այն տա րան ջատ-
ված է դա տա կան և վար չա կան մար մի ն նե րից:

 Վե րա քն նիչ  դա տա րա նը  հաշ վի չի ա ռել նաև, որ ՀՀ ըն տա նե կան  օ րե նսգր քի  
2-րդ, 3-րդ և 7-րդ հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ ՀՀ տա րած քում խնդ րո 
ա ռար կա ի րա վունք նե րն են թա կա են պա շտ պա նու թյան ոչ թե վար չա կան, այլ` դա տա կան 
մար մի ն նե րի կող մի ց:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նի 25.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և կայաց նել նոր դա տա կան ակտ` 
գոր ծը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին»։

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում 
բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Հաա գայի 
կոն վեն ցի այի ի մաս տով այդ կոն վեն ցի այի ան դամ որ ևէ պե տու թյու նից Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն ե րե խայի ա նօ րի նա կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու գոր ծե րի քն նու-
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թյան են թա կայու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կար ևոր նշա նա կու թյուն 
կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րու մ ան դրա-
դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը, են թա կա± է արդյոք դա տա կան պա շտ պա-
նու  թյան Հաա գայի կոն վեն ցի այով նա խա տես վա ծ՝ ե րե խային ի րեն վե րա դա րձ նե լու  ծնո ղի 
ի րա վու ն քը ։

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու-
նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի ար-
դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք: 

Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, 
երբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ 
նրան ներ կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա մբ, ու նի օ րեն քի հի-
ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար-
դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք-
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա տա-
քն նու թյան ի րա վունք նե րի կար ևո րու թյու նը բազ մի  ցս նշ վել է Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
ո րո շումն  ե րում: 

Այս պե ս՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ ար դար դա-
տա քն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տա րրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը: 
Կրե ու զն ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Եվ րո պա կան կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե-
րին և պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Այդ դրույ-
թը մա րմն  ա վո րում է դա տա րան դի մե  լու, այն է՝ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով դա տա րա նում 
հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը: Այ դու հան դե րձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քում ըն կած մն ա ցած ե րաշ խիք նե-
րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և ա րագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, 
ար ժեք չեն ու նե նա, ե թե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թա ցք չի տր վում: Դժ վար է պատ կե րաց նել 
ի րա վուն քի գե րա կայու թյուն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց-
նե լիս, ե թե դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը չի ա պա հով վում (տե ՛ս, Kreuz v. Poland գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, 52-րդ կետ):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է նաև, որ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր վում է յու րա քան չյու րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա վուն քը, երբ ո րոշ վում են նրա « քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու-
թյուն նե րը»։ Այս կա պակ ցու թյա մբ Եվ րո պա կան դա տա րա նը դե ռևս 1971 թվա կա նին նշել 
է, որ խնդ րո ա ռար կա հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է բո լոր ըն թա ցա կար գե րը, ո րո նց ար-
դյուն քը վճ ռո րոշ է մաս նա վոր ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հա մար (տե ՛ս, 
Ringeisen v. Austria գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 16.07.1971 թվա կա նի վճի ռը, 94-րդ 
կետ): Ինչ վե րա բե րում է ծնո ղի՝ ե րե խային վե րա դա րձ նե լու ի րա վուն քին, ա պա Եվ րո-
պա կան դա տա րա նը հս տակ նշել է, որ այդ ի րա վուն քը են թա կա է պա շտ պա նու թյան 
նաև Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի շր ջա նակ նե րում (տե ՛ս, H.N. v. 
Poland գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 13.09.2005 թվա կա նի վճի ռը, 94-րդ կետ): 

Ա նդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ 
ի րաց ման ի րա վա կան խնդ րին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նն իր 28.11.2007 թվա կա-
նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տել է հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` հայ ցը 
կամ դի մու մը դա տա րան ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջոց նե րն են, ո րոն ցով հիմ-
նա կան ի րա վունք նե րի, այդ թվում` դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի կրող հան-
դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը պա շտ պան վում է իր ի րա վունք նե րի 
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տա րաբ նույթ խախ տումն  ե րից, ո րո նք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րային իշ խա նու-
թյան, այն պես էլ մաս նա վոր ան ձա նց կող մի ց: Իշ խա նու թյան ոտնձ գու թյուն նե րից ան ձի 
պա շտ պան վե լու ա մե  նաար դյու նա վետ մի  ջո ցը դա տա րան դի մե  լու նրա ի րա վունքն է, ո րը 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ ի րա վա կան պե տու թյուն նե րում 
ու նի սահ մա նադ րա կան (հիմն  ա րար) ի րա վուն քի բնույթ: 

Ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից ա ծա նց վում է 
պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ա պա հո վել այն թե՛ նոր մաս տե ղծ, թե՛ ի րա-
վա կի րառ գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված 
դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը սահ-
մա նում է օ րե նս դի րը: Օ րե նս դի րն այս գոր ծըն թա ցում օժտ ված է գնա հատ ման ո րո շա կի 
ա զա տու թյա մբ, սա կայն սա չի նշա նա կում, որ օ րե նս դի րն ի րա վա սու է սահ մա նել դա-
տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի ի րաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած ի րա վա կար գա վո րում: 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված այս հիմն  ա րար ի րա վուն քի ի րաց ման կար գը 
և պայ ման նե րը նա խա տե սող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը պե տք է նպա տակ հե տա պն դեն 
ա պա հո վե լու դա տա կան պա շտ պա նու թյան մի  ջոց նե րի գո րծ նա կա նում ար դյու նա վետ 
ե րաշ խա վո րու մը, այլ խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը և ան ձա նց 
ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի գո րծ նա կա նում ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյու նը: 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ ո րո շում-
նե րում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա դր ված վեր լու ծու թյան ար-
դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ե րաշ խա վոր վում են դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան հիմն  ա-
կան ի րա վունք նե րը, ու ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պա շտ պա-
նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օ րե նս դի րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ շա հա գր գիռ ան ձն ի րա վունք ու նի նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով դի-
մե լ դա տա րան` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա մբ, օ րե նք նե րով և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե-
րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի ա-
կան ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված գոր ծե րի են թա կայու թյա նը հա մա պա տաս խան, 
ի րա կա նաց նում է դա տա րա նը կամ ար բիտ րա ժային տրի բու նա լը (այ սու հետ` դա տա րան):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա րա նը քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը հա րու ցում է մի  այն հայ ցի կամ դի մու մի  հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն`  դա տա վո րը մե ր ժում է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ե թե վե ճը են-
թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան:

Վ կայա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վունք նե րի պա շտ պա նու թյու նը, ո րը են թա կա է ի րա կա նաց ման նաև հայց հա րու ցե լով, 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի են թա կայու թյա նը հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց նում է դա-
տա րա նը: Այ սի նքն` դա տա կան են թա կայու թյան առ կայու թյան դեպ քում հա մա պա տաս-
խան քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի քն նու թյու նը և լու ծու մը քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսդ րու թյա մբ հա նձ ված է դա տա կան մար մի ն նե րի ի րա վա սու թյա նը: Այլ կե րպ 
ա սա ծ՝ են թա կայու թյան ինս տի տու տի է ու թյու նը կայա նում է նրա նում, որ այն բա ցա ռում 
է գոր ծը լու ծե լու հա մար այլ մա րմն  ին դի մե  լու հնա րա վո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ բո-
լոր այն դեպ քե րում, երբ մի  նչ դա տա րան դի մե  լն օ րեն քով սահ ման ված կար գով առ կա է 
գո րծն այլ մար մի ն նե րի քն նե լու ի րա վա սու թյուն, ա պա տվյ ալ գոր ծը են թա կա չէ դա տա-
րա նում քն նու թյան, իսկ դա տա րան դի մող ան ձը հայց հա րու ցե լու ի րա վունք չու նի: Ըստ 
այդմ էլ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում վե ճը դա տա րա նին 
են թա կա լի նե լու հար ցը պար զե լիս դա տա րան նե րն ա ռա ջին հեր թին պե տք է ել նեն վի ճե-
լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից, ո րից հե տո հաշ վի առ նեն տվյ ալ վե ճը կար գա վո րող 
նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մե  րը: 
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Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ թեև հայ ցային վա րույ-
թի գոր ծե րը հա րուց վում են դա տա րան հայ ցա դի մում ներ կայաց նե լու մի  ջո ցով և հայց 
ներ կայաց նե լը հան դի սա նում է գոր ծի հա րուց ման նա խա պայ ման, այ նուա մե  նայ նիվ, այն 
դեպ քե րում, երբ առ կա չեն հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի նա խադ րյալ նե րը, ո րոն ցից է նաև 
հայ ցը դա տա րա նին են թա կա լի նե լու նա խա պայ մա նը, այդ պի սի պա րա գայում բա ցա-
կայում է հայց վո րի՝ հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը, հետ ևա բար և դա տա վո րը կայաց նում է 
հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին ո րո շում: 

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով 
ներ կայաց ված վե ճը դա տա րա նում քն նու թյան են թա կա լի նե լու հա րցն ան հրա ժե շտ է 
պար զել հետ ևյալ նյու թաի րա վա կան նոր մե  րի մե կ նա բան ման լույ սի ներ քո:  Այս պե ս՝

ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ըն տա նե կան օ րե նսդ րու-
թյու նը սահ մա նում է ա մուս նու թյան, ա մուս նու թյու նը դա դա րե լու և ան վա վեր ճա նա չե լու 
պայ ման նե րն ու կար գը, կար գա վո րում է ան ձնա կան ոչ գույ քային և գույ քային հա րա-
բե րու թյուն նե րն ըն տա նի քի ան դամն  ե րի մի  ջև՝ ա մու սին նե րի, ծնող նե րի և զա վակ նե րի 
(որ դեգ րող նե րի ու որ դե գր ված նե րի), իսկ ըն տա նե կան օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված 
դեպ քե րում և շր ջա նակ նե րում՝ մյուս ազ գա կան նե րի և այլ ան ձա նց մի  ջև, ինչ պես նաև 
ո րո շում է ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մն ա ցած ե րե խա նե րին ըն տա նի քում տե ղա վո րե լու 
ձևե րն ու կար գը:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա մբ, նույն օ րե նսգր քով, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով, այլ օ րե նք նե րով, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի -
ջազ գային պայ մա նագ րե րով, ինչ պես նաև ի րա վա կան այլ ակ տե րով: Ե թե Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րով սահ ման ված են այլ նոր մե ր, քան նա-
խա տես ված են ըն տա նե կան օ րե նսդ րու թյա մբ, ա պա կի րառ վում են մի  ջազ գային պայ մա-
նագ րի նոր մե  րը:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ըն տա նի քի ան դամն  ե րի ի րա-
վունք նե րի պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է դա տա կան կար գով, իսկ նույն օ րե-
նսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում և կար գո վ՝ հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մի ն-
նե րի կամ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի ն նե րի կող մի ց:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ծնող նե րը կա րող 
են պա հան ջել վե րա դա րձ նել ի րե նց ե րե խային այն ան ձից, ով նրան իր մոտ է պա հում 
ա ռա նց օ րի նա կան հիմ քի կամ ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ մա ն։ Վե ճի առ կայու թյան դեպ-
քում ծնող նե րն ի րե նց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը պա շտ պա նե լու հա մար կա րող են դի մե լ 
դա տա րա ն։

Վ կայա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է նաև, որ ըն տա նի քի ան-
դամն  ե րի՝ ա մու սին նե րի, ծնող նե րի և զա վակ նե րի մի  ջև ան ձնա կան ոչ գույ քային հա-
րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րում են ըն տա նե կան օ րե նսդ րու թյա մբ` Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա մբ, ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քով, Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քով, այլ օ րե նք նե րով, Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով, ինչ պես նաև ի րա վա կան այլ ակ տե րով, 
իսկ ե թե Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նագ րով սահ ման ված են 
այլ նոր մե ր, քան նա խա տես ված են ըն տա նե կան օ րե նսդ րու թյա մբ, ա պա կի րառ վում են 
մի  ջազ գային պայ մա նագ րի նոր մե  րը: Ընդ ո րում, ըն տա նի քի ան դամն  ե րի ի րա վունք նե րի 
պա շտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է դա տա կան կար գով, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ քե րի, 
երբ դրա ի րա կա նա ցու մը ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քով վե րա պահ ված է հա մա պա տաս-
խան պե տա կան մար մի ն նե րին կամ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի ն նե-
րին: Տվյ ալ դեպ քում ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քով նա խա տես վել է, որ ե թե ե րե խային 
ա ռա նց օ րի նա կան հիմ քի կամ ա ռա նց դա տա րա նի ո րոշ ման իր մոտ պա հող ան ձը հրա-
ժար վում է ե րե խային վե րա դա րձ նե լու մա սին ծնո ղի պա հան ջը կա տա րե լուց, ա պա իր 
ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը պա շտ պա նե լու հա մար վեր ջի նս կա րող է դի մե լ դա տա րա ն։

 Հաշ վի առ նե լով այն, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ըն տա նե կան հա րա-
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բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային 
պայ մա նագ րե րով, ա վե լին` օ րե նս դի րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային 
պայ մա նագ րով սահ ման ված նոր մե  րին ըն տա նե կան օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի սահ ման ված նոր մե  րի հա մե  մատ տվել է նա խա պատ վու թյուն` Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ան հրա ժե շտ է հա մա պա տաս խան վեր լու ծու թյան 
են թար կել վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող նաև տվյ ալ մի  ջազ գային պայ-
մա նագ րի` «Ե րե խայի մի  ջազ գային առ ևա նգ ման քա ղա քա ցի ա կան մո տե ցումն  ե րի մա-
սին» Հաա գայի կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խան նոր մե  րը: 

Վե րոգ րյալ եզ րա հան գու մը բխում է նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային 
ի րա վուն քի ց։ Մաս նա վո րա պե ս՝ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի լույ սի ներ քո 
ան դրա դառ նա լով ծնո ղի՝ իր ե րե խայի հետ վե րա մի  ա վոր վե լու ի րա վուն քի ն՝ Եվ րո պա-
կան դա տա րա նն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա-
սին, որ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան պե տք է կի րառ վի մի  ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե  րին, 
մաս նա վո րա պե ս՝ մար դու ի րա վունք նե րի մի  ջազ գային ի րա վա կան պա շտ պա նու թյա նը 
վե րա բե րող նոր մե  րին հա մա պա տաս խա ն։ Ան դամ պե տու թյուն նե րի վրա Եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծով դր վո ղ՝ ծնող նե րին ի րե նց ե րե խա նե րի հետ վե րա մի  ա-
վո րե լու պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը պե տք է մե կ նա բան վի «Ե րե խայի մի  ջազ գային 
առ ևա նգ ման քա ղա քա ցի ա կան մո տե ցումն  ե րի մա սին» 25.10.1980 թվա կա նի Հաա գայի 
կոն վեն ցի այի լույ սի ներ քո (տե ՛ս, Iglesias Gil and A.U.I. v. Spain գոր ծով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 29.04.2003 թվա կա նի վճի ռը, 51-րդ կետ)։

 Միև նույն ժա մա նակ ան հրա ժե շտ է նշել, որ « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի -
ջազ գային պայ մա նագ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
ու ժի մե ջ մտած Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ մա նա գի րը մե կ նա-
բան վում է պայ մա նագ րի ա ռար կայի և նպա տակ նե րի լույ սի ներ քո` պայ մա նագ րի տեր-
մի ն նե րին տր ված սո վո րա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խա ն։ Մեկ նա բան ման 
ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նա լիս այն ի րա կա նաց վում է նման հար ցեր կար գա վո րող 
մի  ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե  րով սահ ման ված կար գո վ։ Մի ջազ գային ի րա վուն քի հա-
մա պա տաս խան նոր մե  րն ար ձա նա գր ված են « Մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի ի րա վուն-
քի մա սին» 1969 թվա կա նի Վի են նայի կոն վեն ցի այում (այ սու հե տ՝ Վի են նայի կոն վեն ցի ա), 
ո րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մե ջ է մտել 16.06.2005 թվա կա նի ն։

 Վի են նայի կոն վեն ցի այի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն կոն վեն ցի ան կի րառ վում է 
պե տու թյուն նե րի մի  ջև կնք ված պայ մա նագ րե րի նկատ մա մբ։

 Վի են նայի կոն վեն ցի այի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գի րը պե-
տք է բա րե խղ ճո րեն մե կ նա բան վի պայ մա նագ րի հաս կա ցու թյուն նե րի` դրա նց հա մա տե-
քս տում ու նե ցած սո վո րա կան նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան, ինչ պես նաև պայ մա-
նագ րի ա ռար կայի և նպա տա կի լույ սի ներ քո։ 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 25.10.1980 թվա կա նի 
Հաա գայի կոն վեն ցի այի մե կ նա բան ման և կի րառ ման ի րա վա կան ան հրա ժեշ տու թյու նը 
բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան, ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսդ րու թյան վե րոգ րյալ նոր մե  րից և 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րից, իսկ այդ կոն վեն ցի այի մե կ-
նա բա նու մը պե տք է ի րա կա նաց վի « Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գային պայ-
մա նագ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի և Վի են նայի կոն վեն ցի այի վե րոն շյալ ի րա վա նոր մե  րի 
հի ման վրա։ Հաա գայի կոն վեն ցի ան Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մե ջ է 
մտել 01.06.2007 թվա կա նի ց։ 

Այս պե ս՝ Հաա գայի կոն վեն ցի այի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` նշ ված կոն վեն ցի այի 
նպա տակ նե րն են. 

ա) ա պա հո վել որ ևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն ա նօ րի նա կա նո րեն տե ղա փոխ-
ված կամ այն տեղ պահ վող ե րե խա նե րի ան հա պաղ վե րա դար ձը, և

բ) ե րաշ խա վո րել մի  Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված` 
խնա մա կա լու թյան և տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ հար գու մը այլ Պայ-
մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րում:
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 Նույն կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե րե խայի տե ղա փո խու մը կամ պա հե-
լը ա նօ րի նա կան է դիտ վում, ե թե. 

ա) դրա նով խա խտ վում են խնա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րը, ո րո նք մի  աս նա կան 
կամ ան հա տա կան կեր պով շնո րհ ված են որ ևէ ան ձի, հաս տա տու թյան կամ այլ մա րմն  ի` 
այն պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն, որ տեղ ե րե խան սո վո րա բար բնակ վել է տե-
ղա փոխ վե լուց կամ պահ վե լուց ան մի  ջա պես ա ռաջ, և

բ) տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին մի  աս նա կան կամ ան հա տա կան կեր պով 
այդ ի րա վունք նե րն ար դյու նա վե տո րեն ի րա կա նաց վել են կամ կի րա կա նաց վե ին, ե թե 
չլի ներ տե ղա փո խու մը կամ պա հե լը (…):

 Նույն կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն կոն վեն ցի այի նպա տակ նե րի 
հա մար` 

ա) «խ նա մա կա լու թյան ի րա վունք ներ»-ը նե րա ռում են ե րե խայի ան ձի նկատ մա մբ 
խնա մք տա նե լուն և, մաս նա վո րա պես, ե րե խայի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լուն վե րա բե-
րող ի րա վունք նե րը.

բ) « տե սակ ցու թյան ի րա վունք ներ»-ը նե րա ռում են ե րե խային սահ մա նա փակ ժա մա-
նա կով իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րից մե կ այլ վայր տա նե լու ի րա վուն քը: 

Նույն կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը 
նշա նա կում են Կե նտ րո նա կան մար մի ն` նույն կոն վեն ցի այով նման ի րա վա սու մար մի ն-
նե րի վրա դր ված պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար:

 Նույն կոն վեն ցի այի 7-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի հա մա ձայն` Կե նտ րո նա կան մար-
մի  նն նե րը հա մա գոր ծակ ցում են մի  մյա նց հետ և օ ժան դա կում են ի րե նց Պե տու թյուն նե րի 
ի րա վա սու մար մի ն նե րի մի  ջև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը` ե րե խա նե րի ան հա պաղ վե րա դա-
րձն ա պա հո վե լու և կոն վեն ցի այի այլ նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար:

 Նույն կոն վեն ցի այի 7-րդ հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սի «զ» կե տի հա մա ձայն` մաս նա վո-
րա պես, ան մի  ջա կա նո րեն կամ որ ևէ մի ջ նոր դի մի  ջո ցով [ Կե նտ րո նա կան մար մի ն նե րը] 
ձեռ նար կում են բո լոր հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը, որ պես զի նա խա ձեռ նեն դա տա կան 
կամ վար չա կան ըն թա ցա կար գեր կամ նպաս տեն այդ պի սի ըն թա ցա կար գե րին` ե րե խայի 
վե րա դա րձ մա նը հաս նե լու նպա տա կով և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, հա մա ձայ նու-
թյան գան տե սակ ցու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը կազ մա կեր պե լու և 
ա պա հո վե լու հա մար:

 Նույն կոն վեն ցի այի 11-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի հա մա ձայն` Պայ մա նա վոր վող պե-
տու թյուն նե րի դա տա կան և վար չա կան մար մի ն նե րը ե րե խա նե րին վե րա դա րձ նե լու հա-
մար ըն թա ցա կար գե րում գոր ծում են ան հա պաղ:

 Նույն կոն վեն ցի այի 12-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ե թե ե րե խան ա պօ րի նա բար տե-
ղա փոխ վել կամ պահ վել է, ըստ 3-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի, ե րե խայի գտն վե լու վայ րի 
Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մի ն նե րում ըն թա ցա կար-
գե րը սկ սե լու պա հին ա նօ րի նա կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու տար վա ա մի ս-ամ սաթ-
վից ան ցել է մե կ տա րուց պա կաս, հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րը կար գադ րու թյուն են 
ա նում ե րե խային ան հա պաղ վե րա դա րձ նե լու մա սին (…): 

Նույն կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` չնայած նա խո րդ հոդ վա ծի դրույթ նե-
րին` հայց վող Պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մի ն նե րը պար տա վոր ված չեն 
կար գադ րու թյուն ներ ա նել ե րե խային վե րա դա րձ նե լու մա սին, ե թե ե րե խայի վե րա դար-
ձին դեմ հան դես ե կող ան ձը, հաս տա տու թյու նը կամ այլ մար մի  նն ա պա ցու ցում են, որ. 

ա) ե րե խայի նկատ մա մբ խնա մք ի րա կա նաց նող ան ձը, հաս տա տու թյու նը կամ այլ 
մար մի  նը տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին փաս տա ցի չեն ի րա կա նաց րել խնա մա-
կա լու թյան ի րա վունք նե րը, կամ հա մա ձայ նու թյուն են տվել, կամ հե տա գայում ըն դու նել 
են տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու փաս տը.

բ) գոյու թյուն ու նի լուրջ վտա նգ, որ ե րե խայի վե րա դար ձը ֆի զի կա կան կամ հո գե-
կան վն աս կհա սց նի կամ այլ ճա նա պար հով ե րե խային կդ նի ան տա նե լի ի րա վի ճա կի մե ջ:

 Դա տա կան կամ վար չա կան մար մի ն նե րը կա րող են նաև մե ր ժել ե րե խայի վե րա-
դա րձ ման մա սին կար գադ րու թյուն ա նե լը, ե թե նրա նք պար զում են, որ ե րե խան դեմ է 
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վե րա դար ձին և հա սել է այն պի սի տա րի քի և հա սու նու թյան մա կար դա կի, որ նպա տա-
կա հար մար է հաշ վի առ նել նրա կար ծի քը:

Քն նար կե լով սույն հոդ վա ծում նշ ված հան գա մա նք նե րը` դա տա կան կամ վար չա կան 
մար մի ն նե րն ու շադ րու թյուն են դա րձ նում ե րե խայի մշ տա կան բնա կու թյան երկ րի Կե նտ-
րո նա կան մա րմն  ի կամ այլ ի րա վա սու մա րմն  ի կող մի ց տրա մա դր ված` ե րե խայի սո ցի ա-
լա կան ծագ մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյա նը:

 Նույն կոն վեն ցի այի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար զե լու հա մար, թե արդյոք առ կա 
է 3-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ա նօ րի նա կան տե ղա փոխ ման կամ պահ ման փա ստ, հայց վող 
Պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մի ն նե րը կա րող են ուղ ղա կի հաշ վի առ-
նել ե րե խայի մշ տա կան բնա կու թյան Պե տու թյան ի րա վուն քը և այն տեղ պաշ տո նա պես  
ճա նաչ ված կամ չճա նաչ ված դա տա կան կամ վար չա կան ո րո շումն  ե րը՝ ա ռա նց դի մե  լու 
տվյ ալ ի րա վուն քը ստու գե լու կամ օ տա րե րկ րյա ո րո շու մը ճա նա չե լու հա տուկ ըն թա ցա-
կար գե րի, ո րո նք այլ կե րպ կի րա ռե լի կլի նե ն։

 Նույն կոն վեն ցի այի 29-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն կոն վեն ցի ան չի խո չըն դո տի 
որ ևէ ան ձի, հաս տա տու թյան կամ մա րմն  ի, ո րը հայտ նում է, որ տե ղի է ու նե ցել 3-րդ 
կամ 21-րդ հոդ ված նե րի ի մաս տով խնա մա կա լու թյան կամ տե սակ ցու թյան ի րա վունք-
նե րի խախ տում, ան մի  ջա կա նո րեն դի մե լ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան դա տա կան կամ 
վար չա կան մար մի ն նե րին` ան կախ նրա նի ց՝ նա խա տես ված է նույն կոն վեն ցի այի դրույթ-
նե րով, թե ոչ:

 Նույն կոն վեն ցի այի 30-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ցան կա ցած դի մում, ո րը նույն կոն-
վեն ցի այի պայ ման նե րի հա մա ձայն ներ կայաց վել է Կե նտ րո նա կան մա րմն  ին կամ ան մի -
ջա կա նո րեն Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի դա տա կան կամ վար չա կան մար մի ն նե-
րին ի րեն կց ված կամ Կե նտ րո նա կան մա րմն  ի կող մի ց տրա մա դր ված փաս տա թղ թե րի 
կամ այլ տե ղե կատ վու թյան հետ մի  ա սին, պե տք է ըն դու նե լի լի նի Պայ մա նա վոր վող պե-
տու թյուն նե րի դա տա րան նե րում կամ վար չա կան մար մի ն նե րում:

 Վե րոգ րյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է, որ Հաա գայի կոն վեն ցի այի նպա տկ նե րն են.

1) ա պա հո վել որ ևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն ա նօ րի նա կա նո րեն տե ղա փոխ ված 
կամ այն տեղ պահ վող ե րե խա նե րի ան հա պաղ վե րա դար ձը, և

2) ե րաշ խա վո րել մի  Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված` 
խնա մա կա լու թյան և տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ հար գումն  այլ Պայ-
մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րում: 

Այս նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րն ան-
հա պաղ պե տք է ձեռ նար կեն բո լոր հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը։ Ե րե խա նե րը, ով քեր 
ա նօ րի նա կան կեր պով տե ղա փոխ վել կամ պահ վում են որ ևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու-
թյան տա րած քում, զրկ ված են ի րե նց խնա մքն ի րա կա նաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձի 
հետ կայուն հա րա բե րու թյուն ներ պահ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից, և հե նց այդ հա րա-
բե րու թյուն նե րն ան հա պաղ վե րա կա նգ նե լուն է ուղղ ված Հաա գայի կոն վեն ցի այի նպա-
տակ նե րի ի րա գոր ծու մը։ Թեև այս կոն վեն ցի ան օգ տա գոր ծում է «առ ևան գում» եզ րույ թը, 
այ նուա մե  նայ նիվ, այն չպե տք է ըն կալ վի  քրե աի րա վա կան ի մաս տով, քա նի որ Հաա գայի 
կոն վեն ցի ան վե րա բե րում է ե րե խայի մի  ջազ գային առ ևա նգ ման մի  այն քա ղա քա ցի ա կան 
ձևե րին և դրա նում օգ տա գո րծ վող հաս կա ցու թյուն նե րն ու նեն ինք նու րույն ի մա ստ։ 

Մաս նա վո րա պե ս՝ Հաա գայի կոն վեն ցի այի նպա տակ նե րի լույ սի ներ քո դրա 3-րդ և 
12-րդ հոդ ված նե րի  վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ «առ ևան գում» հաս կա ցու թյունն այդ 
կոն վեն ցի այի ի մաս տով ընդ գր կում է ե րե խային մի  Պայ մա նա վոր վող պե տու թյու նից 
մյուս Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն ա նօ րի նա կան տե ղա փո խե լու կամ պա հե լու դեպ քե-
րը։ Իսկ այդ կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե րե խայի տե ղա փո խու մը կամ պա-
հե լն ա նօ րի նա կան է այն դեպ քում, երբ`

1) դրա նով խա խտ վում են խնա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րը, ո րո նք մի  աս նա կան 
կամ ան հա տա կան կեր պով շնո րհ ված են որ ևէ ան ձի, հաս տա տու թյան կամ այլ մա րմն  ի` 
այն պե տու թյան օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն, որ տեղ ե րե խան սո վո րա բար բնակ վել է տե-
ղա փոխ վե լուց կամ պահ վե լուց ան մի  ջա պես ա ռաջ, և
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2) տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին մի  աս նա կան կամ ան հա տա կան կեր պով այդ 
ի րա վունք նե րն ար դյու նա վե տո րեն ի րա կա նաց վել են կամ կի րա կա նաց վե ին, ե թե չլի ներ 
տե ղա փո խու մը կամ պա հե լը:

 Բա ցի այդ, Հաա գայի կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ այդ կոն վեն ցի այի պա շտ պա նու թյան ներ քո 
են գտն վում ե րե խայի նկատ մա մբ խնա մա կա լու թյան և տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րը։ 
Ըստ այդմ՝ «խ նա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րը» նե րա ռում են ե րե խայի ան ձի նկատ մա-
մբ խնա մք տա նե լուն և, մաս նա վո րա պես, ե րե խայի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լուն վե-
րա բե րող ի րա վունք նե րը, իսկ « տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րը» նե րա ռում են ե րե խային 
սահ մա նա փակ ժա մա նա կով իր մշ տա կան բնա կու թյան վայ րից մե կ այլ վայր տա նե լու 
ի րա վուն քը: Միև նույն ժա մա նակ, Հաա գայի կոն վեն ցի ան կի րառ վում է մի  այն 16 տա րին 
չլ րա ցած ե րե խա նե րի նկատ մա մբ, և դրա կի րա ռու մը դա դա րեց վում է ե րե խայի 16 տա րին 
լրա նա լու դեպ քում։

 Հաա գայի կոն վեն ցի այի մե ջ բեր ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է նաև, 
որ այդ կոն վեն ցի այի ի մաս տով ե րե խա նե րի ա նօ րի նա կան տե ղա փոխ ման և պահ ման 
հետ կապ ված հար ցե րով զբաղ վե լու հա մար Հաա գայի կոն վեն ցի ան որ պես ի րա վա սու 
մար մի ն ներ է նա խա տե սել Կե նտ րո նա կան մա րմն  ին, դա տա րա նին և վար չա կան մա րմ-
նին` նրան ցից յու րա քան չյու րին օժ տե լով հա մա պա տաս խան ի րա վունք նե րով և պար տա-
կա նու թյուն նե րով: 

Այս պես` Հաա գայի կոն վեն ցի այում ամ րա գր ված նպա տակ նե րն ի րա գոր ծե լու հա մար 
Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը պե տք է նշա նա կեն Կե նտ րո նա կան մար մի ն` նրա վրա 
դնե լով նույն կոն վեն ցի այով նա խա տես ված պար տա կա նու թյուն նե րը: Այդ պար տա կա նու-
թյուն նե րն, inter alia, ընդ գր կում են հա մա գոր ծակ ցու թյունն այլ Պայ մա նա վոր վող պե տու-
թյուն նե րի Կե նտ րո նա կան մար մի  նն նե րի հետ, օ ժան դա կու մը Պե տու թյուն նե րի ի րա վա սու 
մար մի ն նե րի մի  ջև հա մա գոր ծակ ցու թյա նը` ե րե խա նե րի ան հա պաղ վե րա դա րձն ա պա-
հո վե լու և Հաա գայի կոն վեն ցի այի այլ նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար, դա տա կան կամ 
վար չա կան ըն թա ցա կար գե րի նա խա ձեռ նու մը, այդ ըն թա ցա կար գե րին նպաս տու մը և այլն: 

Այ սի նքն՝ նույն կոն վեն ցի այի ի մաս տով ա պօ րի նի տե ղա փոխ ված կամ պահ վող ե րե-
խա նե րի ան հա պաղ վե րա դա րձն ա պա հո վե լու հար ցում Կե նտ րո նա կան մա րմն  ի դե րը 
ե րե խային վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շում կայաց նե լը չէ, այլ այդ ո րո շու մը կայաց նե-
լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մար մի ն նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րե լը և ա պօ րի նի տե-
ղա փոխ ված կամ պահ վող ե րե խայի ան հա պաղ վե րա դա րձ մա նն օ ժան դա կե լն է, ո րը, 
մաս նա վո րա պես, կա րող է ի րա գո րծ վել դա տա կան կամ վար չա կան ըն թա ցա կար գեր 
նա խա ձեռ նե լու և, ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, դրա նց օ ժան դա կե լու մի  ջո ցո վ։ Ընդ ո րում, 
նման ըն թա ցա կար գե րի նա խա ձեռ նու մը չի հան դի սա նում մի  այն Կե նտ րո նա կան մա րմն  ի 
ի րա վա սու թյու նը, քա նի որ Հաա գայի կոն վեն ցի ան ան ձին ևս ի րա վունք է վե րա պա հել 
հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կայու թյան պայ ման նե րում ան մի  ջա կա նո րեն դի մե լ Պայ-
մա նա վոր վող պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մի ն նե րին:

 Մի ա ժա մա նակ նույն կոն վեն ցի այի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ 
բա ցա ռա պես մի  այն դա տա կան և վար չա կան մար մի ն նե րին է վե րա պահ ված ե րե խայի 
վե րա դար ձի մա սին կար գադ րու թյուն ա նե լու, վե րա դար ձը բա ցա ռող հան գա մա նք-
նե րը պար զե լու, դրա վե րա բե րյալ դի մու մը մե ր ժե լու ի րա վա սու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ 
նրա նց վրա է դր վել ե րե խա նե րին վե րա դա րձ նե լու հա մար ըն թա ցա կար գե րում ան հա-
պաղ գոր ծե լու պար տա կա նու թյուն: Ինչ վե րա բե րում է Հաա գայի կոն վեն ցի այում նշ ված 
« վար չա կան մար մի ն նե րին», ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ դրա նք վե-
րա բե րում են հի շյալ կոն վեն ցի ային ան դամ այն պե տու թյուն նե րին, ո րո նք դրա նով ստա-
նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը վե րա պա հել են որ ևէ վար չա կան մա րմն  ի, 
ո րը չի կա րող հա մը նկ նել Կե նտ րո նա կան մա րմն  ի հետ, քա նի որ Հաա գայի կոն վեն ցի ան 
հս տակ տա րան ջա տում է Կե նտ րո նա կան մա րմն  ի լի ա զո րու թյուն նե րը վար չա կան կամ 
դա տա կան մար մի ն նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի ց։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, որ պես 
Հաա գայի կոն վեն ցի այի ի մաս տով Պայ մա նա վոր վող կո ղմ, ի դե մս ՀՀ կա ռա վա րու թյան` 
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մի  այն 20.08.2009 թվա կա նին կայաց րել է թիվ 952-Ն ո րո շու մը, ո րի հա մա ձայն` Կոն վեն-
ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կե նտ րո նա կան մար մի ն է նշա նա կել Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կա տա րած վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Եվ րո պա կան կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը տա րած վում է նաև ծնո ղի՝ իր ե րե խայի հետ վե րա մի  ա վոր վե լու 
ի րա վուն քի վե րա բե րյալ վե ճե րի վրա, ին չը ևս նշա նա կում է, որ այդ պի սի վե ճե րի առ-
կայու թյան դեպ քում ան ձը պե տք է ու նե նա ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա վունք։ Իսկ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` «այն 
դեպ քե րում, երբ դա տա րան նե րից տար բեր վող մար մի ն ներ են լու ծում այն պի սի վե ճեր, 
ո րո նց նկատ մա մբ կի րա ռե լի է [Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի] 6-րդ հոդ վա ծը, Եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի ան պա հան ջում է հետ ևյալ հա մա կար գե րից առն վա զն մե  կի առ կայու թյու նը, 
հա մա պա տաս խան ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մար մի ն նե րը կամ ի րե նք են բա վա րա րում 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հա նջ նե րը կամ այն քան էլ չեն բա վա րա րում դրա նք, սա-
կայն են թա կա են այն պի սի դա տա կան մա րմն  ի կող մի ց լրա ցու ցիչ հս կո ղու թյան, որն ու-
նի լի ար ժեք ի րա վա սու թյուն և ա պա հո վում է 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ե րաշ խիք նե րը» 
(տե ՛ս, Սա ղա թե լյ ա նն ընդ դեմ Հայաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.10.2015 
թվա կա նի վճի ռը, 39-րդ կետ)։ Հետ ևա բար հաշ վի առ նե լով այն, որ Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ստե ղծ ված չէ այն պի սի վար չա կան մար մի ն, որն ու նի խնդ րո ա ռար կա 
վե ճը լու ծե լու ի րա վա սու թյուն և բա վա րա րում է Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տից բխող ան կա խու թյան ու ան կո ղմն  ա կա լու թյան պա հա նջ նե րը՝ խնդ րո 
ա ռար կա վե ճը են թա կա է դա տա րա նում քն նու թյա ն՝ շա հա գր գիռ ան ձի կող մի ց ան մի  ջա-
կա նո րեն ներ կայաց վող դի մու մի  հի ման վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն-
քը Հաա գայի կոն վեն ցի այի շր ջա նակ նե րում նա խա տես ված ի րա վա կան կա ռու ցա կար գե-
րի մի  ջո ցով ի րա կա նաց նե լու հա մար դա տա րա նը պե տք է պար զի այդ կոն վեն ցի այից 
բխող նաև հետ ևյալ հան գա մա նք նե րը.

1) արդյո՞ք խնդ րո ա ռար կա դեպ քը գտն վում է Հաա գայի կոն վեն ցի այի գոր ծո ղու-
թյան ո լոր տում` դեպ քը վե րա բե րում է մի  նչև 16 տա րե կան ե րե խայի նկատ մա մբ Հաա-
գայի կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով «խ նա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րին» կամ 
« տե սակ ցու թյան ի րա վունք նե րին»,

2) արդյո՞ք ե րե խան տե ղա փոխ վել կամ պահ վում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում,

3) արդյո՞ք ե րե խային տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը այդ կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի 
ի մաս տով ա նօ րի նա կան է։  

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, ե թե դա տա րա նը գա լիս է եզ րա հա նգ ման, որ ե րե խայի 
տե ղա փո խու մը կամ պա հե լն ա նօ րի նա կան է, ա պա կոն վեն ցի այի 12-րդ հոդ վա ծի ու-
ժով պար տա վոր է կար գադ րու թյուն ա նել ե րե խային ան հա պաղ վե րա դա րձ նե լու մա սի ն։ 
Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ե րե խային վե րա դա րձ-
նե լու պար տա կա նու թյու նը բա ցար ձակ չէ և ոչ բո լոր դեպ քե րում է, երբ Հաա գայի կոն-
վեն ցի այի ի մաս տով ե րե խային ա նօ րի նա կան տե ղա փո խե լու կամ պա հե լու վե րա բե րյալ 
հետ ևու թյուն ա նե լուց հե տո, դա տա րա նը պար տա վոր է ե րե խային վե րա դա րձ նե լու մա-
սին կար գադ րու թյուն ա նե լ։ Մաս նա վո րա պե ս՝ այդ պար տա կա նու թյու նը են թա կա է ժամ-
կե տային սահ մա նա փա կումն  ե րի` նա խա տես ված Հաա գայի կոն վեն ցի այի 4-րդ, 12-րդ և 
35-րդ հոդ ված նե րով, ինչ պես նաև բո վան դա կային սա հա մա փա կումն  ե րի` նա խա տես-
ված նույն կոն վեն ցի այի 13-րդ և 20-րդ հոդ ված նե րո վ։

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ար սեն Բա բա սյա նը պա հան ջել է Ար մի  նե Բա բա-
սյա նին պար տադ րել Ա րա մայիս և Տիգ րան Բա բա սյան նե րին ան հա պաղ վե րա դա րձ նել 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն՝ վե րա կա նգ նե լով նրա նց կա պը իր հետ և (կամ) չխո չըն դո-
տել իր կող մի ց Ա րա մայիս և Տիգ րան Բա բա սյան նե րի վե րա դա րձ մա նը` հայ ցի հիմ քում 
նաև դնե լով այն, որ ե րե խա նե րն ա ռա նց իր ի մա ցու թյան և հա մա ձայ նու թյան են տե ղա-
փոխ վել ու պահ վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում: Ե րե խա նե րի 16 տա րե կա նը չի 
լրա ցել: Դա տա րա նի 01.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել 
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է այն հիմ քով, որ « Կոն վեն ցի այով նա խա տես ված է ե րե խայի վե րա դա րձն ա պա հո վե լուն 
ա ջակ ցե լու հա մար հս տակ ըն թա ցա կա րգ` մաս նա վո րա պես այն, որ ե րե խայի առ ևա նգ-
ման հետ կապ ված հար ցե րը լուծ վում են Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան Կե նտ րո նա կան 
մա րմն  ի կող մի ց, հետ ևա բար վե ճը են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան»:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նույն պատ ճա ռա բա նու թյա մբ 25.02.2016 թվա կա նին ո րո-
շում է կայաց րել Ար սեն Բա բա սյա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու, և Դա-
տա րա նի 01.02.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շումն  
օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու մա սին` նաև նշե լով, որ «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քում որ ևէ ի րա վա կան նո րմ նա խա տես ված չէ, ո րը ան ձին հնա րա վո րու-
թյուն կտա քն նել ե րե խայի առ ևա նգ ման հետ կապ ված վեճ»։

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի 
ներ քո ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին և Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան-
գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, գտ նում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի նշ ված պատ ճա-
ռա բա նու թյունն ան հի մն  է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ.

Տ վյ ալ դեպ քում Ար սեն Բա բա սյա նը, դի մե  լով Դա տա րան, ըստ է ու թյան ներ կայաց րել 
է իր ե րե խա նե րի՝ Ա րա մայիս և Տիգ րան Բա բա սյան նե րի հետ վե րա մի  ա վոր վե լու պա-
հա նջ՝ հի մն  վե լով նաև Հաա գայի կոն վեն ցի այի վրա, որ պի սի պա հան ջը, ըստ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կա տա րած վեր լու ծու թյուն նե րի, են թա կա է քն նու թյան դա տա րա նում, ո րի 
ի րա կա նա ցու մը ոչ ի րա վա չափ կեր պով Դա տա րա նի կող մի ց մե  րժ վել է, իսկ Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նը նշ ված հան գա մա նքն ան տե սել է։

Մի ա ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հա նգ մա նը, 
որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քում որ ևէ ի րա վա կան նո րմ նա խա-
տես ված չէ, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա քն նել ե րե խայի առ ևա նգ ման հետ կապ ված վեճ, 
ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ Հաա գայի կոն-
վեն ցի այի ի մաս տով «առ ևան գում» հաս կա ցու թյունն ու նի ինք նա վար նշա նա կու թյուն, չի 
վե րա բե րում այդ հաս կա ցու թյան քրե աի րա վա կան ի մաս տին և ընդ գր կում է Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կող մի ց սույն ո րոշ մա մբ բա ցա հայտ ված բո վան դա կային ծա վա լը ։

 
Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հիմն  ա վոր է վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը` 

կապ ված Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սը, Հաա գայի կոն վեն ցի այի 29-րդ և 30-րդ հոդ ված նե րը, Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քի 3-րդ և 7-րդ հոդ ված նե րը խախ-
տե լու հետ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը դի տում է բա վա րար` 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով վճ ռա բեկ բո-
ղո քը բա վա րա րե լու, Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան 
ակտ կայաց նե լու հա մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Վե րաց նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 25.02.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և կայաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ վե րաց նել Եր ևա նի 
Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նի 01.02.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը ։

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և են-
թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈ Ղ՝ ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵ Ր՝ ստո րագ րու  թյու ն
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

 
ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե ԷԴ/3578/02/16
 դա տա րա նի ո րո շում          2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ Ե ԷԴ/3578/02/16
 Նա խա գա հող դա տա վո ր՝ Լ. Գրի գո րյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱՆ 

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 

2017 թվա կա նի օ գոս տո սի 23-ին 
քն նար կե լով «Ա նե լիք բա նկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հե տ՝ Բա նկ) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քն-

նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 11.11.2016 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Բան կը պա հան ջել է Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար-

չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց թիվ ԵԿԴ/0189/02/15 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 20.08.2015 թվա կա նին կայաց ված վճ ռով հաս տատ ված պար-
տա վո րու թյան կա տա րումն  ա պա հո վե լու հա մար բռ նա գան ձում տա րա ծել գրա վի ա ռար-
կա` Եր ևա նի Դա վիթ Բե կի փո ղո ցի թիվ 77 հաս ցե ում գտն վող տան և հո ղա մա սի վրա: 

Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Խա չատ րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 13.10.2016 թվա-
կա նի ո րոշ մա մբ Բան կի կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել է: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
11.11.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Բան կի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա նի 
13.10.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թո ղն վել է 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Բան կը ։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վե լ։ 

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

նա վո րումն  ե րով.
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 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է մի  նչև 22.12.2015 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու -
թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 18-րդ հոդ վա ծը (դա տա կան պա շտ պա նու  թյան ի րա վու ն քի 
վե րա բե րյալ նոր մե  րի մա սով նու յ նա բո վան դակ է 06.12.2015 թվա կա նին ըն դու ն ված ՀՀ 
Սահ մա նադ րու  թյան 61-րդ հոդ վա ծի hետ), ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-
նսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տը ։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը, մե ր ժե լով հայ ցա դի մու մի  ըն-

դու նու մը, խախ տել է Բան կի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը:
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է նաև, որ սույն գոր ծով ներ կայաց ված հայ ցի 

ա ռար կան, հիմ քը և հայ ցա պա հա նջն է ա կա նո րեն տար բեր վում են թիվ ԵԿԴ/0189/02/15 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ներ կայաց ված նե րից:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով մի  ակ պա տաս խա նո ղը 
Վեր ժին Սա հա կյ ա նն է, ում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գրա վի ա ռար-
կայի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու պա հա նջ է ներ կայաց րել Բան կը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 11.11.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և գո րծն ու ղար կել հա մա պա տաս խան ստո րա դաս 
դա տա րան նոր քն նու թյան»։

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու  մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է  ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի 234-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է՝ բո ղո քում 
բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման հա մար և գտ նում է, 
որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` 
նույն ան ձա նց մի  ջև, նույն ա ռար կայի մա սին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ 
դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռի առ կայու թյան հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն-
դու նու մը մե ր ժե լու հար ցի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 
գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 
Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա-
րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, 
այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, 
ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև 
ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ 
դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք, իսկ 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու-
րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա-
պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա)  6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րն ու պար-
տա կա նու թյուն նե րը, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ և ա նա չառ դա տա-
րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան 
ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի ու ա զա-
տու թյուն նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վունք նե րի կար ևո րու թյու նը բազ մի  ցս նշ վել է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) ո րո շումն  ե րում: 
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Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ ար դար դա տա-
քն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տա րրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը: 
Կրե ու զն ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րին և 
պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Այդ դրույ-
թը մա րմն  ա վո րում է դա տա րան դի մե  լու, այն է՝ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով դա տա րա նում 
հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը: Այ դու հան դե րձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ-
վե լու Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քում ըն կած մն ա ցած ե րաշ խիք նե րից: 
Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և ա րագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար-
ժեք չեն ու նե նա, ե թե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թա ցք չի տր վում։ Դժ վար  է պատ կե րաց նել 
ի րա վուն քի գե րա կայու թյուն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա-
նաց նե լիս, ե թե դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը չի ա պա հով վում (տե ՛ս, Կրե ու զն ընդ դեմ 
Լե հաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 52): 

Այ նուա մե  նայ նիվ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը եզ րա հան գել է նաև, որ դա տա կան 
պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րի մի  մա սն էլ կազ մում են « դա տա րան դի մե  լու» և 
« դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան» ի րա վունք նե րը, բա ցար ձակ չեն և կա րող են են թա րկ վել 
սահ մա նա փա կումն  ե րի, սա կայն կի րառ ված սահ մա նա փա կումն  ե րը չպե տք է այն կե րպ 
կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, 
որ վն աս հա սց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, ե թե կի րառ ված մի  ջոց նե րի 
և հե տա պնդ վող նպա տա կի մի  ջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն` 
գո րծ նա կան և ար դյու նա վետ ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման ա պա հո վվ մա մբ (տե ՛ս, 
Ալ-Ադ սա նին ընդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու  թյան թիվ 35763/97 գան գա տով Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 21.11.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 53, Խալ ֆաու ին ընդ դեմ Ֆրան սի այի 
թիվ 34791/97 գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, կետ 35, 
« Պայ քար և հաղ թա նակ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Հայաս տա նի թիվ 21638/03 գան գա տով Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի 20.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, կետ 44): Մի ա ժա մա նակ Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը նշել է, որ թեև Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է 
դա տա րան դի մե  լու ար դյու նա վետ ի րա վունք, այ նուա մե  նայ նիվ, պե տու թյան հայե ցո ղու-
թյա նն է թո ղն ված նշ ված նպա տա կի հա մար ան հրա ժե շտ մի  ջոց նե րի ընտ րու թյան հար-
ցը (տե ՛ս, Էյ րին ընդ դեմ Իռ լան դի այի թիվ 6289/73 գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
09.10.1979 թվա կա նի վճի ռը, կետ 26): 

Ա նդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ 
ի րաց ման ի րա վա կան խնդ րին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նն իր 28.11.2007 թվա կա-
նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տել է հետ ևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` հայ ցը 
կամ դի մու մը դա տա կան ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան այն մի  ջոց նե րն են, ո րոն ցով հիմ-
նա կան ի րա վունք նե րի, այդ թվում` դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի կրող հան-
դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը պա շտ պան վում է իր ի րա վունք նե րի 
տա րաբ նույթ խախ տումն  ե րից, ո րո նք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րային իշ խա նու-
թյան, այն պես էլ մաս նա վոր ան ձա նց կող մի ց: 

Ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից ա ծա նց վում է 
պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ա պա հո վել այն թե՛ նոր մաս տե ղծ, թե՛ ի րա-
վա կի րառ գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված 
դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը սահ-
մա նում է օ րե նս դի րը: Օ րե նս դի րն այս գոր ծըն թա ցում օժտ ված է գնա հատ ման ո րո շա կի 
ա զա տու թյա մբ, սա կայն սա չի նշա նա կում, որ օ րե նս դի րն ի րա վա սու է սահ մա նել դա-
տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի ի րաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած ի րա վա կար գա վո րում: 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված այս հիմն  ա րար ի րա վուն քի ի րաց ման կար գը 
և պայ ման նե րը նա խա տե սող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը պե տք է նպա տակ հե տա պն դեն 
ա պա հո վե լու դա տա կան պա շտ պա նու թյան մի  ջոց նե րի գո րծ նա կա նում ար դյու նա վետ 
ե րաշ խա վո րու մը, այլ խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը և ան ձա նց 
ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի գո րծ նա կա նում ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյու նը: 
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Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ ո րո շումն  ե-
րում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա դր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն-
քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ե րաշ խա վոր վում են դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան հիմն  ա-
կան ի րա վունք նե րը, ու ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պա շտ պա-
նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օ րե նս դի րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ շա հա գր գիռ ան ձն ի րա վունք ու նի նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով դի-
մե լ դա տա րան` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա մբ, օ րե նք նե րով և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե-
րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պա շտ պա նու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա վո րը մե ր ժում է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ե թե`

1) վե ճը են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան.
2) նույն ան ձա նց մի  ջև, նույն ա ռար կայի մա սին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե-

րյալ առ կա է դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճիռ.
3) այլ դա տա րա նի կամ ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վա րույ թում առ կա է նույն ան-

ձա նց մի  ջև, նույն ա ռար կայի մա սին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ գո րծ.
4)  նույն ան ձա նց մի  ջև, նույն ա ռար կայի մա սին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե-

րյալ առ կա է ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վճիռ կամ Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ-
տա րա րի ո րո շում, բա ցա ռու թյա մբ դա տա րա նի կող մի ց ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վճ-
ռի կամ Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րոշ ման   հար կա դիր կա տար ման հա-
մար կա տա րո ղա կան թե րթ տա լը մե ր ժե լու դեպ քի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը, նույն օ րե նսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված կար-
գով, հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին կայաց նում է ո րո շում` հայ ցա դի մումն  
ստա նա լու օր վա նից ե ռօ րյա ժամկ  ե տում ո րո շու մը, հայ ցա դի մու մը և դրան կից փաս տա-
թղ թե րը պատ շաճ ձևով ու ղար կե լով հայց վո րին:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րե նս դի րն ե րաշ խա-
վո րե լով յու րա քան չյուր ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, մի  ա ժա մա նակ 
սպա ռիչ կեր պով ամ րագ րել է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հիմ քե րը, ո րո նք են-
թա կա չեն փո փոխ ման: Նշ վա ծը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ հայ ցի ներ-
կայա ցու մը դա տա րան և դրա հի ման վրա քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի հա րու ցու մը, ա ռաջ 
են բե րում ո րո շա կի ի րա վա կան հետ ևա նք ներ: Մաս նա վո րա պես, հայ ցա դի մու մը վա րույթ 
ըն դու նե լու մա սին ո րո շում կայաց նե լու պա հից է սկս վում հա րուց ված քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծի ըն թաց քը, իսկ դա տա կան պա շտ պա նու թյուն հայ ցած ան ձն իր հեր թին ակն կա լում 
է հա մա պա տաս խան քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռա-
ջա ցում, այն է՝ և՛ դա տա րա նի, և՛ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց մոտ ա ռաջ են գա լիս ո րո-
շա կի դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ, ո րո նց ի րա կա նա ցու մը 
տե ղի է ու նե նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում: Հետ ևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 
դա տա րա նի կող մի ց ո րո շում է կայաց վում հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին, 
դա տա րան դի մած ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը չի ի րաց վում՝ դրա նից 
բխող ի րա վա կան հետ ևա նք նե րով: Ընդ ո րում, ե թե հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել 
է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տի հիմ քով, 
ա պա այդ դեպ քում պե տք է առ կա լի նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճիռ նույն ան ձա նց 
մի  ջև, մի և նույն ա ռար կայի մա սին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով նույն 
ան ձա նց մի  ջև, նույն ա ռար կայի մա սին մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի` 
օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռի առ կայու թյան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմ քին, 
ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի վա րույ թը,  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն, կա րող է կա րճ վել մի  այն այն դեպ քում, երբ նույնն 
են օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռով լուծ ված և տվյ ալ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի
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1. կող մե  րը, այ սի նքն` քա ղա քա ցի ա կան վա րույ թում հա կա դիր շա հե րով օժտ ված ան-
ձի նք,

2. հայ ցի ա ռար կան, այ սի նքն` հայց վո րի կող մի ց պա տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու-
թաի րա վա կան պա հան ջը,

3. հայ ցի հիմ քը, այ սի նքն` այն հան գա մա նք նե րը, ո րո նց վրա հի մն  վում են հայ ցա պա-
հա նջ նե րը` բա ցա ռու թյա մբ  ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի 110-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քի:

 Հետ ևա բար վե րը նշ ված պայ ման նե րից որ ևէ մե  կի բա ցա կայու թյան դեպ քում քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կա րճ վել չի կա րող (տե ՛ս, ՀՀ Սյու  նի քի մար զի Ներ քին Հա նդ 
հա մայնքն ընդ դեմ «Գ. Ար շա կյ ան» ՍՊԸ-ի թիվ ԵԿԴ/0407/02/11  քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու և 
գոր ծի վա րույ թի կա րճ ման վկայա կոչ ված հիմ քի նույ նա բո վան դակ լի նե լը, գտ նում է, որ 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նշ ված դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տի հիմ քով հայ-
ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց նե լիս: 

Սույն գոր ծով Բան կը հայ ցա դի մում է ներ կայաց րել ընդ դեմ Վեր ժին Սա հա կյ ա նի և 
եր րո րդ ան ձ Յու լի ան նա Գրի գո րյա նի՝ գրա վի ա ռար կայի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու 
պա հան ջի մա սին (գ.թ. 4-7):

 Դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ « թիվ ԵԿԴ/0189/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով 20.08.2015 թվա կա նին կայաց ված վճ ռի հա մա ձայն` Բա նկն ընդ դեմ Յու լի ան նա Գրի-
գո րյա նի և Վեր ժին Սա հա կյ ա նի ներ կայաց րել է գու մար բռ նա գան ձե լու, տո կոս ներ հաշ-
վեգ րե լու, բռ նա գան ձու մը գրա վա դր ված, ինչ պես նաև պա տաս խա նո ղին պատ կա նող 
այլ գույ քի և դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա տա րա ծե լու պա հա նջ նե րի մա սին հայ ցա դի մում, 
ո րը բա վա րար վել է, այ սի նքն` տվյ ալ դեպ քում նույն ան ձա նց մի  ջև, նույն ա ռար կայի մա-
սին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ առ կա է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճիռ», 
13.10.2016 թվա կա նին ո րո շում է կայաց րել Բան կի կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մի  
ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին (գ.թ. 1): 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ « Դա տա րա նը ներ կայաց ված հայ-
ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժել է ի րա վա ցի ո րեն` հաշ վի առ նե լով, որ սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով և թիվ ԵԿԴ/0189/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձի նք` կող մե  րը, հայ ցա դի մու մի  ա ռար կան և հիմ քե րը նույնն են, այն է` եր կու դեպ քում 
էլ Բան կը հայ ցա դի մում է ներ կայաց րել նույն ան ձա նց դեմ` գու մա րի բռ նա գան ձու մը 
գրա վա դր ված գույ քի վրա տա րա ծե լու պա հան ջի մա սին», Բան կի վե րա քն նիչ բո ղո քը 
մե ր ժել է, և Դա տա րա նի 13.10.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա-
սին» ո րո շու մը թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ (գ.թ. 78-79):

 Մի նչ դեռ վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծում առ կա՝ Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց թիվ ԵԿԴ/0189/02/15 քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով 20.08.2015 թվա կա նին կայաց ված վճ ռի նե րա ծա կան մա սի բո վան դա կու-
թյան ու սումն  ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ տվյ ալ գոր ծով Բան կի կող մի ց, որ պես հայ ցի 
ա ռար կա, նշ վել է նաև բռ նա գան ձու մը գրա վա դր ված, ինչ պես նաև պա տաս խա նո ղին 
պատ կա նող այլ գույ քի և դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա տա րա ծե լը: Մի նչ դեռ նույն վճ ռի` 
« Հայց վո րի փաս տա րկ նե րը և ի րա վա կան դիր քո րո շու մը» բաժ նի բո վան դա կու թյան 
ու սումն  ա սի րու թյու նը վկայում է, որ նշ ված գոր ծով Բան կը մի  այն խնդ րել է պա տաս խա-
նո ղից բռ նա գան ձել ո րո շա կի գու մար և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը, իսկ «բռ նա գան ձու մը գրա վա դր ված, ինչ պես նաև պա-
տաս խա նո ղին պատ կա նող այլ գույ քի և դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա տա րա ծե լու մա սին» 
պա հա նջ Բա նկն ան գամ գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ չի ներ կայաց րել: Եր ևա նի Կե նտ րոն 
և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նն իր հեր-
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թին նշ ված գոր ծով 20.08.2015 թվա կա նին վճիռ է կայաց րել մի  այն գու մար բռ նա գան ձե լու 
մա սին: Նշ ված վճի ռը մտել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

 Սույն գոր ծով Բան կը հայ ցա դի մում է ներ կայաց րել դա տա րան ընդ դեմ Վեր ժին Սա-
հա կյ ա նի և եր րո րդ ան ձ Յու լի ան նա Գրի գո րյա նի` պա հան ջե լով «Եր ևա նի Կե նտ րոն և 
Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 
թիվ ԵԿԴ/0189/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 20.08.2015 թվա կա նին կայաց ված վճ ռով 
հաս տատ ված պար տա վո րու թյան կա տա րումն  ա պա հո վե լու հա մար բռ նա գան ձում տա-
րա ծել գրա վի ա ռար կա` Եր ևա նի Դա վիթ Բե կի փո ղո ցի թիվ 77 հաս ցե ում գտն վող տան 
և հո ղա մա սի վրա»: 

Այ սի նքն` թեև սույն գոր ծով և թիվ ԵԿԴ/0189/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կայաց-
ված ու օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով վե ճը ե ղել է նույն ան ձա նց` Բան-
կի, Վեր ժին Սա հա կյ ա նի և Յու լի ան նա Գրի գո րյա նի մի  ջև, այ նուա մե  նայ նիվ սույն քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ու թիվ ԵԿԴ/0189/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով հայ ցի ա ռար կան 
նույ նը չէ: Մաս նա վո րա պես, սույն գոր ծով ներ կայաց ված հայ ցի ա ռար կան օ րի նա կան ու-
ժի մե ջ մտած վճ ռով ո րոշ ված դրա մա կան պար տա վո րու թյան կա տա րումն  ա պա հո վե լու 
նպա տա կով գրա վի ա ռար կայի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու մա սին պա հա նջն է, իսկ 
թիվ ԵԿԴ/0189/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ներ կայաց ված հայ ցի նը` գու մար բռ նա-
գան ձե լը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ներ կայաց րած հայ-
ցի և վե րը նշ ված գոր ծով հայ ցի ա ռար կա նե րը տար բեր են, այ սի նքն` տվյ ալ դեպ քում 
բա ցա կայում է նույն ան ձա նց մի  ջև, նույն ա ռար կայի մաuին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի 
վե րա բե րյալ դա տա րա նի` o րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռի առ կայու թյան հիմ քով հայ-
ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հիմ քը ։

 Հի մք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նը, 
մե ր ժե լով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, իսկ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի ո րո շու-
մը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մե ջ, թույլ են տվել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տի խախ տում՝ սահ մա նա փա կե լով 
Բան կի՝ դա տա րան դի մե  լու և դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունք նե րը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը բա վա րար է, ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ակտ կայաց նե լու հա մա ր։

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 222-րդ,  240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Վե րաց նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 11.11.2016 թվա կա նի ո րո շու մը և կայաց նել նոր դա տա կան ակտ` վե րաց նել Եր-
ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 13.10.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը ։

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և են-
թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈ Ղ՝ ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵ Ր՝ ստո րագ րու  թյու ն
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան                Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/2791/02/13
 դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ԵԿԴ/2791/02/13
 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Պետ րո սյա ն
 Դա տա վոր նե ր՝  Տ. Նա զա րյա ն
 Կ. Չի լին գա րյա ն

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի մար տի 24-ին,
քն նար կե լով ըստ հայ ցի Դո նա րա Գրի գո րյա նի ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա-

նի, ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան (այ սու հե տ՝ 
Ծա ռայու թյուն), « Լու սան շան» ՊՈԱԿ-ի՝ հա մա պար տու թյան կար գով 812.000 ՀՀ դրամ 
պատ ճառ ված վն ա սի գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.06.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը 
վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ծա ռայու թյան ներ կայա ցու ցիչ Ժի րայր Կա րա պե-
տյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

 ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Դո նա րա Գրի գո րյա նը պա հան ջել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տա-

րա նից, Ծա ռայու թյու նից և « Լու սան շան» ՊՈԱԿ-ից հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա-
գան ձել 812.000 ՀՀ դրամ: 

Եր ևա նի Կե նտ րոն և Նո րք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 23.02.2016 թվա կա նի վճ-
ռով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և « Լու սան շան» 
ՊՈԱԿ-ի դեմ ներ կայաց ված պա հան ջի մա սով, կա րճ վել է՝ հայց վո րի կող մի ց հայ ցից 
հրա ժար վե լու հիմ քով: Հայ ցը՝ Ծա ռայու թյու նից 812.000 ՀՀ դրամ պատ ճառ ված վն ա սի 
գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
27.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ծա ռայու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ծա ռայու թյան ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մն  ե րը և պա հան ջը  
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-

նսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե ով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ 29.04.2016 թվա կա նին 

Դա տա րա նը 23.02.2016 թվա կա նի վճի ռն ու ղար կել է «ք. Եր ևան, Թաի րո վի 14» հաս ցե-
ո վ՝ « Պահ պան վող հա տուկ տա րա ծք», իսկ Ծա ռայու թյուն («ք. Եր ևան, Ի սա կո վի 9») այն 
մուտ քա գր վել է 03.05.2016 թվա կա նին: Այ սի նքն՝ Դա տա րա նը սխալ հաս ցե ով է ու ղար կել 
վճի ռը, ո րի հետ ևան քով Ծա ռայու թյունն այն ուշ է ստա ցել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 27.06.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րո շու մը: 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 234-րդ հոդ-
վա ծի    1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` ստո րա դաս 
դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի     
1-ին կե տի և 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա 
է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու-
թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցադ րու մն  ե րին.

1) վե րա քն նու  թյան կար գով բո ղո քա րկ ման են թա կա դա տա կան ակ տը բո ղոք բե րած 
ան ձին ու շ հա սու  լի նե լու  դեպ քու մ բո ղոք բե րե լու  բաց թո ղած ժամկ  ե տը են թա կա է վե րա-
կա նգն ման ի րա վու ն քի ու  ժո ՞վ (ex jure), թե՞ վե րա քն նիչ դա տա րա նի հայե ցո ղու  թյա մբ.

2) արդյո ՞ք վե րա քն նիչ դա տա րա նն ի րա վա սու  է վե րա դա րձ նել վե րա քն նիչ բո ղո քն 
այն պայ ման նե րու մ, երբ ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սու մ որ ևէ ան դրա դա րձ չի կա տա րել 
վե րա քն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի` « Վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու  հա մար օ րեն քով սահ ման ված 
ժամկ  ե տի բաց թող ման պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու  մա սին»  մի ջ նոր դու  թյա նը և որ ևէ 
եզ րա հան գու մ չի ա րել այն բա վա րա րե լու  կամ մե ր ժե լու  վե րա բե րյալ:

1) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա-
կան ակ տե րն օ րի նա կան ու ժի մե ջ են մտ նում հրա պա րակ ման պա հից մե կ ա մի ս հե տո, 
բա ցա ռու թյա մբ նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե-
րու թյան հա մա ձայն` հրա պա րակ վե լուց ան մի  ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հա նձն վում է 
գոր ծին մաս նակ ցած ան ձա նց: Գոր ծի մաս նա կից նե րից որ ևէ մե  կի ներ կայա ցած չլի նե լու 
դեպ քում վճ ռի օ րի նա կը հրա պա րակ ման կամ հա ջո րդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու-
ղա րկ վում է նրան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք կա րող է 
բեր վել մի  նչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամկ  ե տը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վում է, ե թե վե րա քն նիչ բո ղո քը 
բեր վել է սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո և մի ջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում 
բաց թո ղած ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին, կամ նման մի ջ նոր դու թու նը չի բա վա րա-
րել դա տա րա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են նույն օ րե նսգր քով կամ այլ 
օ րե նք նե րով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում:

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

 ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր նախ կին ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է դա տա րա-
նի վճի ռն օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված ժամկ  ե տում ան ձին չհա նձ նե լու և բո ղո քա րկ ման 
ժամկ  ետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան հետ ևա նք նե րին: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րել է, որ ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա-
տա կան ակ տի դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված է մե  կամ սյա 
ժամկ  ետ: Այդ ժամկ  ե տում վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի լի ար ժեք և ար դյու նա-
վետ ի րա կա նաց ման հա մար օ րե նքն ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին պար տա-
վո րեց նում է վճի ռը հրա պա րակ վե լուց ան մի  ջա պես հե տո դրա օ րի նա կը հա նձ նել գոր ծին 
մաս նակ ցած ան ձա նց, իսկ նրան ցից որ ևէ մե  կի ներ կայա ցած չլի նե լու դեպ քում հրա պա-
րակ ման կամ առն վա զն հա ջո րդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կել նրան: Մի ա ժա-
մա նակ այն դեպ քում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգ րյալ ժամկ  ե-
տը, վեր ջի նս ի րա վունք ու նի ներ կայաց նել դրա բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի 
հա մա րե լու և բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյուն, ո րի քն նար կու-
մը վե րա քն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե լով նաև ան ձի` 
սահ մա նադ րա կան նոր մով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ի րա վա կան 
պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք նե րը (տե ՛ս,            «ՎՏԲ-Հայաս-
տան բա նկ» ՓԲԸ-ն ընդ դեմ Դա նի ել Բար սե ղյ ա նի և այ լոց թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 21.12.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այ սի նքն` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ բո ղո քա րկ ման ի րա-
վուն քի ի րաց ման ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը պայ մա նա վոր ված է ստո րա դաս դա տա րա նի 
ան գոր ծու թյա մբ, բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու հար ցը քն-
նար կե լիս վե րա դաս դա տա րա նը պե տք է ա ռաջ նո րդ վի ան ձի` իր ի րա վունք նե րի պա շտ-
պա նու թյան հա մար դա տա րան դի մե  լու և դրա մատ չե լի ու թյան սկզ բունք նե րով: 

Ը նդ ո րում, այս կա պակ ցու թյա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նն իր 09.02.2016 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1254 ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ օ րե նսդ րո րեն պե տք է սահ-
ման վեն ան հրա ժե շտ ու բա վա րար ե րաշ խիք ներ դա տա կան ակ տը բո ղոք բե րո ղի 
կող մի ց ամ բող ջու թյա մբ ու ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ստա նա լու և դա տա րա նի մատ-
չե լի ու թյան ու ար դար դա տա քն նու թյան իր ի րա վունքն ար դյու նա վետ ի րաց նե լու 
հա մար: Վե րը նշ վա ծի հի ման վրա ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ 
չնայած այն հան գա ման քին, որ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քա րկ ման ժամկ  ե տը, որ պես 
կա նոն, հաշ վա րկ վում է հրա պա րակ ման պա հից, այ նուա մե  նայ նիվ, ան հրա ժե շտ են 
օ րե նսդ րա կան բա վա րար ե րաշ խիք ներ, ո րո նք կա պա հո վեն ան ձի՝ դա տա կան պա-
շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը: 

Մի ա ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է 22.12.2015 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1249 ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 
երբ վճ ռա բեկ բո ղո քը վճ ռա բեկ դա տա րան բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ է հան դի սա նում հա մա պա տաս խան բո ղո քա րկ վող դա-
տա կան ակ տը բո ղո քա բե րից ան կախ պատ ճառ նե րով վեր ջի նիս ուշ հա սու լի նե լու հան-
գա ման քը, ա պա բո ղո քա բե րը պե տք է ներ կայաց նի բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա-
նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն` կցե լով հա մա պա տաս խան հան գա ման քը հա վաս տող, 
վկայող ա պա ցույց նե րը, իսկ վճ ռա բեկ դա տա րա նը` տվյ ալ հան գա ման քի հաշ վառ մա մբ 
բա վա րա րի ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյու նը: Այդ դեպ քում բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց վե րա կա նգն վում է ի րա վուն քի ու ժով (ex jure)՝ հա մա պա-
տաս խան դա տա կան ակ տում այդ մա սին փաս տե լով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ար տա հայ-
տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կի րա ռե լի են նաև վե րա քն նու թյան կար գով բո ղո քա-
րկ ման ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի նկատ մա մբ:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նի դիր քո րոշ մա ն՝ բո ղո քա րկ ման ժամկ  ե տը բաց թող նե լու դեպ քում բո ղո-



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 721

քա բե րի կող մի ց ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն և հա մա պա տաս խան 
ա պա ցույց ներ ներ կայաց նե լը, իսկ վե րա դաս դա տա րա նի կող մի ց նշ ված մի ջ նոր դու թյան 
քն նար կու մը և ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լը, պար տա դիր է: Այն դեպ քում, երբ պատ շաճ 
ա պա ցուց ված է բո ղո քա րկ վող դա տա կան ակ տը բո ղոք բե րած ան ձի կող մի ց իր կամ քից 
ան կախ պատ ճառ նե րով ուշ ստա նա լու հան գա ման քը և բո ղո քը ներ կայաց վել է դա տա-
կան ակ տը ստա նա լու օր վա նից հաշ ված օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում, վե րա դաս 
դա տա րա նը բաց թո ղած ժամկ  ե տը պե տք է վե րա կա նգ նի ի րա վուն քի ու ժով (ex jure):

 Սույն գոր ծով Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա դա րձ նե լով Ծա ռայու թյան վե րա քն նիչ 
բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի վճ ռի դեմ բո ղոք կա-
րող էր ներ կայաց վել մի  նչև 24.03.2016 թվա կա նը նե րա ռյալ, մի  նչ դեռ բո ղոք բե րած ան ձը 
վե րա քն նիչ բո ղո քը փոս տային ծա ռայու թյա նը հա նձ նել է 03.06.2016 թվա կա նին, այ սի նքն՝ 
բո ղոք ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո: Բա-
ցի այդ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի 
վճի ռը Ծա ռայու թյուն մուտ քա գր վել է 03.05.2016 թվա կա նին, մի  նչ դեռ գոր ծի նյու թե րից 
եր ևում է, որ Ծա ռայու թյունն այն ստա ցել է 29.04.2016 թվա կա նին, ուս տի Ծա ռայու թյան 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը՝ Դա տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի վճի ռը 03.05.2016 թվա կա նին 
Ծա ռայու թյուն մուտ քա գր վե լու հետ կապ ված, ան հի մն  է, քա նի որ այդ օ րը վճի ռը մա-
կա գր վել է Ծա ռայու թյան աշ խա տակ ցին, իսկ Ծա ռայու թյունն այն ստա ցել է 29.04.2016 
թվա կա նին: 

Մի նչ դեռ վե րը նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լո վ՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Դա տա րան ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մում որ-
պես Ծա ռայու թյան հաս ցե նշ ված է «ք. Եր ևան, Թաի րո վի 14» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 4): Դա-
տա րա նը 13.03.2014 թվա կա նին, 25.07.2014 թվա կա նին, 16.10.2014 թվա կա նին նշա նակ ված 
դա տա կան նիս տե րի ծա նու ցագ րե րը Ծա ռայու թյա նն ու ղար կել է «ք. Եր ևան, Ի սա կո վի 9» 
հաս ցե ով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 47, 91, 102): Ծա ռայու թյու նը 07.02.2014 թվա կա նին ներ-
կայաց րել է հայ ցա դի մու մի  պա տաս խան, որ տեղ որ պես իր հաս ցե՝ նշել է «ք. Եր ևան 
Ի սա կո վի 9» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 58): Դա տա րա նը 23.02.2016 թվա կա նի վճի ռը Ծա ռայու-
թյա նն ու ղար կել է «ք. Եր ևան, Թաի րո վի 14» հաս ցե ով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 80): 

Դա տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի վճի ռը «ք. Եր ևան, Թաի րո վի 14» հաս ցե ում ստաց-
վել է 29.04.2016 թվա կա նին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 83): Ծա ռայու թյու նը վե րա քն նիչ բո ղո քը 
փոս տին է հա նձ նել 06.06.2016 թվա կա նին (հա տոր  2-րդ, գ.թ. 99), ո րին կից ներ կայաց-
ված փաս տա թղ թի հա մա ձայն՝ Դա տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի վճի ռը Ծա ռայու թյուն 
մուտ քա գր վել է 03.05.2016 թվա կա նին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 98):

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ դեպ-
քում վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ 
մի ջ նոր դու թյան քն նու թյան հա մար է ա կան են սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կայաց ված 
վճի ռը Ծա ռայու թյա նը հա նձն ված լի նե լու և այն նրա կող մի ց ստաց ված լի նե լու փաս տե րը, 
քա նի որ և´ վճ ռի հա նձ նու մը, և´ դրա ու ղար կու մը կող մի ն նպա տակ է հե տա պն դում վեր-
ջի նիս տե ղե կաց նե լու դա տա րա նի կող մի ց կայաց ված դա տա կան ակ տի մա սին, և մի  այն 
նշ ված փաս տե րը պար զե լուց հե տո Վե րա քն նիչ դա տա րա նը կա րող էր ո րո շել` հար գե լի է 
վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը, թե՝ ոչ:  

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում առ կա չէ ա պա-
ցույց այն մա սին, որ Ծա ռայու թյու նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը ստա-
ցել է հրա պա րակ ման օ րը: Ա վե լին, գոր ծում առ կա չէ նաև ա պա ցույց այն մա սին, թե 
Դա տա րա նը վճի ռը երբ է ու ղար կել Ծա ռայու թյա նը: Դա տա րա նը դա տա կան նիս տե րի 
ծա նու ցագ րե րը Ծա ռայու թյա նն ու ղար կել է «ք. Եր ևան, Ի սա կո վի 9» հաս ցե ով, իսկ 
23.02.2016 թվա կա նի վճի ռն ու ղար կել է «ք. Եր ևան Թաի րո վի 14» հաս ցե ով, որ պի սի 
հան գա մա նք նե րը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց պատ շաճ հե տա զոտ ման և հա մար ժեք 
գնա հատ ման չեն ար ժա նա ցել: 

Ի նչ վե րա բե րում է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ Դա-
տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի վճի ռը Ծա ռայու թյու նը ստա ցել է 29.04.2016 թվա կա նին, 
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ա պա այն ան հի մն  է, քա նի որ ըստ Ծա ռայու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քին կից ներ կայաց-
ված գրու թյա ն՝ Դա տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի վճի ռը Եր ևա նի Ի սա կո վի թիվ 9 հաս-
ցե ում ստաց վել է 03.05.2016 թվա կա նին, ո րը նույն օ րը մա կա գր վել է Ծա ռայու թյան աշ-
խա տակ ցին: Այ սի նքն՝ 03.05.2016 թվա կա նը ոչ մի  այն բո ղո քա րկ վող վճի ռը Ծա ռայու թյան 
աշ խա տակ ցին մա կա գր վե լու, այլև Ծա ռայու թյու նում ստաց վե լու (մուտ քա գր վե լու) օրն է: 
Ա վե լին, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը ևս ըն դու նել է, որ սույն գոր ծով Ծա ռայու թյան հաս ցեն 
Եր ևա նի Ի սա կո վի թիվ 9 հաս ցեն է, քա նի որ « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու 
մա սին» 27.06.2016 թվա կա նի ո րո շումն  ու ղար կել է  Եր ևա նի Ի սա կո վի թիվ 9 հաս ցե ով 
(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 106):

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում առ կա է բո ղո քա-
բե րից ան կախ պատ ճառ նե րով դա տա կան ակ տը նրան ուշ հա սու լի նե լու  հան գա ման քը, 
որ պի սի պայ ման նե րում բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դու թյան և 
պատ շաճ ա պա ցույց նե րի առ կայու թյան դեպ քում են թա կա է վե րա կա նգ ման ի րա վուն քի 
ու ժով (ex jure):

2) Անդ րա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ բո ղոք 
բե րո ղը բաց է թո ղել բո ղոք ներ կայաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը և 
առ կա չէ մի ջ նոր դու թյուն՝ բաց թո ղած ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սի ն՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետ ևյա լը.  

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա կան ակ տը, ո րով ըստ է ու թյան չի լուծ վում գոր ծը, կայաց վում է ո րոշ ման 
ձևով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն` ա ռան ձին ակ տի ձևով կայաց ված ո րոշ ման մե ջ պե տք է նշ վեն`

1) դա տա րա նի ան վա նու մը, դա տա րա նի կազ մը, գոր ծի հա մա րը, ո րո շու մը կայաց նե-
լու ամ սա թի վը, վե ճի ա ռար կան.

2) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձա նց ա նու նը (ան վա նու մը).
3) հար ցը, ո րի վե րա բե րյալ ո րո շում է կայաց վում.
4) շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րե նք ներ և 

այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկայա կոչ մա մբ.
5) եզ րա հան գու մը քն նա րկ վող հար ցով.
6) ո րո շու մը բո ղո քար կե լու կար գը և ժամկ  ե տը, ե թե այն են թա կա է բո ղո քա րկ ման:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ 

են թա կե տի հա մա ձայն` վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վում է, ե թե վե րա քն նիչ բո ղո քը 
բեր վել է սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո և մի ջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում 
բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին, կամ նման մի ջ նոր դու թյու նը չի բա վա-
րա րել դա տա րա նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` վե րա քն նիչ բո ղո քը կա զմ վում է գրա վոր, ո րում պե տք է նշ վեն բո-
ղո քին կց վող փաս տա թղ թե րի ցան կը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն` վե րա քն նիչ դա տա րա նը, նույն օ րե նսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ-
ման ված կար գով, գոր ծը ստա նա լու օր վա նից հե տո` ե ռօ րյա ժամկ  ե տում, կայաց նում է 
ո րո շում վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին: Ո րոշ ման մե ջ նշ վում են բո ղո քում 
թույլ տր ված բո լոր ա ռեր ևույթ խախ տումն  ե րը:

Վ կայա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վե րա քն նիչ բո ղո քի վե-
րա դա րձ ման հի մք է նաև վե րա քն նիչ բո ղո քն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա-
լուց հե տո ներ կայաց ված լի նե լը և բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ-
նոր դու թյուն չներ կայաց նե լը, կամ այդ մի ջ նոր դու թյու նը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց 
մե ր ժե լը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ այն դեպ քե րում, երբ վե րա քն-
նիչ բո ղո քին կց ված է կամ բո ղո քում նե րառ ված է վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն, ա պա Վե-
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րա քն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ան դրա դառ նալ այդ մի ջ նոր դու թյա նը և դրա 
քն նա րկ ման ար դյուն քում ո րո շում կայաց նե լուց հե տո մի  այն ո րո շել վե րա քն նիչ 
բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու կամ վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ծա ռայու թյու նը Դա տա րա նի 23.02.2016 թվա կա նի 
վճ ռի դեմ բե րե լով վե րա քն նիչ բո ղոք` մի  ա ժա մա նակ մի ջ նոր դել է վե րա քն նիչ բո ղոք բե-
րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հա մա րել հար գե լի (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 96):

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, 27.06.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու 
մա սին» ո րոշ մա մբ վե րա դա րձ նե լով վե րա քն նիչ բո ղո քը և ար ձա նագ րե լով, որ « բո ղոք 
բե րո ղը բո ղո քին կից ներ կայաց րել է ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյուն», մի  ա-
ժա մա նակ նշել է, որ « բո ղոք բե րո ղը բաց է թո ղել բո ղո քը ներ կայաց նե լու ժամկ  ե տը և 
չկա մի ջ նոր դու թյուն, հետ ևա բար վե րա քն նիչ բո ղո քն են թա կա է վե րա դա րձ ման»: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հա նգ ման 
հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 27.06.2016 թվա-
կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րոշ ման մե ջ բա ցա կայում է որ ևէ 
նշում  Ծա ռայու թյան վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի 
բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու 
վե րա բե րյալ: Այ սի նքն` Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 27.06.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը 
վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րո շու մը չի պա րու նա կում որ ևէ եզ րա հան գում վե րա քն նիչ բո-
ղո քում ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու վե րա բե րյալ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նը որ ևէ ո րո շում չի կայաց րել մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու վե-
րա բե րյալ, ինչն ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի խախ տում է: Մաս նա-
վո րա պես` շա հա գր գիռ ան ձը, իր դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունքն ի րաց նե լիս, 
դա տա վա րա կան օ րեն քով նա խա տես ված որ ևէ մի ջ նոր դու թյուն հա րու ցե լով, ակն կա լում 
է իր կող մի ց բա րձ րաց ված հար ցի ո րո շա կի լու ծում` դա տա րա նի կող մի ց հա մա պա տաս-
խան ո րոշ ման կայաց ման ձևով: Այ սի նքն` դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի մի ջ նոր դու թյուն 
հա րու ցե լու ի րա վուն քին հա մա պա տաս խա նում է տվյ ալ հար ցով ո րո շում կայաց նե լու 
դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը:  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
144-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նի ո րոշ մա նը ներ կայաց վող 
պար տա դիր պա հա նջ է քն նա րկ վող հար ցի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան եզ րա հան-
գու մը, հետ ևա բար այդ պի սի եզ րա հա նգ ման բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում բա ցա-
կայում է նաև դա տա րա նի ո րո շու մը, ին չի ար դյուն քում խա խտ վում է ան ձի` դա տա կան 
պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ծա ռայու թյան` վե րա քն նիչ 
բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե-
լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյան կա պակ ցու թյա մբ սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն  ե րին հա մա պա տաս խան Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ո րո շում 
կայաց նե լու հա մար սույն գոր ծը են թա կա է նոր քն նու թյան, և մի ջ նոր դու թյան քն նար կու-
մի ց ու լու ծու մի ց հե տո մի  այն Վե րա քն նիչ դա տա րա նը պե տք է ո րո շի վե րա քն նիչ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 

դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը 
վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 27.06.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րո շու մը և 
գո րծն ու ղար կել նույն դա տա րա ն՝ նոր քն նու թյան:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և են-
թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈ Ղ՝ ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵ Ր՝ ստո րագ րու  թյու ն
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան   Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ ՍԴ3/0419/02/15
դա տա րա նի ո րո շում        2017թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գո րծ թիվ  ՍԴ3/0419/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Կ. Չի լին գա րյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Խա ռա տյա ն
 Ս. Թո րո սյան

Ո ՐՈ ՇՈ ՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյա մբ                                          
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ                       
                                      
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
 
 
 
 
                 

Ե. ԽՈԻ ՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

  
2017 թվա կա նի մայի սի 17-ին 
քն նար կե լով ըստ հայ ցի Լևոն Ա ռա քե լյ ա նի ընդ դեմ «Մր քա ձոր» ՍՊԸ-ի (այ սու հե տ՝ 

Ըն կե րու թյուն)՝ գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 26.01.2017 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե-
րա դա րձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը,

  ՊԱՐ ԶԵ Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը 
Դի մե  լով դա տա րա ն՝ Լևոն Ա ռա քե լյ ա նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 

1.412.153 ՀՀ դրամ, ո րից 782.158 ՀՀ դրա մը՝ որ պես պայ մա նագ րով նա խա տես վա ծ՝ 2013 
թվա կա նի չվ ճար ված ա մի ս նե րի հա մար վար ձավ ճա րի գու մար, 188.836 ՀՀ դրա մը՝ որ պես 
պայ մա նագ րով նա խա տես վա ծ՝ 2014 թվա կա նի չվ ճար ված ա մի ս նե րի հա մար վար ձավ-
ճար, 441.159 ՀՀ դրա մը՝ որ պես 01.07.2015 թվա կա նի դրու թյա մբ չվ ճար ված վար ձավ ճա րի 
գու մար, կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411-րդ հոդ վա ծը և բռ նա գան ձել նշ ված 
հոդ վա ծով հաշ վա րկ վե լիք բան կային տո կոս նե րը՝ սկ սած 25.07.2015 թվա կա նից մի  նչև 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման օ րը, ինչ պես նաև բռ նա գան ձել 200.000 ՀՀ դրա մ՝ 
որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյուն, և 28.900 ՀՀ դրա մ՝ որ պես նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի գու մար:

ՀՀ Սյու նի քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Մ. Հո վա կի-
մյան) 18.02.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (դա տա վոր նե ր՝ Հ. Ե նո քյան, Ս. Մի-
քայե լյ ան, Գ. Խան դա նյան) 08.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ ՀՀ Սյու նի քի մար զի ընդ հա-
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նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 18.02.2016 թվա կա նի վճ ռի դեմ Ըն կե րու թյան վե րա քն-
նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, ՀՀ Սյու նի քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
18.02.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և գո րծն ու ղա րկ վել է նոր քն նու թյան: 

ՀՀ Սյու նի քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ի. Բեգ լա-
րյան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 15.11.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա-
կի ո րեն: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (դա տա վոր նե ր՝ Կ. Չի լին գա րյան, Տ. 
Նա զա րյան, Ա. Պետ րո սյան) 26.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Դա տա րա նի 15.11.2016 թվա-
կա նի վճ ռի դեմ Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է՝ տրա մադ րե լով երկ-
շա բա թյա ժամկ  ետ վե րա քն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու և այն 
կր կին ներ կայաց նե լու հա մար:

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ Վե րա քն նիչ դա տա րան) 
26.01.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Դա տա րա նի 15.11.2016 թվա կա նի վճ ռի դեմ Ըն կե րու թյան 
վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ըն կե րու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու  թյան օ րե-

նսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տը և 221-րդ հոդ վա ծը ։
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ բո ղո քա բե րի կող-

մի ց 05.12.2016 թվա կա նին ներ կայաց ված վե րա քն նիչ բո ղո քով պա հա նջ վել է. « Բե կա նել 
և փո փո խել ՀՀ Սյու նի քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա-
նի 15.11.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴ3/0419/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կայաց րած վճի-
ռը»։ Մի նչ դեռ ներ կայաց ված բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցի քն նու թյան ար դյուն քում 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նն իր 26.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ վե րա դա րձ րել է բո ղո քը այն 
պատ ճա ռա բա նու թյա մբ, որ դրա նում չի նշ վել Վե րա քն նիչ դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն-
նե րին հա մա պա տաս խա նող ամ բող ջա կան պա հա նջ, ո րից հե տո բո ղո քա բե րը 19.01.2017 
թվա կա նին կր կին ներ կայաց րել է վե րա քն նիչ բո ղո ք՝ վե րաց նե լով Վե րա քն նիչ դա տա-
րա նի կող մի ց մատ նա նշ ված խախ տումն  ե րը, սա կայն կր կին ներ կայաց ված վե րա քն նիչ 
բո ղո քը վե րա դա րձ վել է ա ռա նց ժամկ  ե տի տրա մա դր մա ն՝ նույն պատ ճա ռա բա նու թյա մբ, 
այն է՝ վե րա քն նիչ բո ղո քում չի նշ վել Վե րա քն նիչ դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րին հա-
մա պա տաս խա նող ամ բող ջա կան պա հա նջ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» 26.01.2017 թվա կա նի ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված  է  ՀՀ  քա ղա քա ցի ա կան  դա տա վա րու թյան  օ րե նսգր քի 234-րդ  
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կայու թյա մբ, այն է`

1) Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` վե րա քն նիչ 
բո ղո քի պա հան ջի ձևա կե րպ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա-
նա կու թյուն կու նե նան մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե-
լու հա մար,

2) Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի, 221-րդ հոդ վա ծի խա խտ ման հետ-
ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և 
ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 727

 Սու յն բո ղո քի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա-
մա րու մ ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. արդյո ՞ք վե րա քն նիչ բո ղո-
քու մ ՀՀ օ րե նսդ րու  թյա մբ վե րա քն նիչ դա տա րա նին վե րա պահ ված լի ա զո րու  թյու ն նե րին  
հա մա պա տաս խան ամ բող ջա կան պա հա նջ չներ կայաց նե լը հի մք է վե րա քն նիչ բո ղո քը 
վե րա դա րձ նե լու  հա մար, ե թե բո ղոք բե րող ան ձը վե րա քն նիչ բո ղո քու մ նշել է մի  այն ստո-
րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու  պա հան ջը:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ 
դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի ար-
դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում են ընդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան ա ռա ջին ա տյա նի, վե րա քն նիչ դա տա րան նե րը և վճ ռա բեկ դա տա րա նը, իսկ օ րեն-
քով նա խա տես ված դեպ քե րում` նաև մաս նա գի տաց ված դա տա րան ներ:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող-
մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ րա գր-
ված է ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից է 
դա տա կան ակ տե րի բո ղո քա րկ ման ի րա վուն քը: Բո ղո քա րկ ման ինս տի տուտն ի րա վա կան 
մի  ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով գո րծ նա կա-
նում ա պա հո վե լու դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և ուղ ղու մը` դրա նով իսկ նպաս-
տե լով գո րծ նա կա նում ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 92-րդ հոդ վա ծով 
Հայաս տա նի Հա նա րա պե տու թյու նում սահ ման ված է դա տա կան ե ռաս տի ճան հա մա-
կա րգ, ո րը գոր ծում է դա տա կան ներ հա մա կար գային աս տի ճա նա կար գու թյան հի ման 
վրա, ին չը են թադ րում է վե րա դաս դա տա կան ա տյա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա կան 
ա տյա նի բո ղո քա րկ ման են թա կա դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան մաս նա-
կից նե րն ի րե նց բո ղո քա րկ ման ի րա վունքն ի րաց նում են վե րա դաս ա տյան ներ` ՀՀ վե-
րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րան և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րան, բո ղոք ներ կայաց նե լու 
մի  ջո ցով: Վե րա դաս (տ վյ ալ դեպ քում` վե րա քն նիչ) բո ղո քար կու մը ոչ մի  այն խա խտ ված և 
վի ճա րկ վող ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ու վե րա կա նգն ման մի  ջոց է, այլև դա տա-
կան սխալ նե րի բա ցա հայտ մա նն ու վե րաց մա նն ուղղ ված ո րո շա կի կա ռու ցա կա րգ է, որն 
ա պա հո վում է ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման ո լոր տում օ րի նա կա նու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ վե րա քն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նայում է վե րա քն նիչ բո ղո քի 
հիմ քե րի և հիմն  ա վո րումն  ե րի սահ ման նե րում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 221-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի վե րա քն նու թյան ար դյուն քում վե-
րա քն նիչ դա տա րա նը`

1) մե ր ժում է վե րա քն նիչ բո ղո քը` դա տա կան ակ տը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մե ջ: 
Այն դեպ քում, երբ վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժում է վե րա քն նիչ բո ղո քը, սա կայն դա-
տա րա նի կայաց րած գո րծն ըստ է ու թյան ճի շտ լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի կամ սխալ 
է պատ ճա ռա բան ված, ա պա վե րա քն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նում է ան փո փոխ թո-
ղն ված դա տա կան ակ տը.

2) ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն բա վա րա րում է վե րա քն նիչ բո ղո քը` հա մա-
պա տաս խա նա բար ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նե լով դա տա կան ակ տը: 
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Բե կան ված մա սով գո րծն ու ղա րկ վում է հա մա պա տաս խան ստո րա դաս դա տա րան` նոր 
քն նու թյա ն՝ սահ մա նե լով նոր քն նու թյան ծա վա լը: Չբե կան ված մա սով դա տա կան ակ տը 
մն ում է օ րի նա կան ու ժի մե ջ.

3) ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նում է դա տա կան ակ տը և հաս տա տում 
կող մե  րի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը.

4) մաս նա կի ո րեն բե կա նում և փո փո խում է ստո րա դաս դա տա րա նի ակ տը, ե թե 
ստո րա դաս դա տա րա նի հաս տա տած փաս տա կան հան գա մա նք նե րը հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս կայաց նե լու նման ակտ, և ե թե դա բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե-
տու թյան շա հե րից.

5) ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նում է դա տա կան ակ տը և կար ճում 
է գոր ծի վա րույթն ամ բող ջո վին կամ դրա մի  մա սը կամ ա ռա նց քն նու թյան է թող նում 
հայցն ամ բող ջո վին կամ դրա մի  մա սը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ բո ղո քը կա զմ վում է գրա վոր, ո րում պե տք է նշ վեն (…) 
բո ղոք բե րող ան ձի պա հան ջը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծու թյա-
նը՝ ար ձա նագ րե լով, որ նշ ված նոր մը ոչ մի  այն նշա նա կում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
կաշ կա նդ ված է վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րով, այլ նաև նշա նա կում է, որ Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նը պար տա վոր է քն նու թյան ա ռար կա դա րձ նել վե րա քն նիչ բո ղո քում նշ ված բո լոր 
հիմ քե րը` իր դիր քո րո շումն  ու եզ րա հան գումն  ե րն ար տա հայ տե լով ներ կայաց ված յու րա-
քան չյուր հիմ քի վե րա բե րյալ: Հա կա ռակ դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույ թը կկ րի հռ չա կագ րային բնույթ, ե թե դա տա-
րան նե րը սահ մա նա փակ վեն զուտ այդ դրույ թին հա մա հունչ վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րը 
դա տա կան ակ տում շա րադ րե լով և չա նդ րա դառ նան այդ հիմ քե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյան 
հար ցին: Հետ ևա բար բո ղո քում բա րձ րաց ված հիմ քե րը պար տա դիր քն նու թյան ա ռար կա 
պե տք է դառ նան վե րա դաս դա տա կան ա տյա նում, և դա տա րա նի կայաց րած ո րո շու մը 
պե տք է պա րու նա կի այդ հիմ քե րի վե րա բե րյալ եզ րա հան գումն  եր (տե´ս, Հա մայակ Ոս-
կա նյա նն ընդ դեմ Վո լո դյա Հա կո բյա նի թիվ Ե ԷԴ/1643/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

 Մեկ այլ ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցաի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 219-րդ և 221-րդ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 221-րդ հոդ վա ծով թվա-
րկ ված վե րա քն նիչ դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րի կի րա ռու մը պե տք է պայ մա նա վոր ված 
լի նի բա ցա ռա պես վե րա քն նիչ բո ղո քում շա րա դր ված հիմ քե րի և հիմն  ա վո րումն  ե րի քն-
նա րկ ման և դրան ցից յու րա քան չյու րի վե րա բե րյալ կայաց ված եզ րա հան գումն  ե րով: 
Միև նույն ժա մա նակ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, 
կաշ կա նդ ված լի նե լով վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րով և հիմն  ա վո րումն  ե րով, կաշ կա նդ-
ված չէ բո ղո քում ներ կայաց ված պա հան ջով և իր լի ա զո րու թյուն նե րից օգտ վում է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գո վ՝ ըստ դա տա կան 
պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման, դա տա վա րա կան նպա տա կա հար մա րու-
թյան և ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան (տե´ս, «ԱՐ ՄԵՆ-ՕՍՍ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ 
« ՄԱ ՎԱ ԻՄ ՊՈ ՒԼՍ» ՍՊԸ-ի, եր րո րդ ան ձ Վար շամ Ղա րի բյա նի թիվ Ե Ա ԴԴ/1617/02/09 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

 Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով վկայա կոչ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րե նս դի րը չի բա ցա հայ տել վե րա քն նիչ բո ղո-
քի պա հան ջի բո վան դա կու թյու նը՝ դրա մե կ նա բա նու թյու նը թող նե լով ի րա վա կի րա ռո ղի 
հայե ցո ղու թյա նը: Հա մա կար գային վեր լու ծու թյան են թար կե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի   210-րդ և 221-րդ հոդ ված նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ, որ պես կա նոն, վե րա քն նիչ բո ղո քի պա հան ջը են թադ րում է հետ ևյալ եր կու տար րե-
րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ կայու թյուն՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տի լրիվ կամ 
մաս նա կի բե կա նում և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 221-րդ հոդ-
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վա ծով վե րա քն նիչ դա տա րա նին վե րա պահ ված որ ևէ լի ա զո րու թյան հայ ցում: Ընդ ո րում, 
վե րը նշ ված տար րե րից ա ռաջ նայի նը դա տա կան ակ տի լրիվ կամ մաս նա կի բե կան ման 
պա հա նջն է, իսկ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի    221-րդ հոդ վա ծով 
վե րա քն նիչ դա տա րա նին վե րա պահ ված այս կամ այն լի ա զո րու թյան հայ ցու մը կրում է 
ֆա կուլ տա տիվ բնույթ՝ նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծե րով վե րա քն նիչ դա տա րա նը կաշ կա նդ ված է մի  այն վե րա քն նիչ բո ղո քի հիմ քե րով  և 
հիմն  ա վո րումն  ե րով: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րա քն-
նիչ բո ղո քին ներ կայաց վո ղ՝  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 210-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված պայ մա նը պահ պան ված կա րող է 
հա մար վել նաև այն դեպ քում, երբ բո ղո քը բե րող ան ձը մի  այն ներ կայաց նի ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու պա հա նջ՝ ա ռա նց հայ-
ցե լու ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 221-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
լի ա զո րու թյուն նե րից որ ևէ մե  կը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա-
վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ վե րա քն նիչ բո ղո քում « բե կա նել» եզ րույ թի կի րա-
ռումն  ար դեն իսկ բա վա րար է հետ ևու թյուն ա նե լու այն մա սին, որ բո ղո քա բե րը հա մա-
ձայն չէ ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց կայաց ված դա տա կան ակ տով լու ծում ստա ցած 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի ել քի հետ և բո ղո քար կե լով դա տա կան ակ տը վե րա դաս դա տա-
կան ա տյա ն՝ ակն կա լում է բո ղո քա րկ վող դա տա կան ակ տի վե րա նայում: Մի ա ժա մա նակ, 
ներ կայաց նե լով վե րա քն նիչ բո ղոք և դրա նում նե րա ռե լով այն նյու թա կան և/ կամ դա-
տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե  րի խախ տումն  ե րը, ո րո նք ըստ բո ղո քա բե րի՝ ազ դել են 
գոր ծի ել քի վրա, բո ղո քա բե րը, պա հան ջե լով ուղ ղա կի բե կա նել ստո րա դաս դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տը, պա հան ջի ի րա վա կան հետ ևան քի կան խո րո շու մը թող նում է վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի հայե ցո ղու թյա նը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նն էլ, կաշ կա նդ ված լի նե լով բո-
ղո քի հիմ քե րով և հիմն  ա վո րումն  ե րով, քն նու թյան է առ նում դրա նից յու րա քան չյու րի հիմ-
նա վոր վա ծու թյան հար ցը` հա մա պա տաս խա նա բար կի րա ռե լով օ րե նսդ րի կող մի ց ի րեն 
վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րից որ ևէ մե  կը: Հետ ևա բար բո ղոք բե րած ան ձի կող մի ց 
վե րա քն նիչ բո ղո քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 221-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված որ ևէ լի ա զո րու թյուն կի րա ռե լու պա հա նջ չներ կայաց նե լը որ ևէ կե րպ չի 
կա րող խո չըն դո տել վե րա քն նու թյան բնա կա նոն ըն թաց քը` նկա տի ու նե նա լով այն հան-
գա ման քը, որ դա տա կան ակ տի վե րա նայու մը կո նկ րետ պա հան ջի շր ջա նակ նե րում ի րա-
կա նաց նե լու սահ մա նա փա կում գոր ծող օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված չէ:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 07.12.2016 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը Դա տա րա-
նի 15.11.2016 թվա կա նի վճ ռի դեմ ներ կայաց րել է վե րա քն նիչ բո ղոք, ո րով պա հան ջել է. 
« Բե կա նել և փո փո խել ՀՀ Սյու նի քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի 15.11.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴ3/0419/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կայաց-
րած վճի ռը»: 

ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը, քն նու թյան առ նե լով Ըն կե րու թյան 
կող մի ց 07.12.2016 թվա կա նին ներ կայաց ված վե րա քն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու 
հար ցը, իր 26.12.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րոշ մա մբ 
Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ րել է՝ տրա մադ րե լով երկ շա բա թյա ժամկ  ետ 
վե րա քն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու և այն կր կին ներ կայաց-
նե լու հա մար: Ընդ ո րում, վե րոն շյալ ո րոշ մա մբ վե րա քն նիչ բո ղո քը, ի թի վս այլ հիմ քե րի, 
վե րա դա րձ վել է նաև այն հիմ քով, որ վե րա քն նիչ բո ղո քում չի նշ վել Վե րա քն նիչ դա տա-
րա նի լի ա զո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան ամ բող ջա կան պա հա նջ: 

20.01.2017 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը, վե րաց նե լով ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 26.12.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րոշ մա-
մբ ար ձա նա գր ված թե րու թյուն նե րը, կր կին ներ կայաց րել է վե րա քն նիչ բո ղոք, ո րով պա-
հան ջել է. « Բե կա նել ՀՀ Սյու նի քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի 15.11.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴ3/0419/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կայաց-
րած վճի ռը»:  Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, քն նու թյան առ նե լով 20.01.2017 թվա կա նին Ըն կե-
րու թյան կող մի ց ներ կայաց ված վե րա քն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը, 26.01.2017 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ րել է՝ ա ռա նց ժամկ  ե-
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տի տրա մա դր ման, այն պատ ճա ռա բա նու թյա մբ, որ բո ղո քա բե րը, խախ տե լով ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի     1-ին մա սի 6-րդ կե տով 
սահ ման ված պա հան ջը, վե րա քն նիչ բո ղո քում դար ձյալ չի նշել Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խա նող ամ բող ջա կան պա հա նջ:

 Վե րը շա րա դր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն 
գոր ծի փաս տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, վե րա դա-
րձ նե լով Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը, հաշ վի չի ա ռել, որ Ըն կե րու թյունն իր կող մի ց 
ներ կայաց ված վե րա քն նիչ բո ղո քով պա հան ջե լով բե կա նել Դա տա րա նի 15.11.2016 թվա-
կա նի վճի ռը, ըստ է ու թյան, ներ կայաց րել է հս տակ ձևա կե րպ ված պա հա նջ, ո րը չի կա-
րող կախ վա ծու թյան մե ջ լի նել ՀՀ օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
լի ա զո րու թյուն նե րի ց։ Նշ վա ծը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ յու րա-
քան չյուր դեպ քում վե րը նշ ված հիմ քով վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լիս Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նը պե տք է մատ նան շի, թե ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
221-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կո նկ րետ որ լի ա զո րու թյան կի րա ռումն  է ակն կալ վում Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նից,  ինչն ա նըն դու նե լի է, քա նի որ դա տա կան ակ տի վե րա նայու մը 
կո նկ րետ պա հան ջի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց նե լու սահ մա նա փա կում գոր ծող օ րե-
նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված չէ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, 
Ըն կե րու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լով, չի ա պա հո վել ստո րա դաս դա տա րա-
նի դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը` դրա նով իսկ սահ մա նա փա կե լով 
Ըն կե րու թյան` 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր վա ծ՝ դա տա կան 
պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե-

նսգր քի   222-րդ, 240-րդ և 241.1-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

Ո ՐՈ ՇԵ Ց
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լ։ Վե րաց նել ՀՀ վե րա քն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 26.01.2017 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:
2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և են-

թա կա չէ բո ղո քա րկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈ Ղ՝ ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵ Ր՝ ստո րագ րու  թյու ն
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ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵ Ր

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/0100/05/17 
դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/0100/05/17
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Բա բայա ն

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու լի սի 31-ին
քն նար կե լով ըստ հայ ցի Ժան նա Միր զոյա նի ընդ դեմ ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր 

հա մայն քի ղե կա վա րի (այ սու հե տ՝ Հա մայնք), եր րո րդ ան ձ Պե տիկ Ալ թու նյա նի՝ Հա մայն-
քի ղե կա վա րի կող մի ց 13.09.2016 թվա կա նին տր ված թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ վու-
թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի   մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե-
րա քն նիչ դա տա րա նի 06.05.2017 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» 
ո րոշ ման դեմ Ժան նա Միր զոյա նի ներ կայա ցու ցիչ Սևակ Գևոր գյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ժան նա Միր զոյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Հա մայն քի 

ղե կա վա րի կող մի ց 13.09.2016 թվա կա նին Պե տիկ Ալ թու նյա նին տր ված թիվ 14 շի նա րա-
րու թյան թույլտ վու թյու նը՝ մի  ա ժա մա նակ մի ջ նոր դե լով վե րա կա նգ նել հայց ներ կայաց նե-
լու բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը ։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Մ. Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
15.03.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ-
նե լու վե րա բե րյալ Ժան նա Միր զոյա նի մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է՝ վի ճա րկ ման 
հայց ներ կայաց նե լու հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգն վել 
է, հայ ցա դի մումն  ըն դուն վել է վա րույթ և Պե տիկ Ալ թու նյա նը նե րգ րավ վել է դա տա վա-
րու թյան մե ջ որ պես եր րո րդ ան ձ:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 06.05.2017 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Պե տիկ Ալ թու նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է և Դա տա-
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րա նի 15.03.2017 թվա կա նի « Բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու 
մի ջ նոր դու թյու նը քն նու թյան առ նե լու, հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և դա տա վա-
րու թյան մե ջ եր րո րդ ան ձ նե րգ րա վե լու մա սին» ո րո շու մը՝ բաց թո ղն ված դա տա վա րա-
կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը քն նու թյան առ նե լու՝ մի ջ նոր դու թյու նը 
բա վա րա րե լու՝ վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան 
ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սով, վե րաց վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ժան նա Միր զոյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Պե տիկ Ալ թու նյա նը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 54-

րդ և 72-րդ հոդ ված նե րը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ Հա մայն քի ղե կա վա րի կող մի ց 13.09.2016 

թվա կա նին տր ված թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին Ժան նա Միր զոյա նն 
ի րա զեկ վել է մի  այն 2016 թվա կա նի նոյեմ բեր ամ սին, երբ թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ստա ցել է Պե տիկ Ալ թու նյա նի հա կը նդ դեմ հայ ցա դի-
մու մի  և դրան կից փաս տա թղ թե րի օ րի նակ նե րը: Մի նչ դեռ Պե տիկ Ալ թու նյա նի վե րա քն-
նիչ բո ղո քին կից ներ կայաց ված 01.10.2016 թվա կա նի թիվ «RR219795422AM» փոս տային 
ա ռաք ման ան դոր րագ րով հաս տատ վում է մի  այն թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով հայ ցա դի մու մի  պա տաս խա նը Ժան նա Միր զոյա նին ու ղա րկ ված լի նե լը, այլ ոչ 
թե վեր ջի նիս կող մի ց այն ստա նա լու հան գա ման քը: Ընդ ո րում, ըստ վճ ռա բեկ բո ղո քին 
կից ներ կայաց վա ծ՝ փոս տային կա պի ազ գային օ պե րա տո րի հա մա ցան ցային կայ քից ար-
տա տպ ված թիվ «RR219795422AM» փոս տային ա ռա քա նու քաղ ված քի, նշ ված փոս տային 
ա ռա քա նին Ժան նա Միր զոյա նի կող մի ց ստաց վել է 17.11.2016 թվա կա նին:

 Բա ցի այդ, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով 28.10.2016 թվա կա նին կայաց ված դա տա կան նիս տի ըն թաց քում 
Պե տիկ Ալ թու նյա նի ներ կայա ցու ցի չն ըն դա մե  նը բա նա վոր հայտ նել է շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան առ կայու թյան մա սին և դրա օ րի նա կը չի հա նձ նել Ժան նա Միր զոյա նի 
ներ կայա ցուց չին: Հետ ևա բար նշ ված դա տա կան նիս տի ձայ նային ար ձա նա գր ման կրի չը 
բա վա րար չէ հաս տա տե լու հա մար այն փաս տը, որ Ժան նա Միր զոյա նը վի ճա րկ վող շի-
նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին տե ղե կա ցել է 28.10.2016 թվա կա նին:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց թույլ տր ված վե րոգ րյալ խախ տումն  ե րի ար դյուն-
քում Ժան նա Միր զոյա նը զրկ վել է իր ի րա վունք նե րը խախ տող վար չա կան ակ տը դա տա-
կան կար գով վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից:

 Բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 06.05.2017 թվա-
կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» ո րո շու մը:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տա րկ նե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քն ան հի մն  է և են թա կա է մե  րժ ման, քա նի որ Ժան նա Միր զոյա նը, 

թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 03.10.2016 թվա կա նին ներ կայաց ված հայ-
ցա դի մու մի  պա տաս խա նից և 28.10.2016 թվա կա նի տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տից 
ի րա զեկ վե լով Հա մայն քի ղե կա վա րի 13.09.2016 թվա կա նի թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ-
վու թյան մա սին, որ ևէ օբյեկ տիվ կամ սուբյեկ տիվ պատ ճա ռով զրկ ված չի ե ղել օ րեն քով 
սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ  ե տում այն վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից: Հետ ևա բար 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը Ժան նա Միր զոյա նին չի զր կել դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա վուն քից:
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3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` վար չա կան ակ տի 
վե րա բե րյալ տե ղե կաց ված չլի նե լու հիմ քով վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու հա մար 
բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և 
կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու-
նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր-
ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա-
մբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա-
մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կո րց-
նում են այդ ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը։ 
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո 
ներ կայաց ված հայ ցա դի մումն  ե րի ըն դու նու մը մե  րժ վում է նույն օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով, ե թե բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը 
վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մա մբ չեն վե րա կա նգն վում։ Դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի 
ա վար տից հե տո ներ կայաց ված այլ փաս տա թղ թե րը վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մա մբ 
վե րա դա րձ վում են դրա նք ներ կայաց րած ան ձա նց, ե թե բա ցա կայում է բաց թո ղն ված 
դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա-
վուն քը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը։ Նման մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար վում 
է, ե թե վար չա կան դա տա րա նը հա մա րում է, որ ան ձը ժամկ  ե տը բաց է թո ղել հար գե լի 
պատ ճա ռով: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան 
դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
վի ճա րկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն 
վե րաց նել մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը, նե րա ռյալ` զու գո րդ վող վար չա կան ակ տի մի -
ջամ տող դրույթ նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն` հայ ցը վար չա կան դա տա րան կա րող է ներ կայաց վել վի ճա րկ ման հայ ցի 
դեպ քում` եր կամ սյա ժամկ  ե տում` վար չա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, մի  շա րք ո րո շումն  ե րով (10.12.2013 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ-1127, 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1192, 
16.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1220, 26.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1222, 10.03.2016 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1257 և այլն) ան դրա դառ նա լով ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան, 
ար դար և ար դյու նա վետ դա տա քն նու թյան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման սահ մա նադ-
րա կան ի րա վա չա փու թյան խն դիր նե րին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 
որ դա տա վա րա կան որ ևէ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կա րգ չի կա րող խո չըն-
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դո տել կամ կան խել դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո-
րու թյու նը, ի մաս տա զր կել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պա շտ-
պա նու թյան ի րա վուն քը կամ դրա ի րաց ման ար գե լք հան դի սա նալ, ըն թա ցա կար գային 
որ ևէ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն չի կա րող մե կ նա բան վել որ պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ 
ե րաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմն  ա վո-
րում, դա տա րա նի (ար դա րա դա տու թյան) մատ չե լի ու թյու նը կա րող է ու նե նալ ո րո շա կի 
սահ մա նա փա կումն  եր, ո րո նք չպե տք է խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը:

 Թեև դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ուղ ղա կի ո րեն ամ րա գր ված չէ Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծում, սա կայն Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը 
(այ սու հե տ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) այն ճա նա չել է որ պես ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քի ան բա ժա նե լի տա րր: Այս պես, Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մի ց դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի վե րա բե րյալ ձևա վոր ված կայուն նա խա դե պային ի րա վուն քի 
հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի ի րա վունք-
նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Այդ 
դրույ թը մա րմն  ա վո րում է դա տա րան դի մե  լու, այն է` դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու 
ի րա վուն քը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տում նա խա տես ված մյուս ե րաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա-
կային և ա րագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ու նե նա, ե թե այդ գոր ծըն թաց նե-
րին ըն թա ցք չի տր վում: Դժ վար է պատ կե րաց նել ի րա վուն քի գե րա կայու թյուն ար դա րա-
դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, ե թե դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը չի ա պա հով վում (տե ՛ս, 
Kreuz v. Poland (28249/95) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, 
52-րդ կետ): Մի նչ դեռ Եվ րո պա կան դա տա րա նի տե սան կյ ու նի ց՝ դա տա րա նի ի րա վուն քը 
բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թա րկ վել սահ մա նա փա կումն  ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն  ե-
րը թույ լա տր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է 
պե տու թյան կող մի ց ո րո շա կի կար գա վո րումն  եր, և այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա-
կի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: Սա կայն դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն-
քի սահ մա նա փա կու մը պե տք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ զր կի ան ձին 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խա խտ վի այդ ի րա վուն քի 
բուն է ու թյու նը (տե ՛ս, Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom (18139/91) գոր ծով Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 13.07.1995 թվա կա նի վճի ռը, 59-րդ կետ): Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի 
լի նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն չի հե տա պն դում ի րա վա չափ նպա տակ, 
և ե թե առ կա չէ ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նա րկ վող մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ-
վող նպա տակ նե րի մի  ջև՝ հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե ՛ս Khalfaoui v. France (34791/97) 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 36-րդ կետ): Մեկ այլ վճ-
ռով Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն օ րե նսդ րա կան 
կար գա վո րումն  ե րի ա ռար կա է, և դա տա րան նե րը պար տա վոր են կի րա ռել դա տա վա րա-
կան հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը` խու սա փե լով ինչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյա-
նը խո չըն դո տող ա վե լո րդ ձևա կա նու թյուն նե րից (ֆոր մա լիզ մի ց), այն պես էլ չա փա զա նց 
ճկուն մո տե ցու մի ց, ո րի դեպ քում օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հա նջ նե րը 
կկո րց նեն ի րե նց նշա նա կու թյու նը: Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի` դա տա րա նի մատ չե լի-
ու թյան ի րա վուն քը խա թար վում է այն դեպ քում, երբ օ րե նսդ րա կան նոր մե  րը դա դա րում 
են ծա ռայել ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց-
ման նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի կող մի ց 
իր գոր ծի ըստ է ու թյան քն նու թյա նը (տե ՛ս, Dumitru Gheorghe v. Romania (33883/06) գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.04.2016 թվա կա նի վճի ռը, 28-րդ կետ):  

Ա նդ րա դառ նա լով դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ժամկ  ե տային սահ մա նա փա կումն  ե-
րի ն՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ներ-
պե տա կան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված այդ պի սի սահ մա նա փա կումն  ե րը հե տա պն դում 
են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ե րաշ-
խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պա շտ պա նու թյու նը ժամկ  ե տա նց հայ ցե րից: 
Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ նմա նա տիպ հայ ցե րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել 
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ա նար դա րու թյու նը, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հա նջ վի քն նել 
հե ռա վոր ան ցյա լում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն ներ այն պի սի ա պա ցույց նե րի հի ման 
վրա, ո րո նք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան` բա վա կա նա չափ 
ժա մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ 
ժամկ  ե տային սահ մա նա փա կումն  ե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հայե ցո ղա կան 
լի ա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ինչ պես պե տք է սահ մա-
նա փակ վի (տե ՛ս, Stubbings and others v. The United Kingdom (22083/93; 22095/93) գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, 51-րդ և 55-րդ կե տեր):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ օ րե նս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծով սահ մա նե լով վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի 
հա րուց ման հիմ քը` հա մա պա տաս խան հայ ցը, մի  ա ժա մա նակ, նույն օ րե նսգր քի 72-րդ 
հոդ վա ծում նա խա տե սել է այն ժամկ  ետ նե րը, ո րո նց ըն թաց քում հայ ցը կա րող է ներ-
կայաց վել վար չա կան դա տա րան: Օ րե նս դի րը, ամ րագ րե լով վար չա կան դա տա րան հայց 
ներ կայաց նե լու ժամկ  ետ նե րը, մի  ա ժա մա նակ, հա տուկ նա խա տե սել է բաց թո ղն ված 
ժամկ  ետ նե րը վե րա կա նգ նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը հա մա պա տաս խան մի ջ-
նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կայու թյան դեպ քում, իսկ մն ա ցած բո լոր դեպ-
քե րի հա մար ամ րագ րել, որ դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կայաց-
ված հայ ցա դի մումն  ե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տա թղ թե րը դա տա րա նը չի քն նար կում և 
վե րա դա րձ նում է դրա նք ներ կայաց րած ան ձա նց: 

Այս պի սով, օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո 
ներ կայաց ված հայ ցա դի մումն  ե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տա թղ թե րը դա տա րա նը չի քն-
նար կում և վե րա դա րձ նում է դրա նք ներ կայաց րած ան ձա նց, ե թե բա ցա կայում է բաց 
թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լու ի րա վուն քը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը: Նման մի ջ նոր դու թյու նը կա-
րող է բա վա րար վել, ե թե դա տա րա նը գտ նի, որ ան ձը ժամկ  ե տը բաց է թո ղել հար գե լի 
պատ ճա ռով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-
րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը պե տք է մե կ նա բան վեն և կի րառ վեն ան ձի՝ ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյա մբ և Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված վե րոգ րյալ հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի 
լույ սի ներ քո:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր մի  շա րք ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի ու թյան և բաց թո ղն ված դա տա-
վա րա կան ժամկ  ե տի վե րա կա նգն ման հար ցին: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ բաց թո ղն ված 
ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օ րե նս դի րը կո նկ րետ չի նշել` այդ հիմ քե րի ող ջա-
մի տ և բա վա րար լի նե լու հան գա ման քը թող նե լով դա տա րան նե րի գնա հատ մա նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու 
հիմ քե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ: 
Օբյեկ տիվ հիմ քե րի մե ջ կա րե լի է դա սել ֆո րս մա ժո րային դեպ քե րը` տա րե րային ա ղետ-
նե րը, ինչ պես նաև ար տա կա րգ ի րա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ` ան ձա նց կամ քից ան կախ 
հիմ քե րով ա ռա ջա ցող պատ ճառ նե րը: Սուբյեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է ան մի -
ջա կա նո րեն տվյ ալ ան ձի հետ կապ ված և գո րծ նա կա նում ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա-
հան ջող ող ջա մի տ խն դիր նե րի լուծ մա մբ, ա ռա նց ո րի ան հնար է դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղու թյան կա տա րու մը: Օ րի նակ, երբ ֆի զի կա կան ան ձը զրկ ված է դա տա կան պրո ցե սին 
մաս նակ ցե լու կամ ներ կայա ցուց չի մի  ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո-
րու թյու նից եր կա րա տև հի վան դու թյան պատ ճա ռով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր դեպ քե-
րում էլ, բա ցի ֆո րս մա ժո րային ի րա վի ճակ նե րից, բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամ-
կե տը հար գե լի հա մա րե լու հա մար ընդ հա նուր կա նո նն այն է, որ ան ձը պար տա վոր է 
ա պա ցու ցել, որ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է ի րե նից կախ-
ված ող ջա մի տ ու բա վա րար մի  ջոց ներ դա տա րան դի մե  լու, դա տա վա րու թյա նը մաս նակ-
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ցե լու և այն հիմն  ա վո րող ա պա ցույց նե րը ներ կայաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու ուղ ղու թյա մբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով 
բաց է թո ղել օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը (տե ՛ս, Ա շոտ Գա գի կի 
Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կայա ցու  ցիչ Գա գիկ Հով հան նի սյա նն ընդ դեմ ՀՀ ար դա-
րա դա տու  թյան նա խա րա րու  թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող 
ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/9439/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.10.2013 
թվա կա նի ո րո շու  մը, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նն ընդ դեմ Ար մե  նու  հի Դա լի բալ թյա նի 
թիվ ՎԴ/2499/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 10.12.2014 թվա կա նի 
ո րո շու  մը, Հրա չյա Գրի գո րյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և մյու ս նե րի թիվ 
ՎԴ/1963/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի ո րո շու -
մը, «2ԷԴ» ՓԲԸ-ի տնօ րեն Էդ գար Հով հան նի սյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
թիվ ՎԴ/5086/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 15.07.2015 թվա կա նի 
ո րո շու  մը, Ե ղեգ նու  տի գյու  ղա պե տա րա նն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու   թյա նն ա ռըն թեր ան շա-
րժ գու յ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի Ար մա վի րի մար զային ստո րա բա ժան ման թիվ 
ՎԴ/0196/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2016 թվա կա նի ո րո շու -
մը): Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րից ել նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է հետ ևյա լը.

09.01.2017 թվա կա նին փոս տային կա պի ծա ռայու թյան մի  ջո ցով դի մե  լով դա տա-
րան` Ժան նա Միր զոյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Հա մայն քի ղե կա վա րի կող մի ց 
13.09.2016 թվա կա նին Պե տիկ Ալ թու նյա նին տր ված թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ վու-
թյու նը: Մի ա ժա մա նակ Ժան նա Միր զոյա նը մի ջ նոր դել է վե րա կա նգ նել հայց ներ կայաց-
նե լու բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է 2016 թվա կա նի նոյեմ բե րին, այ սի նքն՝ այն ժա-
մա նակ, երբ թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ստա ցել է ՀՀ 
Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց ու ղա րկ վա ծ՝ Պե տիկ 
Ալ թու նյա նի հա կը նդ դեմ հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը, հա կը նդ-
դեմ հայ ցա դի մու մի  և դրան կից փաս տա թղ թե րի օ րի նակ նե րը, ո րո նց շար քում առ կա է 
ե ղել նաև խնդ րո ա ռար կա շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը (գ.թ. 4-6, 19, 32):

 Դա տա րա նը 15.03.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ բա վա րա րել է բաց թո ղն ված դա տա վա-
րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին Ժան նա Միր զոյա նի մի ջ նոր դու թյու նը և վեր-
ջի նիս հայ ցա դի մումն  ըն դու նել է վա րույթ՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ «(...) Կո տայ քի մար զի 
ընդ հա նու ր ի րա վա սու  թյան դա տա րա նի հա կը նդ դեմ հայ ցա դի մու  մը վա րու յթ ըն դու  նե լու  
մա սին ո րոշ ման ու  սու մն  ա սի րու  թյու  նից պա րզ վել է, որ այն կայաց վել է 31.10.2016 թվա կա-
նին, իսկ հայ ցա դի մու  մը ՀՀ վար չա կան դա տա րան ա ռա քե լու  հա մար փոս տային բա ժան-
մու նք է հա նձն վել 09.01.2017 թվա կա նին (...)» (գ.թ. 54-55):

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, 06.05.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ բա վա րա րել է Պե տիկ Ալ-
թու նյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը և բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե-
լու մա սին Ժան նա Միր զոյա նի մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու ու վի ճա րկ ման հայց ներ-
կայաց նե լու հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սով 
վե րաց րել է Դա տա րա նի 15.03.2017 թվա կա նի « Բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե-
տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը քն նու թյան առ նե լու, հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու-
նե լու և դա տա վա րու թյան մե ջ եր րո րդ ան ձ նե րգ րա վե լու մա սին» ո րո շու մը: Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նն իր ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ սույն գոր ծում 
առ կա տվյ ալ նե րից հետ ևում է, որ Ժան նա Միր զոյա նը տե ղյ ակ է ե ղել 13.09.2016 թվա կա նի 
թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին 31.10.2016 թվա կա նից ա վե լի վաղ: 

Այս պես, ըստ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի, Ժան նա Միր զոյա նը կա րող էր տե ղե կա նալ 
վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին 03.10.2016 թվա կա նին, այ սի նքն՝ այն օ րը, երբ թիվ 
ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Պե տիկ Ալ թու նյա նի կող մի ց ներ կայաց վել է 
հայ ցա դի մու մի  պա տաս խան, ո րում նշ ված է ե ղել 13.09.2016 թվա կա նի թիվ 14 շի նա րա-
րու թյան թույլտ վու թյան մա սին, և ո րին կց ված է ե ղել նաև այդ վար չա կան ակ տի պատ ճե-
նը: Ու սումն  ա սի րե լով վե րա քն նիչ բո ղո քին կից ներ կայաց վա ծ՝ 01.10.2016 թվա կա նի թիվ 
«RR219795422AM» փոս տային ա ռաք ման ան դոր րա գի րը՝ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, 
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որ թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով հայ ցա դի մու մի  պա տաս խա նը և դրան 
կից փաս տա թղ թե րը Պե տիկ Ալ թու նյա նի կող մի ց ու ղա րկ վել են Ժան նա Միր զոյա նին: 

Ա վե լին, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը նշել է նաև, որ Ժան նա Միր զոյա նը կա րող էր տե-
ղե կա նալ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին 28.10.2016 թվա կա նին, այ սի նքն՝ այն օ րը, 
երբ թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տի 
ըն թաց քում, ո րին մաս նակ ցել է նաև Ժան նա Միր զոյա նի ներ կայա ցու ցի չը, Պե տիկ Ալ-
թու նյա նի ներ կայա ցու ցի չը հայտ նել է, որ իր վս տա հոր դի կող մի ց շի նա րա րա կան աշ-
խա տա նք նե րն ի րա կա նաց վում են Հա մայն քի ղե կա վա րի կող մի ց 13.09.2016 թվա կա նին 
տր ված թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հի ման վրա: Վե րոգ րյալ փաս տը Վե րա քն-
նիչ դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել վե րա քն նիչ բո ղո քին կից ներ կայաց վա ծ՝ թիվ 
ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 28.10.2016 թվա կա նին կայաց ված դա տա կան 
նիս տի ձայ նային ար ձա նա գր ման կրի չում պա րու նակ վող տե ղե կույ թի ու սումն  ա սի րու-
թյան ար դյուն քում (գ.թ. 94-107):

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա-
ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ պատ ճա ռա-
բա նու թյա մբ.

 Սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ժան նա Միր զոյա նի կող մի ց 09.01.2017 թվա կա-
նին ներ կայաց ված վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս պա հան ջել է ան վա վեր 
ճա նա չել Հա մայն քի ղե կա վա րի կող մի ց 13.09.2016 թվա կա նին Պե տիկ Ալ թու նյա նին տր-
ված թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը: Այ սի նքն` Ժան նա Միր զոյա նը բաց է թո ղել 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված 
վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու եր կամ սյա ժամկ  ե տը:

 Դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա րել նշ ված ժամկ  ե տի բաց թո ղն ման պատ ճա ռը հար-
գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ Ժան նա Միր զոյա նի կող մի ց ներ կայաց ված մի ջ նոր դու-
թյա մբ նշ ված փաս տար կը՝ գտ նե լով, որ Ժան նա Միր զոյա նի մի ջ նոր դու թյան մե  րժ ման 
կամ բա վա րար ման հար ցը լու ծե լիս որ պես ե լա կետ պե տք է ըն դուն վի այն օ րը, երբ թիվ 
ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Պե տիկ Ալ թու նյա նի ներ կայաց րած հա կը նդ դեմ 
հայ ցա դի մումն  ըն դուն վել է ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
վա րույթ, այ սի նքն՝ 31.10.2016 թվա կա նը, քա նի որ Ժան նա Միր զոյա նը վի ճա րկ վող վար-
չա կան ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է մի  այն Պե տիկ Ալ թու նյա նի ներ կայաց րած հա կը նդ դեմ 
հայ ցա դի մումն  ու կից փաս տա թղ թե րը ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի կող մի ց ի րեն ու ղա րկ վե լուց հե տո:

 Մի նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու հա-
մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին Ժան նա Միր-
զոյա նի մի ջ նոր դու թյան մե  րժ ման կամ բա վա րար ման հար ցը լու ծե լիս որ պես ե լա կետ 
պե տք է ըն դուն վի ոչ թե թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Պե տիկ Ալ թու-
նյա նի ներ կայաց րած հա կը նդ դեմ հայ ցա դի մու մը ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի վա րույթ ըն դուն վե լու օ րը՝ 31.10.2016 թվա կա նը, այլ նույն գոր ծով 
Պե տիկ Ալ թու նյա նի կող մի ց հայ ցա դի մու մի  պա տաս խան ներ կայաց նե լու օ րը՝ 03.10.2016 
թվա կա նը, կամ նույն գոր ծով տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տի օ րը՝ 28.10.2016 թվա կա նը: 

Ա նդ րա դառ նա լով Ժան նա Միր զոյա նի կող մի ց սույն գոր ծով վի ճա րկ վող շի նա րա-
րու թյան թույլտ վու թյան մա սին 03.10.2016 թվա կա նից տե ղյ ակ լի նե լու վե րա բե րյալ Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նի դա տո ղու թյան ի րա վա չա փու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է հետ ևյա լը.

- 03.10.2016 թվա կա նն այն օրն է, երբ թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
Պե տիկ Ալ թու նյա նի հայ ցա դի մու մի  պա տաս խա նը (ո րում առ կա է ե ղել նշում Հա մայն քի 
ղե կա վա րի 13.09.2016 թվա կա նի թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին) և դրան 
կից փաս տա թղ թե րը (ո րո նց շար քում առ կա է ե ղել նաև վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տը) 
ստաց վել է ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նում (գ.թ. 72-74),

-  սույն գոր ծում առ կա է նշ ված հայ ցա դի մու մի  պա տաս խա նը և դրան կից փաս-
տա թղ թե րը Ժան նա Միր զոյա նի հաս ցե ով ու ղար կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց՝ թիվ 
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«RR219795422AM» փոս տային ան դոր րա գի րը, ո րի վրա առ կա կնի քը թվա գր ված է 
01.10.2016 թվա կա նով (գ.թ. 75),

-  սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ Ժան նա Միր զոյա նը 
03.10.2016 թվա կա նին կամ երբ ևէ ստա ցել է 01.10.2016 թվա կա նի թիվ «RR219795422AM» 
փոս տային ան դոր րագ րով ի րեն ու ղա րկ ված թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով Պե տիկ Ալ թու նյա նի հայ ցա դի մու մի  պա տաս խա նը և դրան կից փաս տա թղ թե րը:

 Փաս տո րեն, սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հաս տատ վում է մի  այն այն հան-
գա ման քը, որ թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Պե տիկ Ալ թու նյա նի հայ ցա-
դի մու մի  պա տաս խա նը և դրան կից փաս տա թղ թե րը 01.10.2016 թվա կա նին փոս տային 
կա պի ծա ռայու թյան մի  ջո ցով ու ղա րկ վել են Ժան նա Միր զոյա նին, և չի հաս տատ վում այն 
հան գա ման քը, որ Ժան նա Միր զոյա նը ստա ցել է այդ փաս տա թղ թե րը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Հրա չյա Գրի գո րյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա-
նի և մյու ս նե րի թիվ ՎԴ/1963/05/14 վար չա կան գոր ծով 24.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ 
քն նար կե լով նմա նա տիպ ի րա վի ճա կում վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին հայց վո րի 
տե ղյ ակ լի նե լու փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու կամ չհա մա րե լու հար ցը, նշել է. « մե կ 
այլ գոր ծով հայ ցա դի մու  մի  պա տաս խա նը, ո րու մ առ կա է հի շա տա կու մ թիվ ՎԴ/1963/05/14 
վար չա կան գոր ծով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տե րի վե րա բե րյալ, 2013 թվա կա նի ապ րի-
լին փոս տային կա պի ծա ռայու  թյան մի  ջո ցով ու  ղա րկ վել է թիվ ՎԴ/1963/05/14 վար չա կան 
գոր ծով հայց վո րին: Հետ ևա բար թիվ ՎԴ/1963/05/14 վար չա կան գոր ծով հայց վո րը վի ճա-
րկ վող վար չա կան ակ տե րի մա սին մե կ այլ գոր ծի քն նու  թյան շր ջա նակ նե րու մ կա րող էր 
ող ջամ տո րեն տե ղյ ակ լի նել դե ռևս 2013 թվա կա նի ապ րիլ ամ սից»: Փաս տո րեն, վկայա-
կոչ ված ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի 
մա սին հայց վո րի տե ղյ ակ լի նե լու փաս տը կա րող է հաս տատ ված հա մար վել նաև այդ 
վար չա կան ակ տի օ րի նա կը մե կ այլ դա տա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում հայց վո րին ու ղա-
րկ ված լի նե լը հա վաս տող ա պա ցույ ցով:

 Հի մք ըն դու նե լով ի րա վուն քի զար գաց ման մի  ջո ցով օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու-
թյունն ա պա հո վե լու գոր ծա ռույ թը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մա մբ ան հրա ժե շտ է 
հա մա րում զար գաց նել վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը: Այս պես, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ մի  այն վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի օ րի նա կը հայց վո րին փոս-
տային կա պի ծա ռայու թյան մի  ջո ցով ու ղար կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույ ցը չի կա րող բա-
վա րար լի նել վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան 
ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյան մե  րժ ման կամ բա վա րար ման հար ցը 
լու ծե լիս հայց վո րի կող մի ց վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու 
փաս տը հաս տա տե լու հա մար: Նման դեպ քե րում վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին 
տե ղե կաց ված լի նե լու փաս տը հաս տա տե լու հա մար ան հրա ժե շտ է նաև վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տի օ րի նա կը հայց վո րի կող մի ց ստա նա լու կամ այն հայց վո րին հա սա նե լի 
դառ նա լու վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ա պա ցույ ցի առ կայու թյուն: Այլ կե րպ ա սած, 
հայց վո րի կող մի ց վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սին տե ղյ ակ լի նե լու փաս տը պե տք 
է հաս տատ վի այն պի սի ա պա ցույց նե րի մի  ջո ցով, ո րո նք վկայում են վի ճա րկ վող վար չա-
կան ակ տի օ րի նա կը հայց վո րին ոչ մի  այն ու ղա րկ ված լի նե լու, այլ նաև որ ևէ ձևով հա սա-
նե լի դառ նա լու վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր նա խա դե պային ի րա վուն քի նման զար գա ցու մը պայ մա-
նա վո րում է այն հան գա ման քով, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հան դի պում են դեպ-
քեր, երբ ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քը սահ մա նա փակ վում է մի  այն այն 
հիմ քով, որ վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի օ րի նա կն ու ղա րկ վել է տվյ ալ ան ձի ն՝ ա ռա նց 
ճշ տե լու, թե արդյոք նա ստա ցել է այդ փաս տա թուղ թը, կամ արդյոք այն որ ևէ ձևով հա-
սա նե լի է դար ձել այդ ան ձին, թե՝ ոչ: Նկա րա գր ված ի րա վի ճակ նե րում դա տա րան նե-
րը, կի րա ռե լով հայց ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը 
բաց թող նե լու վե րա բե րյալ կա նոն նե րը, ցու ցա բե րում են ան ձի ար դար դա տա քն նու թյան 
ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող ա վե լո րդ ձևա կա նու թյուն (ֆոր մա լի զմ), ո րի ար դյուն քում 
խա թար վում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված նոր մե  րը դա դա րում են ծա ռայել 
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ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման նպա-
տակ նե րին և ան հի մն  կեր պով խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի 
կող մի ց իր գոր ծի ըստ է ու թյան քն նու թյա նը: 

Այս պի սով, վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո ու սումն  ա սի րե լով 
սույն գոր ծում առ կա փաս տա կան տվյ ալ նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ-
րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով չի հաս տատ վում այն հան գա ման քը, որ Ժան նա Միր-
զոյա նը 03.10.2016 թվա կա նին կա րող էր տե ղե կա նալ (տե ղե կաց ված լի նել) Հա մայն քի ղե-
կա վա րի 13.09.2016 թվա կա նի թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սի ն՝ 01.10.2016 
թվա կա նի թիվ «RR219795422AM» փոս տային ան դոր րագ րով ի րեն ու ղա րկ ված թիվ 
ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Պե տիկ Ալ թու նյա նի հայ ցա դի մու մի  պա տաս-
խա նը և դրան կից փաս տա թղ թե րը ստա նա լու և ու սումն  ա սի րե լու մի  ջո ցով (ա վե լին, հա-
մա ձայն փոս տային կա պի ազ գային օ պե րա տո րի հա մա ցան ցային կայ քից ար տա տպ ված 
թիվ «RR219795422AM» փոս տային ա ռա քա նու քաղ ված քի՝ նշ ված փոս տային ա ռա քա նին 
Ժան նա Միր զոյա նի կող մի ց ստաց վել է 17.11.2016 թվա կա նին): 

Ա նդ րա դառ նա լով Ժան նա Միր զոյա նի կող մի ց սույն գոր ծով վի ճա րկ վող շի նա րա-
րու թյան թույլտ վու թյան մա սին 28.10.2016 թվա կա նից տե ղյ ակ լի նե լու վե րա բե րյալ Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նի դա տո ղու թյան ի րա վա չա փու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է հետ ևյա լը.

- 28.10.2016 թվա կա նն այն օրն է, երբ թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով տե ղի է ու նե ցել դա տա կան նի ստ, ո րին մաս նակ ցել են թե՛ Ժան նա Միր զոյա նի և թե՛ 
Պե տիկ Ալ թու նյա նի ներ կայա ցու ցիչ նե րը, և Պե տիկ Ալ թու նյա նի ներ կայա ցու ցի չը հայտ նել 
է, որ վեր ջի նիս վս տա հոր դը շի նա րա րու թյունն ի րա կա նաց նում է օ րի նա կան հի մունք նե-
րո վ՝ հա մա պա տաս խան շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հի ման վրա,

-  թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 28.10.2016 թվա կա նին կայաց ված 
դա տա կան նիս տի ձայ նային ար ձա նա գր ման կրի չում պա րու նակ վող տե ղե կույ թի ու սում-
նա սի րու թյու նը վկայում է, որ այդ դա տա կան նիս տում Պե տիկ Ալ թու նյա նի ներ կայա ցու-
ցի չը չի կա տա րել որ ևէ հայ տա րա րու թյուն, ո րը պա րու նա կում է սույն գոր ծով վի ճա րկ վող 
վար չա կան ակ տի նույ նա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ տվյ ալ նե րը, մաս նա վո րա պե ս՝ 
ըն դուն ման ամ սա թի վը և հեր թա կան հա մա րը (գ.թ. 82):

 Վե րոգ րյա լը վկայում է այն մա սին, որ սույն գոր ծով չի հաս տատ վում այն հան գա-
ման քը, որ Ժան նա Միր զոյա նը 28.10.2016 թվա կա նին կա րող էր տե ղե կա նալ (տե ղե կաց-
ված լի նել) Հա մայն քի ղե կա վա րի 13.09.2016 թվա կա նի թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ վու-
թյան մա սի ն՝ թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով տե ղի ու նե ցած դա տա կան 
նիս տի ըն թաց քում այդ վար չա կան ակ տի մա սին ի րա զեկ վե լու մի  ջո ցով, ինչն ան տես վել 
է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ա ռա նց շի նա-
րա րու թյան թույլտ վու թյան նույ նա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ տվյ ալ նե րը հայտ նե լու 
մի  այն դրա գոյու թյան վե րա բե րյալ կա տար ված հայ տա րա րու թյու նը բա վա րար չէ այն-
պի սի եզ րա հան գում կա տա րե լու հա մար, որ ան ձը, ում ի րա վունք նե րին կամ շա հե րին 
են թադ րա բար կա րող է առնչ վել տվյ ալ վար չա կան ակ տը, ող ջամ տո րեն հա մար վում է 
տե ղե կաց ված այդ վար չա կան ակ տի մա սին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ 03.10.2016 թվա կա նին թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով Պե տիկ Ալ թու նյա նի հայ ցա դի մու մի  պա տաս խա նը և դրան կից փաս-
տա թղ թե րը Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նում մուտ քա գր վե լը և 
28.10.2016 թվա կա նին նույն գոր ծով տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Պե տիկ 
Ալ թու նյա նի ներ կայա ցուց չի կող մի ց իր վս տա հոր դի մոտ շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան 
առ կայու թյան մա սին ա նո րոշ հայ տա րա րու թյուն ա նե լը չեն կա րող բա վա րար հի մք հան-
դի սա նալ բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու վե րա բե րյալ Ժան-
նա Միր զոյա նի մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան նրա ի րա վուն-
քը սահ մա նա փա կե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե-
լու հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր-
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դու թյան մե  րժ ման կամ բա վա րար ման հար ցը լու ծե լիս Ժան նա Միր զոյա նի կող մի ց Հա-
մայն քի ղե կա վա րի 13.09.2016 թվա կա նի թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին 
տե ղե կա նե լու օր վա ա ռու մով որ պես ե լա կետ պե տք է ըն դու նել Ժան նա Միր զոյա նի ներ-
կայաց րած մի ջ նոր դու թյա մբ նշ ված այն փաս տար կը, որ վեր ջի նս վի ճա րկ վող վար չա կան 
ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է այն ժա մա նակ, երբ ստա ցել է թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծով ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 
ու ղա րկ վա ծ՝ Պե տիկ Ալ թու նյա նի հա կը նդ դեմ հայ ցա դի մու մի  և դրան կից փաս տա թղ-
թե րի օ րի նակ նե րը: Այդ ի րա դար ձու թյան վրա հաս նե լու հնա րա վոր ա մե  նա շուտ պա հը 
31.10.2016 թվա կա նն է, երբ Պե տիկ Ալ թու նյա նի ներ կայաց րած հա կը նդ դեմ հայ ցա դի մումն  
ըն դուն վել է ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի վա րույթ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ դա տա վա րա կան 
ժամկ  ե տի վեր ջին օրն օ րեն քով նա խա տես ված ոչ աշ խա տան քային օր է, ա պա ժամկ  ե տի 
ա վա րտ ման օ րը դրան հա ջոր դող աշ խա տան քային օրն է (...)։

 Ժան նա Միր զոյա նը Հա մայն քի ղե կա վա րի 13.09.2016 թվա կա նի թիվ 14 շի նա րա րու-
թյան թույլտ վու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով փոս տային կա պի ծա ռայու թյան 
մի  ջո ցով դա տա րան է դի մե լ 09.01.2017 թվա կա նին, ո րը 31.10.2016 թվա կա նից հաշ վա րկ-
ված եր կամ սյա ժամկ  ե տի ա վա րտ ման օրն է, քա նի որ 31.12.2016 թվա կա նը ոչ աշ խա տան-
քային օր է, իսկ դրան հա ջոր դող ա ռա ջին աշ խա տան քային օ րը 09.01.2017 թվա կա նն է: 
Այս պի սով, Ժան նա Միր զոյա նը Հա մայն քի ղե կա վա րի 13.09.2016 թվա կա նի թիվ 14 շի նա-
րա րու թյան թույլտ վու թյան վի ճա րկ ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված եր կամ սյա ժամկ  ե-
տը բաց է թո ղել իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով, քա նի որ չի ի մա ցել նշ ված վար չա-
կան ակ տի գոյու թյան մա սին: Թիվ ԿԴ1/1762/02/16 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Կո տայ քի 
մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց Պե տիկ Ալ թու նյա նի հա կը նդ դեմ 
հայ ցա դի մու մը և կից փաս տա թղ թե րը ստա նա լու մի  ջո ցով ա մե  նա շու տը 31.10.2016 թվա-
կա նին տե ղե կա նա լով վի ճա րկ վող վար չա կան ակ տի մա սի ն՝ Ժան նա Միր զոյա նն այդ 
պա հից հաշ վա րկ ված եր կու ամս վա ըն թաց քում (09.01.2017 թվա կա նին) ձեռ նար կել է ի րե-
նից կախ ված ող ջա մի տ ու բա վա րար մի  ջոց ներ վի ճա րկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե  լու 
ուղ ղու թյա մբ:

 Հետ ևա բար վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա-
կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին Ժան նա Միր զոյա նի մի ջ նոր դու թյու նը են թա կա է 
բա վա րար ման, և բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը են թա կա է վե րա կա նգն ման, քա նի որ Ժան նա 
Միր զոյա նը Հա մայն քի ղե կա վա րի 13.09.2016 թվա կա նի թիվ 14 շի նա րա րու թյան թույլտ-
վու թյան վի ճա րկ ման ժամկ  ե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով, այն է՝ չի ի մա ցել 
նշ ված վար չա կան ակ տի գոյու թյան մա սին, և այդ պատ ճա ռը վե րա նա լուց հե տո եր կու 
ամս վա ըն թաց քում վի ճա րկ ման հայ ցով դի մե լ է վար չա կան դա տա րան: Փաս տո րեն, 
սույն գոր ծով 15.03.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ բա վա րա րե լով բաց թո ղն ված դա տա վա րա-
կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու վե րա բե րյալ Ժան նա Միր զոյա նի մի ջ նոր դու թյու նը և վե-
րա կա նգ նե լով վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան 
ժամկ  ե տը, Դա տա րա նը կայաց րել է ի րա վա չափ դա տա կան ակտ, ին չը հաշ վի չի առն վել 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հե րք վու մ են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 
բեր ված փաս տա րկ նե րը:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան 
ակտ կայաց նե լու հա մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա-

նի 06.05.2017 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» ո րո շու մը և կայաց-
նել նոր դա տա կան ակտ. ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 15.03.2017 թվա կա նի « Բաց թո ղն-
ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը քն նու թյան առ նե լու, 
հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և դա տա վա րու թյան մե ջ եր րո րդ ան ձ նե րգ րա վե լու 
մա սին» ո րո շու մը՝ բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին 
Ժան նա Միր զոյա նի մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու՝ վի ճա րկ ման հայց ներ կայաց նե լու 
հա մար բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սով, թող նել ան-
փո փոխ:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և բո-
ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ   Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/6284/05/14 
դա տա րա նի ո րո շում    2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/6284/05/14
 Նա խա գա հող դա տա վոր`   Ա. Բա բայա ն
 Դա տա վոր ներ`   Ա. Ա բո վյ ա ն
 Ա. Սա րգ սյա ն
 Գ. Ղա րի բյա ն
 Ա. Ա ռա քե լյ ա ն

 ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու թյա մբ
  մաս նակ ցու թյա մբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի փե տր վա րի 24-ին,
քն նար կե լով Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան) վճ ռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 08.01.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո-
ղո քը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Հա րու թյուն Մա րու թյա նը, Ար մե ն Տեր-Հով հան նի սյա նը, Մա րի ամ Ստե փա նյա նը, Մա-

րի ա նա Ա ղա ջա նյա նը, Նա րեկ Սա հա կյ ա նը և Գայա նե Ա սոյա նը հայ ցա դի մում են ներ-
կայաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան, եր րո րդ ան ձի նք Եր-
ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, Նել լի Հա րու թյու նյա նի, ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր 
ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի « Կե նտ րոն» տա րած քային ստո րա բա-
ժան ման (այ սու հետ` Կա դա ստր)` ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն 
ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տը՝ Եր ևան քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տա 48-րդ շե նք 
հաս ցե ում գտն վող թիվ 78 տա րած քի մա սով, այդ ո րոշ ման հի ման վրա թիվ 78 տա րած քի 
նկատ մա մբ կա տա րած Եր ևան հա մայն քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան-
ցու մը, այդ գրա նց ման հի ման վրա Քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց 14.06.2012 թվա կա նին 
հայ տա րար ված ա ճուր դը և այդ ա ճուր դի ար դյուն քում Եր ևան հա մայն քի և քա ղա քա-
ցի Նել լի Հա րու թյու նյա նի մի  ջև 18.07.2012 թվա կա նին կնք ված պայ մա նա գի րն ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի մա սին` մի  ա ժա մա նակ մի ջ նոր դե լով վե րա կա նգ նել նոր մա տիվ 
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ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված բաց 
թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Մ. Մել քու մյան, դա տա վոր ներ` 
Ա. Ա վա գյան, Կ. Ա վե տի սյան, Ռ. Խան դա նյան, Ա. Հա րու թյու նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
19.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մա մբ բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե-
լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել են: 

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 08.01.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Հա րու թյուն Մա րու թյա նի, Ար մե ն Տեր-Հով հան նի սյա նի, Մա րի ամ 
Ստե փա նյա նի, Մա րի ա նա Ա ղա ջա նյա նի, Նա րեկ Սա հա կյ ա նի և Գայա նե Ա սոյա նի վե րա-
քն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` ո րոշ վել է Դա տա րա նի 19.11.2014 թվա կա-
նի « Բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը և հայ-
ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» թիվ ՎԴ/6284/05/14 ո րո շու մը մաս նա կի ո րե ն՝ 
բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու 
և հայ ցա դի մու մի  (դի մու մի ) ըն դու նու մը՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 
604-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տը՝ Եր ևան քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տա 48-
րդ շե նք հաս ցե ում գտն վող թիվ 78 տա րած քի մա սով, ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սով մե ր ժե լու մա սով վե րաց նել: ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 19.11.2014 թվա կա նի « Բաց 
թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու-
մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» թիվ ՎԴ/6284/05/14 ո րո շու մը մն ա ցա ծ՝ Եր ևան քա ղա-
քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տա 48-րդ շե նք թիվ 78 տա րած քի նկատ մա մբ Եր ևան հա մայն քի 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, այդ գրա նց ման հի ման վրա Քա-
ղա քա պե տա րա նի կող մի ց 14.06.2012 թվա կա նին հայ տա րար ված ա ճուր դը և այդ ա ճուր-
դի ար դյուն քում Եր ևան հա մայն քի և քա ղա քա ցի Նել լի Հա րու թյու նյա նի մի  ջև 18.07.2012 
թվա կա նին կնք ված պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջ նե րով հայ ցա դի մու մի  
(դի մու մի ) ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սով, թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կայաց րել Հա րու թյուն Մա րու թյա նի, Ար մե ն Տեր-

Հով հան նի սյա նի, Մա րի ամ Ստե փա նյա նի, Մա րի ա նա Ա ղա ջա նյա նի, Նա րեկ Սա հա կյ ա նի և 
Գայա նե Ա սոյա նի  ներ կայա ցու ցի չը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ կա ռա վա րու  թյան 29.05.2009 թվա-

կա նի թիվ 604-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տը, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու  թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծը, 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, 193-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ մա սե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ նոր մա տիվ ի րա վա-

կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու պա հա նջ ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման-
ված են դա տա վա րա կան ժամկ  ետ ներ, մաս նա վո րա պե ս՝ այն դեպ քում, երբ վի ճա րկ վում 
է ի րե նց նկատ մա մբ չկի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտ, իսկ տվյ ալ դեպ քում վի-
ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը կի րառ ված չէ հայց վոր նե րի (դի մող նե րի) նկատ-
մա մբ, ա պա  ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տով և 2-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում չոր սամ սյա ժամկ  ե տը հաշ վա րկ-
վում է այն օր վա նից հե տո, երբ վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը մտել է ու ժի 
մե ջ: Այ սի նքն` տվյ ալ դեպ քում հայց վոր նե րի (դի մող նե րի) կող մի ց վի ճա րկ վող նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տը մտել է ու ժի մե ջ 08.06.2009 թվա կա նին, հետ ևա բար չոր սամ սյա ժամ-
կե տը հաշ վա րկ վում է այդ ամ սաթ վից և ստաց վում է, որ վի ճա րկ ման հա մար վե րջ նա-
ժամկ  ետ է հան դի սա ցել 08.10.2009 թվա կա նը: Հետ ևա բար Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն 
հիմն  ա վո րու մը, որ ժամկ  ե տի հաշ վար կի սկի զբ պե տք է դիտ վեր այն օր վա հա ջո րդ օ րը, 
երբ հայց վոր նե րի (դի մող նե րի) պնդ մա մբ վեր ջին նե րս ի մա ցել են վի ճա րկ վող նոր մա տիվ 
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ակ տի կի րառ մա մբ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի՝ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման, այն 
է՝ Եր ևան քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տա 48-րդ շեն քի թիվ 78 տա րած քի նկատ մա մբ Եր-
ևան հա մայն քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 08.07.2010 թվա կա նի պե տա կան գրա նց ման 
մա սին, ան հի մն  է: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ են-
թա կե տով սահ ման վել է, որ Եր ևա նի ա վա գա նու ա ռա ջին ընտ րու թյու նից հե տո սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով ան հա տույց Եր ևան քա ղա քին հա մար վել են փո խա նց ված (հա-
նձն ված)` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2006 թվա կա նի մայի սի 18-ի 
« Պե տա կան կամ հա մայն քային հո ղա մա սե րում գտն վող ինք նա կամ կա ռույց նե րի նկատ-
մա մբ պե տու թյան կամ հա մայնք նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրա նց-
ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 731-Ն ո րոշ ման հա մա ձայն պե տա կան գրա նց ման 
են թա կա` Եր ևան քա ղա քի վար չա կան տա րած քում գտն վող ինք նա կամ կա ռույց նե րի կա-
ռու ցա պատ ման մա կե րե սի չա փե րով հո ղա մա սե րը: Նշ ված ո րոշ մա մբ հս տակ հաս ցե նե-
րով չի սահ ման վել, թե կո նկ րետ որ գույքն է հա մար վում փո խա նց ված Եր ևան  քա ղա քին, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րո շումն  ուղ ղա կի ո րեն դրույթ չի 
պա րու նա կում Եր ևան քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տա 48-րդ շե նք հաս ցե ում գտն վող թիվ 
78 տա րած քի վե րա բե րյալ: 

Հայց վոր նե րը (դի մող նե րը) օբյեկ տի վո րեն զրկ ված չեն ե ղել օ րեն քով սահ ման ված 
ժամկ  ե տում դա տա րան դի մե  լու ի րե նց ի րա վունքն ի րաց նե լու հա մար ի րեն ցից կախ ված 
ող ջա մի տ ու բա վա րար մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, մի  նչ դեռ դրս ևո րել 
են ան գոր ծու թյուն, ին չի հետ ևա նք նե րը պե տք է կրեն հայց վոր նե րը (դի մող նե րը):

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րա քն նիչ բո ղո քը բա-
վա րա րե լու մա սով վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 08.01.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ 
բո ղո քը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լու մա սին» ո րո շու մը և օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա-
րա նի 19.11.2014 թվա կա նի « Բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու 
մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ մա նը:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րու մն  ե րը
 Վե րա քն նիչ բո ղո քին կից ներ կայաց ված են ե ղել բո լոր փաս տա թղ թե րը, ո րո նք հի մք 

են հան դի սա ցել այն փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար, որ հայց վոր նե րը (դի մող-
նե րը) ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րոշ ման կի րառ ման մա սին 
ի րա զեկ վել են 11.08.2014 թվա կա նին, իսկ Կա դա ստ րից հա մա պա տաս խան փաս տա թղ-
թե րը հայց վոր նե րի (դի մող նե րի) ներ կայա ցու ցի չն ստա ցել է 16.09.2014 թվա կա նին, հետ-
ևա բար  հայց ներ կայաց նե լու հա մար սահ ման ված չոր սամ սյա ժամկ  ե տը պե տք է հաշ-
վա րկ վի 16.09.2014 թվա կա նից, այլ ոչ թե ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 
604-Ն ո րոշ ման ու ժի մե ջ մտ նե լու պա հից, այն է` 08.06.2009 թվա կա նից: Ի րա զե կու մը 
11.08.2014 թվա կա նին տե ղի ու նե նա լու, դրա հի ման վրա Կա դա ստ րի կող մի ց 16.09.2014 
թվա կա նին ան հրա ժե շտ փաս տա թղ թե րի պատ ճեն նե րը տրա մա դր վե լու հան գա ման քը 
հի մք է հան դի սա նում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի կի-
րա ռու թյան հա մար:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա-
րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` նոր մա-
տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով վար-
չա կան դա տա րան դի մե  լու ժամկ  ետ նե րի հաշ վա րկ ման հար ցի վե րա բե րյալ կար ևոր նշա-
նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
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պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է նաև, որ սույն 
վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մի  ա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված 
հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի, 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի, 193-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին և 3-րդ մա սե րի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, 
որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց-
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու  թյու  նը վի ճար կե լու  վե րա-
բե րյալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան դի մե  լու  ժամկ  ետ նե րի հաշ վա րկ ման ա ռա նձ նա-
հատ կու  թյու ն նե րին:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-
նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող-
մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ)  նա խա դե պային ի րա վուն քում ձևա վոր ված ի րա վա կան 
դիր քո րոշ ման հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տա քն նու-
թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սն է: Այ նուա մե  նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ 
չէ և կա րող է են թա րկ վել սահ մա նա փա կումն  ե րի, սա կայն կի րառ ված սահ մա նա փա-
կումն  ե րը չպե տք է այն կե րպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա տա րա-
նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վն աս հա սց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի 
այդ, սահ մա նա փա կու մը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին չի հա մա պա տաս խա-
նի, ե թե կի րառ ված մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ վող նպա տա կի մի  ջև չկա հա մա չա փու թյան 
ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն` գո րծ նա կան և ար դյու նա վետ ի րա վունք նե րի ե րաշ խա-
վոր ման ա պա հով մա մբ (տե ՛ս, օ րի նակ, Ալ-Ադ սա նին ընդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու  թյան 
թիվ 35763/97 գան գա տով ՄԻ ԵԴ-ի 21.11.2001 թվա կա նի վճի ռը, պա րբ. 53): Մի ա ժա մա նակ 
ՄԻ ԵԴ-ը նշել է, որ թեև Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է դա տա-
րան դի մե  լու ար դյու նա վետ ի րա վունք, այ նուա մե  նայ նիվ, պե տու թյան հայե ցո ղու թյա նն է 
թո ղն ված նշ ված նպա տա կի հա մար ան հրա ժե շտ մի  ջոց նե րի ընտ րու թյան հար ցը (տե ՛ս, 
Էյ րին ընդ դեմ Իռ լան դի այի թիվ 6289/73 գան գա տով ՄԻ ԵԴ-ի 09.10.1979 թվա կա նի վճի ռը, 
պա րբ. 26):  

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 191-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան 
դա տա րա նին ընդ դա տյա են պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 
և դրա նց պաշ տո նա տար ան ձա նց նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի վի ճա րկ ման վե րա-
բե րյալ հետ ևյալ գոր ծե րը. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի, Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա պե տի նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի, գե րա տես չա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի, ինչ պես 
նաև հա մայն քի ա վա գա նու ու հա մայն քի ղե կա վա րի նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի` 
դրա նց հա մե  մատ ա վե լի բա րձր ի րա վա բա նա կան ուժ ու նե ցող նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րին (բա ցի Սահ մա նադ րու թյու նից) հա մա պա տաս խա նու թյու նը վի ճար կե լու վե րա-
բե րյալ գոր ծե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` նույն օ րե նսգր քի 191-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա-
տա րան կա րող է դի մե լ յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ, ե թե հա-
մա րում է, որ որ ևէ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով, բա ցա ռու թյա մբ դա տա կան ակ տի, 
կամ որ ևէ ռե ալ ակ տով իր նկատ մա մբ կի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով (դ րա 
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որ ևէ դրույ թով) խա խտ վել են Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խով, մար դու և քա ղա քա ցու 
ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի  ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե  րով, 
ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով ամ րա գր ված իր ի րա վունք-
նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ նույն օ րե նսգր քի 191-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան 
դա տա րան կա րող է դի մե լ յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ, ե թե 
հա մա րում է, որ ի րե նց նկատ մա մբ չկի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով  (դ-
րա դրույ թով) կա րող են խա խտ վել նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում նշ ված 
ի րե նց ի րա վունք նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
նույն օ րե նսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված դեպ քե րում 
վար չա կան դա տա րան կա րե լի է դի մե լ վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ-
րա վի ճա րկ վող դրույ թի) կի րառ ման վե րա բե րյալ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ու ժի 
մե ջ մտ նե լու կամ դրա կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր-
ծու թյան օր վա նից հե տո` չոր սամ սյա ժամկ  ե տում, իսկ 1-ին մա սի 2-րդ կե տով և 2-րդ 
մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում` վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ու ժի 
մե ջ մտ նե լուց հե տո` չոր սամ սյա ժամկ  ե տում: 

Վե րը նշ ված ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
եզ րա հան գում է, որ օ րե նս դի րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ան ձին վի ճար կե լու պե տա-
կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի և դրա նց պաշ տո նա տար ան ձա նց 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը՝ մի  ա ժա մա նակ տա րան ջա տե լով այդ պի սի հնա րա վո-
րու թյան ծագ ման հա մար հետ ևյալ հիմ քե րը.

 վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ան ձի նկատ մա մբ կի րառ վել է ան հա տա-
կան ի րա վա կան ակ տով կամ ռե ալ ակ տով, ին չի ար դյուն քում խա խտ վել են վեր ջի նի ս՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին 
վե րա բե րող մի  ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե  րով, ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րե նք նե րով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րը,

 նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ան ձի նկատ մա մբ չի կի րառ վել, սա կայն դրա նով կամ 
դրա դրույ թով կա րող են խա խտ վել վեր ջի նի ս՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ, մար դու և քա-
ղա քա ցու ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի  ջազ գային ի րա վուն քի 
նոր մե  րով, ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով ամ րա գր ված իր 
ի րա վունք նե րը: 

Ը նդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ «ան ձի նկատ-
մա մբ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի՝ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով կի րա ռում» և 
« նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ մա մբ ըն դուն ված ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ» 
հաս կա ցու թյուն նե րն ա ռեր ևույթ նման լի նե լով հան դե րձ ու նեն բո վան դա կային տար բե-
րու թյուն:

  Այս պես, ա ռա ջին ի րա վի ճա կն առ կա  է այն դեպ քում, երբ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի գոր ծո ղու թյունն ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժե շտ է ըն դու նել ո րո շա կի ան հա տա-
կան ի րա վա կան ակտ, այ սի նքն՝ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը տվյ ալ դեպ քում հան-
դի սա նում է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ ման ա պա հով ման մի  ջո ցը: Այս դեպ քում 
ան ձի ի րա վունք նե րի խա խտ ման պա րա գայում քն նա րկ ման ա ռար կա է հան դի սա նում 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը: Մի նչ դեռ երկ րո րդ դեպ քում ան հա-
տա կան ի րա վա կան ակտն ըն դուն վում է որ ևէ հա րց կար գա վո րե լու նպա տա կով, ո րի 
հա մար կի րառ վում է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը: Այ սի նքն՝ այդ դեպ քում ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տը չի հան դի սա նում նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ ման մի  ջոց, այլ 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ մա մբ է պայ մա նա վոր վում այն հար ցի լու ծու մը, ո րի 
հա մար ըն դուն վում է ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը: Հետ ևա բար այս դեպ քում ան ձի 
ի րա վունք նե րի են թադ րյալ խախ տու մը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե կի րառ ված նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տի, այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ ման ի րա վա չա փու թյա մբ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա ան դրա դառ նա լով նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա-
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վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հա մար  ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա-
խա տես ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, 
որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով 
նա խա տես ված դեպ քե րում ան ձը վար չա կան դա տա րան կա րող է դի մե լ վի ճա րկ վող նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա վի ճա րկ վող դրույ թի) կի րառ ման վե րա բե րյալ ան հա-
տա կան ի րա վա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լու կամ դրա կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա-
հո ված գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան օր վա նից հե տո` չոր սամ սյա ժամկ  ե տում, իսկ 
նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քե րում, այն է՝ երբ նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակտն ան ձի նկատ մա մբ չի կի րառ վել, սա կայն դրա նով կամ դրա դրույ թով 
կա րող են խա խտ վել վեր ջի նիս ի րա վունք նե րը,  վար չա կան դա տա րան դի մե  լու հա մար 
սահ ման վել է չոր սամ սյա ժամկ  ե տ՝  վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ու ժի 
մե ջ մտ նե լուց հե տո:

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ ե թե նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա դրույ թի) կի րառ ման վե րա-
բե րյալ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման կամ ու ժի մե ջ մտ նե լու մա սին ան ձն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի ի րա զեկ վել, կամ նա չի ի մա ցել նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան մա սին, 
ա պա նա կա րող է դի մե լ վար չա կան դա տա րան չոր սամ սյա ժամկ  ե տում այն օր վա նից 
հե տո, երբ ի մա ցել է կամ պար տա վոր էր ի մա նալ հա մա պա տաս խա նա բար ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման կամ ու ժի մե ջ մտ նե լու կամ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու 
կամ ան գոր ծու թյուն ցու ցա բե րե լու մա սին:

Նշ ված հա մա տե քս տում ան դրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի կար գա վոր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, 
որ դրա նով սահ ման ված չոր սամ սյա ժամկ  ե տը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ վի-
ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ան ձի նկատ մա մբ կի րառ վել է ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տով կամ ռե ալ ակ տով, սա կայն ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի 
ի րա զեկ վել ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման կամ ու ժի մե ջ մտ նե լու մա սին, 
կամ չի ի մա ցել նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր-
ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան մա սին: Այս պի սի դեպ քե րի հա մար վար չա կան դա տա րան 
դի մե  լու չոր սամ սյա ժամկ  ե տը սկ սում է հո սել այն օր վա նից հե տո, երբ ան ձն ի մա ցել է 
կամ պար տա վոր էր ի մա նալ հա մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ըն-
դուն ման կամ ու ժի մե ջ մտ նե լու կամ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու կամ ան գոր ծու թյուն ցու-
ցա բե րե լու մա սին: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ժամկ  ետ նե րը 
կի րա ռե լի են այն դեպ քե րի հա մար, երբ վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ան-
ձի նկատ մա մբ կի րառ վել է ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի կամ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան մի  ջո-
ցով, սա կայն վեր ջի նս ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի կամ գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր-
ծու թյան մա սին չի ի մա ցել կամ չի ի րա զեկ վել:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի 
հա մա ձայն` դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո դա տա վա րու թյան մաս նա-
կից նե րը կո րց նում են այդ ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լու ի րա վուն քը: Դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կայաց ված հայ-
ցա դի մումն  ե րի ըն դու նու մը մե  րժ վում է նույն օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ 
կե տի հիմ քով, ե թե բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը վար չա կան դա տա-
րա նի ո րոշ մա մբ չեն վե րա կա նգն վում: Դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո 
ներ կայաց ված այլ փաս տա թղ թե րը վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մա մբ վե րա դա րձ վում 
են դրա նք ներ կայաց րած ան ձա նց, ե թե բա ցա կայում է բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան 
ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կա նգ-
նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը: Նման մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար վում է, ե թե վար չա կան 
դա տա րա նը հա մա րում է, որ ան ձը ժամկ  ե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր մի  շա րք ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է ՀՀ վար չա կան 
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դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի ու թյան և բաց թո ղն ված դա տա-
վա րա կան ժամկ  ե տի վե րա կա նգն ման հար ցին: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ բաց թո ղն ված 
ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օ րե նս դի րը կո նկ րետ չի նշել` այդ հիմ քե րի ող ջա-
մի տ և բա վա րար լի նե լու հան գա ման քը թող նե լով դա տա րան նե րի գնա հատ մա նը: Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բաց թո ղն ված ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քե րը 
պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ:

  Օբյեկ տիվ հիմ քե րի մե ջ կա րե լի է դա սել ֆո րս մա ժո րային դեպ քե րը` տա րե րային 
ա ղետ նե րը, ինչ պես նաև ար տա կա րգ ի րա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ` ան ձա նց կամ քից 
ան կախ հիմ քե րով ա ռա ջա ցող պատ ճառ նե րը: 

  Սուբյեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է ան մի  ջա կա նո րեն տվյ ալ ան ձի հետ 
կապ ված և գո րծ նա կա նում ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա հան ջող ող ջա մի տ խն դիր նե րի 
լուծ մա մբ, ա ռա նց ո րի ան հնար է դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: Օ րի նակ, 
երբ ֆի զի կա կան ան ձը զրկ ված է դա տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցե լու կամ ներ կայա ցուց-
չի մի  ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյու նից եր կա րա տև հի վան դու-
թյան պատ ճա ռով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել  է, որ բո լոր դեպ քե-
րում էլ, բա ցի ֆո րս մա ժո րային ի րա վի ճակ նե րից, բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամ-
կե տը հար գե լի հա մա րե լու հա մար ընդ հա նուր կա նո նն այն է, որ ան ձը պար տա վոր է 
ա պա ցու ցել, որ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է ի րե նից կախ-
ված ող ջա մի տ ու բա վա րար մի  ջոց ներ դա տա րան դի մե  լու, դա տա վա րու թյա նը մաս նակ-
ցե լու և այն հիմն  ա վո րող ա պա ցույց նե րը ներ կայաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու ուղ ղու թյա մբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով 
բաց է թո ղել օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը (տե‘ս, օ րի նակ, Ա շոտ 
Գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կայա ցու  ցիչ Գա գիկ Հով հան նի սյա նն ընդ դեմ 
ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան նա խա րա րու  թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  
ա պա հո վող ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/9439/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի 30.10.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

  Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի 
թիվ 604-Ն ո րոշ մա մբ սահ ման վել է Եր ևան քա ղա քին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով փո-
խա նց վող ան հրա ժե շտ գույ քի ցան կը, մաս նա վո րա պես, նշ ված ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ 
են թա կե տով սահ ման վել է, որ Եր ևա նի ա վա գա նու ա ռա ջին ընտ րու թյու նից հե տո սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով ան հա տույց Եր ևան քա ղա քին են հա մար վում փո խա նց ված (հա-
նձն ված)` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2006 թվա կա նի մայի սի 18-ի 
« Պե տա կան կամ հա մայն քային հո ղա մա սե րում գտն վող ինք նա կամ կա ռույց նե րի նկատ-
մա մբ պե տու թյան կամ հա մայնք նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրա նց-
ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 731-Ն ո րոշ ման հա մա ձայն պե տա կան գրա նց ման 
են թա կա` Եր ևան քա ղա քի վար չա կան տա րած քում գտն վող ինք նա կամ կա ռույց նե րի 
կա ռու ցա պատ ման մա կե րե սի չա փե րով հո ղա մա սե րը: ՀՀ ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի 
պե տա կան կո մի  տե ի « Կե նտ րոն» տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մի ց տր ված թիվ 
2705469 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրա նց ման պե տա կան գրա նց ման վկայա կա նի 
հա մա ձայն` ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տի 
5-րդ են թա կե տի հի ման վրա 08.07.2010 թվա կա նին Եր ևա նի քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո-
տայի   48-րդ շեն քի թիվ 78 տա րած քի նկատ մա մբ գրա նց վել է Եր ևան հա մայն քի սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 30-32): 

Հա րու թյուն Մա րու թյա նը, Ար մե ն Տեր-Հով հան նի սյա նը, Մա րի ամ Ստե փա նյա նը, Մա-
րի ա նա Ա ղա ջա նյա նը, Նա րեկ Սա հա կյ ա նը և Գայա նե Ա սոյա նը 12.11.2014 թվա կա նին 
հայ ցա դի մում են ներ կայաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան, 
եր րո րդ ան ձի նք Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, Նել լի Հա րու թյու նյա նի, Կա դա ստ րի` ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տը՝ 
Եր ևան քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տա 48-րդ շե նք հաս ցե ում գտն վող թիվ 78 տա րած-
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քի մա սով, այդ ո րոշ ման հի ման վրա թիվ 78 տա րած քի նկատ մա մբ կա տա րած Եր ևան 
հա մայն քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, այդ գրա նց ման հի ման 
վրա քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց 14.06.2012 թվա կա նին հայ տա րար ված ա ճուր դը և 
այդ ա ճուր դի ար դյուն քում Եր ևան հա մայն քի և քա ղա քա ցի Նել լի Հա րու թյու նյա նի մի  ջև 
18.07.2012 թվա կա նին կնք ված պայ մա նա գի րն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հա նջ նե րի մա սին` 
մի  ա ժա մա նակ մի ջ նոր դե լով վե րա կա նգ նել նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա-
փու թյու նը վի ճար կե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան 
ժամկ  ե տը` հիմ քում դնե լով այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն-
թեր ան շա րժ գույ քի կա դաս տի պե տա կան կո մի  տե ի Կե նտ րոն սպա սա րկ ման գրա սե նյա-
կի կող մի ց վի ճե լի հաս ցե ի վե րա բե րյալ փաս տա թղ թե րի պատ ճեն նե րը տրա մա դր վել են 
16.09.2014 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3-9):

 Դա տա րա նը, բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու-
թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 14.06.2012 թվա-
կա նին հայ տա րար վա ծ՝ Եր ևան քա ղա քի սե փա կա նու թյուն հա մար վող գույ քի, այդ թվում՝ 
Եր ևան քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տայի 48-րդ շեն քի թիվ 78 տա րած քի օգ տա գո րծ ման 
տրա մադ րե լու և օ տա րե լու վե րա բե րյալ ա ճուր դի մա սին հայ տա րա րու թյու նը հրա պա-
րակ վել է «Ա զգ» օ րա թեր թում, իսկ «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով ա ճուր դի մա սին հրա պա րա կային ծա նուց ման 
մի  ջոց է հան դի սա նում զա նգ վա ծային լրատ վու թյան մի  ջո ցում ա ճուր դի մա սին հայ տա-
րա րու թյան հրա պա րա կու մը: Դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան վի-
ճա րկ վող ո րոշ ման հի ման վրա կա տար ված` խնդ րո ա ռար կա ան շա րժ գույ քի նկատ մա մբ 
Եր ևան հա մայն քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրա նց ման մա սին հայց վոր-
նե րը պար տա վոր է ին ի մա նալ «Ա զգ» օ րա թեր թի հայ տա րա րու թյու նից, այ սի նքն` ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված չոր սամ սյա ժամ-
կե տի հաշ վար կի սկի զբ պե տք է հա մա րել ա ճուր դի մա սին հայ տա րա րու թյու նը «Ա զգ» 
օ րա թեր թում հրա պա րակ վե լու պա հից` 14.06.2012 թվա կա նից: 

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը վե րա քն նիչ բո ղո քը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լիս պատ ճա-
ռա բա նել է, որ «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով կար գա վոր-
վող ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րի շր ջա նա կը ձևա վոր վում է հրա պա րա կային 
սա կա րա կու թյուն նե րի մի  ջո ցով օ տար վող գույ քի, գույ քային ի րա վունք նե րի ձե ռք բեր ման 
հա վակ նու թյուն ու նե ցող ան ձա նց այդ հա րա բե րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ա զատ կա-
մաար տա հայ տու թյան հի ման վրա, և գտել է, որ գույ քի, գույ քային ի րա վունք նե րի հրա-
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով օ տա րե լու մա սին զա նգ վա ծային լրատ վու թյան մի -
ջո ցով հայ տա րա րու թյու նը կա րող է վե րա բե րել այն ան ձա նց շր ջա նա կին, ո րո նք ի րե նց 
ա զատ կա մաար տա հայ տու թյան հի ման վրա այդ գույ քը, գույ քային ի րա վուն քը ձե ռք բե-
րե լու հա վակ նու թյուն են ու նե ցել (կա րող է ին ու նե նալ) և որ ևէ կե րպ չի կա րող կրել հա-
մա տա րած բնույթ: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ ա ճուր դի 
մա սին հայ տա րա րու թյու նը  չի կա րող վկայել այն մա սին, որ ա ճուր դով օ տար վող գույ-
քը, գույ քային ի րա վուն քը ձե ռք բե րե լու իր ա զատ կա մաար տա հայ տու թյան վրա հի մն -
ված հա վակ նու թյուն չու նե ցող ան ձը պար տա վոր էր նման ե ղա նա կով գույ քը, գույ քային 
ի րա վունքն օ տա րե լու վե րա բե րյալ հրա պա րակ ված ծա նուց ման փաս տով ի մա նալ գույ քը, 
գույ քային ի րա վունքն օ տա րող ան ձի ան վա մբ այդ գույ քի նկատ մա մբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պե տա կան գրա նց մա ն՝ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին:  

Վե րա քն նիչ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի հաս-
ցե ա տե րը հան դի սա ցել է Եր ևան հա մայն քը, իսկ դի մող նե րը դրա մա սին չեն ի րա զեկ-
վել, գտել է, որ սույն գոր ծով կի րառ ման են թա կա են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը, 
և եզ րա կաց րել է, որ որ պես նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի վի ճա րկ ման դի մու մը ներ-
կայաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սով սահ ման ված չոր սամ սյա ժամկ  ե տի հաշ վար կի սկի զբ, պե տք է դիտ վեր այն օր վան 
հա ջոր դող օ րը, երբ դի մող նե րի պնդ մա մբ վեր ջին նե րս ի մա ցել են վի ճա րկ վող նոր մա-
տիվ ակ տի կի րառ մա մբ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի՝ վար չա կան ակ տի՝ Եր ևան քա-
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ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տա 48-րդ շե նք թիվ 78 տա րած քի նկատ մա մբ Եր ևան հա մայն քի 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 08.07.2010 թվա կա նի պե տա կան գրաց ման, ըն դուն ման մա-
սին, քա նի դեռ հա կա ռա կն ա պա ցուց ված չէ: Հաշ վի առ նե լով, որ  ՀՀ կա ռա վա րու թյա նն 
ա ռըն թեր ան շա րժ գույ քի կա դա ստ րի պե տա կան կո մի  տե ի սպա սա րկ ման գրա սե նյա կից 
11.09.2014 թվա կա նին ներ կայաց ված դի մու մի ն ի պա տաս խան դի մող նե րը Եր ևան քա-
ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տայի 48-րդ շեն քի թիվ 78 տա րա ծք հաս ցե ի ան շա րժ գույ քի 
կա դա ստ րային գոր ծի պատ ճեն նե րը ստա ցել են 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 16-ին, Վե-
րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ դի մող նե րի կող մի ց վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տը վի ճար կե լու նպա տա կով վար չա կան դա տա րան դի մում ներ կայաց նե լու հա մար 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված 
չոր սամ սյա դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը բաց չի թո ղն վել:

 Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը հա մադ-
րե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հետ, գտ նում է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տը դի մող նե րի նկատ-
մա մբ չկի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտ է, քա նի որ նշ ված  ո րոշ մա մբ սահ ման-
վել է Եր ևան քա ղա քին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով փո խա նց վող ան հրա ժե շտ գույ քի 
ցան կը, իսկ ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տը վե րա բեր վում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
18.05.2006 թվա կա նի թիվ 731-Ն ո րոշ մա մբ պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
հո ղա մա սե րի նկատ մա մբ պե տու թյան ի րա վունք նե րը Եր ևան քա ղա քին փո խան ցե լուն, 
ընդ ո րում, հս տակ հաս ցե նե րով չեն սահ ման վել, թե որ հո ղա մաս նե րն են փո խա նց վել 
Եր ևան  քա ղա քին: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա րում նաև  բո ղոք 
բե րած ան ձի այն փաս տա րկ նե րը, որ վի ճա րկ վող ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տը 
Եր ևան քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տա 48-րդ շեն քի հաս ցե ում գտն վող թիվ 78 տա րած քի 
մա սով չի պա րու նա կում որ ևէ դրույթ, ո րի ան վա վե րու թյա մբ կվե րա կա նգն վեր դի մող նե-
րի ի րա վուն քը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հայց վոր նե րի կող-
մի ց ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րո շու մը վի ճար կե լու հա-
մար նա խա տես ված չոր սամ սյա ժամկ  ե տը պե տք է հաշ վա րկ վի նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակտն ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո: Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ դեպ-
քում հայց վոր նե րի կող մի ց վի ճա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը մտել է ու ժի մե ջ 
08.06.2009 թվա կա նին, հետ ևա բար դրա վի ճա րկ ման հա մար վե րջ նա ժամկ  ետ է հան դի-
սա ցել 08.10.2009 թվա կա նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հի մն  է հա մա րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը 
սույն գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
կի րառ ման վե րա բե րյալ և ըստ այդմ, սույն գոր ծով դա տա րան դի մե  լու ժամկ  ե տի հաշ-
վար կի սկի զբն այն օր վա հա ջո րդ օ րը դի տար կե լը, երբ հայց վոր նե րն (դի մող նե րը) ի մա ցել 
են Եր ևան քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տայի 48-րդ շեն քի թիվ 78 տա րած քի նկատ մա մբ 
Եր ևան հա մայն քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 08.07.2010 թվա կա նի պե տա կան գրա նց-
ման մա սին, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սով նա խա տես ված ժամկ  ետ նե րը կի րա ռե լի են այն դեպ քե րի հա մար, երբ վի ճա րկ վող 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ան ձի նկատ մա մբ կի րառ վել է ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տի կամ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո-
ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան մի  ջո ցով, սա կայն վեր ջի նս ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի 
կամ գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան մա սին չի ի մա ցել: Մի նչ դեռ տվյ ալ դեպ քում, ինչ-
պես ար դեն նշ վեց վե րը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րո շու մը 
դի մող նե րի նկատ մա մբ չկի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտ է:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րո շու մը դի մող նե րի նկատ-
մա մբ չկի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտ լի նե լու պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նն ար ձա նագ րում է, որ բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը վե րա կա նգ նե լու 
հա մար վեր ջին նե րս պե տք է ա պա ցու ցե ին, որ օ րեն քով սահ ման վա ծ՝ վի ճա րկ վող ո րո-
շումն  ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո չոր սամ սյա ժամկ  ե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել են ի րե նից 
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կախ ված ող ջա մի տ ու բա վա րար մի  ջոց ներ դա տա րան դի մե  լու հա մար, սա կայն ի րե նց 
կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով բաց են թո ղել օ րեն քով նա խա տես ված դա տա վա րա-
կան ժամկ  ետ նե րը:

 Հի մք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ թեև Դա տա րա նը 
սխալ է պատ ճա ռա բա նել բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը մե ր ժե լու վե րա բե-
րյալ իր ո րո շու մը՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րոշ ման վե րա-
բե րյալ հայց վոր նե րի ի րա զեկ ման հնա րա վո րու թյու նը պայ մա նա վո րե լով Եր ևան քա ղա քի 
Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տայի 48-րդ շեն քի թիվ 78 տա րա ծքն օգ տա գո րծ ման տրա մադ րե լու և 
օ տա րե լու վե րա բե րյալ ա ճուր դի մա սին հայ տա րա րու թյու նը «Ա զգ» օ րա թեր թում հրա պա-
րակ վե լու պա հով, այն դեպ քում, երբ հայ տա րա րու թյու նը նախ տե ղե կու թյուն չի պա րու-
նա կում նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ մա մբ ըն դուն ված ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տի մա սին, ա վե լի ն՝ սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի 
հա մա ձայն՝ հայց վոր նե րի կող մի ց ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն 
ո րո շու մը վի ճար կե լու հա մար նա խա տես ված չոր սամ սյա ժամկ  ե տը պե տք է հաշ վա րկ վի 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ու ժի մե ջ մտ նե լուց հե տո, այ դու հան դե րձ ճի շտ եզ րա հա-
նգ ման է ե կել գոր ծի դա տա վա րա կան ել քի վե րա բե րյա լ՝ նկա տի ու նե նա լով նաև այն, որ 
հայց վոր նե րը բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մա սին մի ջ նոր-
դու թյու նում չեն ներ կայաց րել բա վա րար փաս տա րկ ներ և հիմն  ա վո րումն  ե ր՝ ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան նշ ված ո րո շու մը վի ճար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե  լու հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված ժամկ  ե տը (քն նա րկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լուց 
հե տո չո րս ա մի ս) հար գե լի պատ ճառ նե րով բաց թող նե լու վե րա բե րյալ: Նման պայ ման-
նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ առ կա չեն ե ղել բա վա րար հիմ քեր Դա տա-
րա նի 19.11.2014 թվա կա նի « Բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու 
մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը՝ բաց թո ղն ված 
դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և հայ ցա դի մու մի  
ըն դու նու մը՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տի 
5-րդ են թա կե տը՝ Եր ևան քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տա 48-րդ շեն քի հաս ցե ում գտն վող 
թիվ 78 տա րած քի մա սով, ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով, մե ր ժե լու մա սով վե րաց նե լու 
հա մար, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տա րկ նե րը հե րք վու մ են վե րոն շյալ 
պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 152-րդ և 163-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն վե րաց նե լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րումն  ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

08.01.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լու մա սին»  ո րոշ-
ման` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 19.11.2014 թվա կա նի « Բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան 
ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա-
սին» ո րո շու մը մաս նա կի ո րե ն՝ բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ-
նե լու մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և հայ ցա դի մու մի  (դի մու մի ) ըն դու նու մը՝ ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան 29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տը՝ Եր ևան 
քա ղա քի Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տայի 48-րդ հաս ցե ում գտն վող թիվ 78 տա րած քի մա սով, 
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ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով, մե ր ժե լու մա սով վե րաց նե լու մա սը և կայաց նել նոր 
դա տա կան ակտ` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 19.11.2014 թվա կա նի « Բաց թո ղն ված դա-
տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը 
մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը  բաց թո ղն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կա նգ նե լու 
մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և հայ ցա դի մու մի  (դի մու մի ) ըն դու նու մը՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
29.05.2009 թվա կա նի թիվ 604-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տը՝ Եր ևան քա ղա քի 
Մ. Մաշ տո ցի պո ղո տայի 48-րդ շե նք հաս ցե ում գտն վող թիվ 78 տա րած քի մա սով, ան-
վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով մե ր ժե լու մա սով թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և բո-
ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ    Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/3043/05/14  
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/3043/05/14  
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լյ ան  
Դա տա վոր ներ` Ք. Մկոյան 
 Գ. Ղա րի բյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու թյա մբ
 մաս նակ ցու թյա մբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հուն վա րի 27-ին,
քն նար կե լով ըստ հայ ցի Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա-

տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյա ն՝ ոս տի կան նե րի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը, այդ թվում` կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու, խոս քի ա զա տու թյան, մի -
ա վո րումն  եր կազ մե  լու (խա ղաղ հա վաք նե րի ա զա տու թյան), ա զատ տե ղա շա րժ վե լու, 
ան ձնա կան ա զա տու թյան և ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան, ձեր բա կալ ման պա հից իր ընտ րու թյա-
մբ պա շտ պան ու նե նա լու, նվաս տաց նող կամ ան մա րդ կային վե րա բեր մուն քից, խտ րա-
կան վե րա բեր մուն քից զե րծ մն ա լու ի րա վունք նե րին մի  ջամ տող գոր ծո ղու թյուն նե րը ոչ 
ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի 07.06.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» 
ո րոշ ման դեմ Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ-
կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցու ցիչ Տիգ րան Ե գո րյա նի բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Զա րու հի Հով հան նի սյա նը, Ար թուր Պետ րո սյա նը, Օ լյ ա Ա զա-

տյա նը և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նը պա հան ջել են ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել ոս տի կան նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, այդ թվում` կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե լու, խոս քի ա զա տու թյան, 
մի  ա վո րումն  եր կազ մե  լու (խա ղաղ հա վաք նե րի ա զա տու թյան), ա զատ տե ղա շա րժ վե լու, 
ան ձնա կան ա զա տու թյան և ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան, ձեր բա կալ ման պա հից իր ընտ րու թյա-
մբ պա շտ պան ու նե նա լու, նվաս տաց նող կամ ան մա րդ կային վե րա բեր մուն քից, խտ րա-
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կան վե րա բեր մուն քից զե րծ մն ա լու ի րա վունք նե րին մի  ջամ տող գոր ծո ղու թյուն նե րը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

18.06.2015 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մե  րժ վել է։ 
ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 24.08.2015 

թվա կա նի ո րոշ մա մբ Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և 
Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցուց չի վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է։

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 07.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, 
Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցուց չի վե-
րա քն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե  րժ վել է։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար թուր 
Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է 2015 թվա կա նի փո փո խու  թյու ն նե րով ՀՀ Սահ մա-

նադ րու  թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րը, «Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու -
թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու  հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 
6-րդ հոդ վա ծը և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տը ։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 24.08.2015 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե-

լու մա սին» ո րո շումն ու ղար կել է մի  այն Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա-
նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցու ցիչ Տիգ րան Ե գո րյա նին: 
Վեր ջի նս, սա կայն, չի ստա ցել այդ դա տա կան ակ տը, մի նչ դեռ Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նը պար տա վոր էր Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և 
Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վունքն ա պա հո վե լու հա մար նշ-
ված ո րո շումն  ի սկ բա նե ու ղար կել վեր ջին նե րի ս։ 

Բա ցի այդ, Զա րու հի Հով հան նի սյա նը և Օ լյ ա Ա զա տյա նը Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նի 24.08.2015 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րո շումն  ստա-
ցել են հա մա պա տաս խա նա բար 07.05.2016 թվա կա նին և 17.05.2016 թվա կա նին, իսկ 
Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նը և Ար թուր Պետ րո սյա նը չեն ստա ցել այդ ո րո շու մը: Զա րու հի 
Հով հան նի սյա նի և Օ լյ ա Ա զա տյա նի կող մի ց վե րա քն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կայաց նե լու 
տա սն հին գօ րյա ժամկ  ե տի պահ պան մա մբ 27.05.2016 թվա կա նին ներ կայաց վել է վե րա-
քն նիչ բո ղոք, ո րի ըն դու նու մը չէր կա րող մե  րժ վել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 07.06.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո-
շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 2-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` ստո րա դաս 
դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տի խա խտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա-
րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց-
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. ի րա վա չա±փ է արդյոք վե րա քն նիչ 
բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու  դեպ քու մ այն կր կին ներ կայաց նե լու  հա մար սահ ման ված դա տա-
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վա րա կան ժամկ  ե տը հաշ վար կել ոչ թե բո ղոք բե րած ան ձա նց, այլ նրա նց ներ կայա ցու ց չի 
կող մի ց վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու  մա սին ո րո շու մն  ստա նա լու  պա հից այն պա-
րա գայու մ, երբ առ կա չէ մի  այն ներ կայա ցու ց չին ծա նու  ցե լու  վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու  թյու ն։

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես 
նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի -
ջոց նե րի ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու, 
ինչ պես նաև ի րեն ներ կայաց ված մե  ղադ րան քի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար 
հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, 
ան կախ և ան կո ղմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա-
րա կային քն նու թյան ի րա վունք:

 Հա ման ման բո վան դա կու թյա մբ ի րա վադ րույթ ներ են սահ ման ված նաև 2015 թվա-
կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում և 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սում:

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում 
են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րն ու պար տա կա նու թյուն նե րը (...) ու նի օ րեն քի հի-
ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար-
դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե լու դեպ քում բո ղոք բե-
րող ան ձին ու ղա րկ վում են վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը և բո ղո քին կից ներ կայաց-
ված փաս տա թղ թե րը (...)։

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-3-րդ կե տե րով 
նա խա տես ված հիմ քե րով վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լուց հե տո բո ղո քում առ կա 
սխալ նե րը վե րաց նե լու և բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շումն  ստա նա լուց հե տո` գո-
րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ բեր ված բո ղո քով տա սն հին գօ րյա ժամ-
կե տում (...) կր կին բե րե լու դեպ քում բո ղո քը հա մար վում է վե րա քն նիչ դա տա րա նում ըն-
դուն ված սկզբ նա կան ներ կայաց ման օ րը (...)։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե  րժ վում է, ե թե նույն օ րե նսգր քի 136-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ  ե տում ան ձը չի վե րաց րել բո ղո քում առ կա 
սխալ նե րը, ո րո նց չվե րաց նե լն ար գե լք է բո ղո քի քն նու թյան հա մար, կամ բո ղո քը բե րել է 
նույն օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ  ե տի խա խտ մա մբ (...)։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա-
կան դա տա րա նի՝ գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի, ինչ պես նաև նույն 
օ րե նսգր քի 131-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մի  ջան կյ ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա-
քն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րն են (...)՝ կող մե  րը` հայց վո րը և պա տաս խա-
նո ղը, եր րո րդ ան ձի նք։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 149-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վե րա քն-
նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րը կայաց վում կամ հրա պա րակ վում և դա տա վա րու-
թյան մաս նա կից նե րին են ու ղա րկ վում վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի հա-
մար նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գո վ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ-
խա վոր ված են ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան հիմն  ա-
կան ի րա վունք նե րը, ո րո նց կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե  կը բո ղո քա րկ ման ի րա վունքն է: 
Բո ղո քա րկ ման ինս տի տուտն ի րա վա կան մի  ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո-
շա կի ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով գո րծ նա կա նում ա պա հո վե լու դա տա կան սխալ նե րի բա-
ցա հայ տու մը և ուղ ղու մը` դրա նով իսկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի 
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գո րծ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե ՛ս, նաև « Ֆա սթ Սփ լայ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա-
րու  թյա նն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տե ի թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ) կող մի ց ձևա-
վոր ված նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն-
քը, ո րի մի  մա սն էլ կազ մում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, բա ցար ձակ չէ և 
կա րող է են թա րկ վել սահ մա նա փա կումն  ե րի: Այ դու հան դե րձ, կի րառ ված սահ մա նա փա-
կումն  ե րը չպե տք է այն կե րպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վն աս հա սց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, 
սահ մա նա փա կու մը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, ե թե 
այն ի րա վա չափ նպա տակ չի հե տա պն դում, և ե թե կի րառ ված մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ-
վող նպա տա կի մի  ջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե ՛ս, օ րի-
նակ, Khalfaoui v. France գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 35-36-րդ կե տեր, 
Papon v. France գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ի 25.07.2002 թվա կա նի վճի ռը, 90-րդ կետ):

 Ժամկ  ե տային սահ մա նա փա կումն  ե րը, ո րո նք սահ ման վում են պե տու թյան կող մի ց, 
հե տա պն դում են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա-
կի ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պա շտ պա նու թյու նը ժամկ  ե-
տա նց հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար դա րու թյու նը, ո րը կա րող է 
ա ռա ջա նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հա նջ վի քն նել այն պի սի դեպ քեր, ո րո նք տե ղի են 
ու նե ցել հե ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րո նք կա րող են լի նել ոչ 
ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան` բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե-
լու պատ ճա ռով: Ժամկ  ե տային սահ մա նա փա կումն  ե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն-
պես հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ինչ-
պես պե տք է սահ մա նա փակ վի (տե ՛ս, Stubbings and others v. The United Kingdom գոր ծով 
ՄԻ ԵԴ-ի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 51, 55): 

Ա վե լին, ՄԻ ԵԴ-ն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում ար տա հայ տել է դիր քո րո շում այն 
մա սին, որ ե թե ներ պե տա կան օ րե նսդ րու թյա մբ հս տակ սահ ման ված է դա տա կան ո րո-
շու մը ծա նու ցե լու՝ ի րա վա սու մար մի ն նե րի պար տա կա նու թյու նը, ա պա դի մո ղի գան գա-
տա րկ ման ի րա վուն քը չի կա րող մե  րժ վել, ե թե ու շա ցումն  ե րի պատ ճա ռն իշ խա նու թյուն-
նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րումն  է ե ղել, նույ նի սկ ե թե տե սա կա նո րեն դի մո ղն 
ու նե ցել է դա տա րա նի ո րոշ ման մա սին այլ աղ բյուր նե րից տե ղե կա նա լու հնա րա վո րու-
թյուն (տե ՛ս, Davran v. Turkey գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ի 03.11.2009 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 31-47):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված ի րա-
վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ 
օ րե նս դի րը հս տակ նա խա տե սել է այն դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը, ո րի ըն թաց քում վե-
րա քն նիչ բո ղոք բե րած ան ձը կա րող է վե րաց նել վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու 
ո րոշ ման մե ջ նշ ված թե րու թյուն նե րը և վե րա քն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կայաց նել վե րա քն-
նիչ դա տա րան. այդ ժամկ  ե տը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ բեր ված 
վե րա քն նիչ բո ղո քի դեպ քում տա սն հի նգ օր է, ո րը հաշ վա րկ վում է վե րա քն նիչ բո ղո քը 
վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձի կող մի ց ստա նա լու պա հից: Մյուս 
կող մի ց օ րե նս դի րը սահ մա նել է վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը 
բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու վե րա քն նիչ դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը: Ընդ 
ո րում, վե րը նշ ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տի խա խտ ման ի րա վա բա նա կան հետ ևան քը 
սահ ման ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տով և հան գում է գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ բեր ված վե-
րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շումն  ստա նա լուց հե տո տա սն հին գօ րյա 
ժամկ  ե տի խա խտ մա մբ բեր ված վե րա քն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լուն:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
ե թե ի րա վա կան ակ տում բա ռը նշ ված է ե զա կի թվով, ա պա դա տա րած վում է նաև այդ 
բա ռի հոգ նա կի ի վրա և ընդ հա կա ռա կը (...):

 Հի մք ըն դու նե լով ի րա վա կան ակ տում որ ևէ բա ռի՝ ե զա կի կամ հոգ նա կի թվով կի-
րա ռու թյան վե րա բե րյալ օ րե նսդ րա կան տեխ նի կայի վե րոգ րյալ կա նո նի բո վան դա կու-
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թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում նշ ված « բո ղոք բե րող ան ձին» ար տա հայ տու թյու նը պե տք 
է հա վա սա րա պես կի րա ռե լի լի նի նաև հոգ նա կի թվով, ե թե վե րա քն նիչ բո ղո քը բեր վել է 
մե  կից ա վե լի ան ձա նց կող մի ց: Այ սի նքն՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վե րա քն-
նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու՝ ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում սահ ման ված վե րա-
քն նիչ դա տա րա նի պար տա կա նու թյան ու ժով վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին 
ո րո շու մը, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, պե տք է ու ղա րկ վի բո ղոք բե րած բո լոր ան ձա նց:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 14-րդ, 130-րդ, 149-րդ հոդ ված նե րի 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րա քն նիչ բո ղո քը վե-
րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու ՀՀ վե րա քն նիչ դա տա-
րա նի պար տա կա նու թյու նը են թադ րում է, որ այդ ո րո շու մը պե տք է ու ղա րկ վի դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րին, քա նի որ վեր ջին նե րս են օ րե նսդ րո րեն օժտ ված ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քով, իսկ դա-
տա վա րու թյան մաս նա կից նե րն են կող մե  րը՝ հայց վո րը, պա տաս խա նո ղը, և եր րո րդ ան-
ձի նք։ Հետ ևա բար, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին 
ո րո շու մը պե տք է ու ղա րկ վի դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ն։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել 
է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ օ րե նս դի րը դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձի փո խա րեն այլ ան ձի, այդ թվում՝ վեր ջի նիս ներ կայա ցուց չին ու ղար կե լու հան գա-
ման քը չի նա խա տե սել որ պես դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին ու ղար կե-
լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյան այ լը նտ րա նք: Հետ ևա բար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մա մբ դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի ներ կայա ցուց չին ու ղար կե լը 
դա տա րա նի հայե ցո ղու թյունն է, սա կայն այն չի կա րող դի տա րկ վել որ պես դա տա կան 
ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին ու ղար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ 
կա տա րում, ե թե գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը նման մի ջ նոր դու թյա մբ չի դի մե լ դա տա րան 
(տե ՛ս, ՀՀ կր թու  թյան և գի տու  թյան նա խա րա րու  թյան լեզ վի պե տա կան տես չու  թյու նն ընդ-
դեմ Գայա նե Սո ղո մո նյա նի թիվ ՎԴ/8923/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 14.01.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

  Սույն գոր ծով Դա տա րա նի 18.06.2015 թվա կա նի վճ ռի դեմ ա ռա ջին ան գամ վե րա-
քն նիչ բո ղոք է բեր վել Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և 
Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցու ցիչ Տիգ րան Ե գո րյա նի ա նու նից. բո ղո քում առ կա 
են Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ-
րի գո րյա նի հաս ցե նե րը, և ներ կայաց ված չէ որ ևէ մի ջ նոր դու թյուն՝ բո ղոք բե րած ան ձա նց 
ծա նու ցե լու այլ կար գի վե րա բե րյալ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 3-13): Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
24.08.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ վե րա դա րձ րել է նշ ված վե րա քն նիչ բո ղո քը՝ ստո րա գր-
ված չլի նե լու և բո ղո քի օ րի նա կը վար չա կան դա տա րան ու դա տա վա րու թյան մյուս մաս-
նակ ցին ու ղա րկ ված չլի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյա մբ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 16-18):

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» 24.08.2015 
թվա կա նի ո րո շումն ի սկզ բա նե չի ու ղա րկ վել վե րա քն նիչ բո ղոք բե րած ան ձա նց, 
այլ ու ղա րկ վել է մի  այն վեր ջին նե րիս ներ կայա ցու ցիչ Տիգ րան Ե գո րյա նին (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 19-21):

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» 24.08.2015 
թվա կա նի ո րո շու մը Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նին և Ար թուր Պետ րո սյա նին է ու ղա րկ վել 
01.04.2016 թվա կա նին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 30-34, 36), Զա րու հի Հով հան նի սյա նի ն՝ 04.05.2016 
թվա կա նին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 45), իսկ Օ լյ ա Ա զա տյա նի ն՝ 13.05.2016 թվա կա նին (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 47)՝ ի պա տաս խան վե րա քն նիչ բո ղո քի առն չու թյա մբ կայաց ված ո րոշ ման 
մատ չե լի ու թյունն ա պա հո վե լու խնդ րան քի վե րա բե րյալ վեր ջին նե րիս դի մումն  ե րի (հա-
տոր 2-րդ, գ.թ. 29, 40, 48):

 Զա րու հի Հով հան նի սյա նը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա-
րձ նե լու մա սին» 24.08.2015 թվա կա նի ո րո շումն  ստա ցել է 07.05.2016 թվա կա նին (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 46): Օ լյ ա Ա զա տյա նը Վե րա քն նիչ դա տա րա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա-
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րձ նե լու մա սին» 24.08.2015 թվա կա նի ո րո շումն  ստա ցել է 18.05.2016 թվա կա նին (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 51):

 Սույն գոր ծում առ կա չեն Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի և Ար թուր Պետ րո սյա նի կող մի ց 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» 24.08.2015 թվա-
կա նի ո րո շու մը ստա նա լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ: Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար-
թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցուց չի կող-
մի ց վե րա քն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կայաց վել է (փոս տային ծա ռայու թյա նն է հա նձն վել) 
27.05.2016 թվա կա նին (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 15):

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 07.06.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ Զա րու հի Հով հան նի սյա-
նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցուց չի 
կող մի ց կր կին ներ կայաց ված վե րա քն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե  րժ վել է այն պատ ճա ռա-
բա նու թյա մբ, որ վեր ջի նս Վե րա քն նիչ դա տա րա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու 
մա սին» 24.08.2015 թվա կա նի ո րո շումն  ստա ցել է 28.08.2015 թվա կա նին, իսկ կր կին ներ-
կայաց ված բո ղո քը բեր վել է (փոս տային ծա ռայու թյա նն է հա նձն վել) 27.05.2016 թվա կա-
նի ն՝ սահ ման ված տա սն հին գօ րյա ժամկ  ե տի խա խտ մա մբ: Հետ ևա բար բո ղո քա բե րի կող-
մի ց բաց է թո ղն վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սով սահ ման վա ծ՝ գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ բեր ված բո ղո քը 
կր կին ներ կայաց նե լու դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը, ո րը վե րա քն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը 
մե ր ժե լու հի մք է (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 18-20):

 Մի նչ դեռ վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի և փաս տա կան հան գա մա նք նե րի 
հա մադ րու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ կեր պով չի կա տա րել վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ-
նե լու մա սին ո րո շու մը բո ղոք բե րած բո լոր ան ձա նց ու ղար կե լու իր պար տա կա նու թյու նը: 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց թույլ տր ված դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի  նշ ված 
խա խտ ման հետ ևան քով բո ղոք բե րած ան ձի նք ժա մա նա կին չեն ստա ցել « Վե րա քն նիչ 
բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» 24.08.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և հնա րա վո րու թյուն չեն 
ու նե ցել վե րաց նե լու այդ ո րոշ մա մբ նշ ված թե րու թյուն նե րն ու կր կին ներ կայաց նել վե-
րա քն նիչ բո ղոք: Այս պի սով, բո ղոք բե րած ան ձա նց ծա նու ցե լու այլ կար գի վե րա բե րյալ 
մի ջ նոր դու թյան բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում դա տա կան ակ տը Զա րու հի Հով հան նի-
սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցուց-
չին ու ղար կե լը չի կա րող դի տա րկ վել որ պես դա տա կան ակ տը վեր ջին նե րիս ու ղար կե լու 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տա րում: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում վե րա քն նիչ բո ղո քում առ կա թե րու թյուն նե րը 
վե րաց նե լու և վե րա քն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կայաց նե լու՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նա խա տես ված տա սն հին գօ րյա ժամկ  ե-
տը չի կա րող հաշ վա րկ վել Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա-
տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցուց չի կող մի ց Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
« Վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» 24.08.2015 թվա կա նի ո րո շումն  ստա նա լու 
օր վա նից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ տվյ ալ դեպ քում Զա րու հի Հով հան նի սյա-
նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցու ցի-
չը, կր կին բեր ված վե րա քն նիչ բո ղո քը փոս տային ծա ռայու թյա նը հա նձ նե լով 27.05.2016 
թվա կա նին, պահ պա նել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սում նա խա տես ված տա սն հին գօ րյա ժամկ  ե տը (հաշ վի առ նե լով նաև ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի կա նո նա կար գումն  ե րը): 
Նման պայ ման նե րում սույն գոր ծով Զա րու հի Հով հան նի սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, 
Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի ներ կայա ցուց չի կող մի ց վե րա քն նիչ բո ղո քը 
կր կին ներ կայաց վե լու ժամկ  ե տը խա խտ ված լի նե լու վե րա բե րյալ Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նի եզ րա հան գումն  ան հի մն  է։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Զա րու հի 
Հով հան նի սյա նի, Ար թուր Պետ րո սյա նի, Օ լյ ա Ա զա տյա նի և Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա նի 
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ներ կայա ցուց չի կող մի ց կր կին ներ կայաց ված վե րա քն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը են թա կա 
չէր մե  րժ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տի հիմ քով, քա նի որ այդ վե րա քն նիչ բո ղո քը չի բեր վել նույն օ րե նսգր քի 136-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ  ե տի խա խտ մա մբ:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ, 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րումն  ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

07.06.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը ։
2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և բո-

ղո քա րկ ման են թա կա չէ:
 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն

 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/0528/05/16
 դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/0528/05/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լյ ա ն

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

 

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ
    

2017 թվա կա նի ապ րի լի 25-ին
քն նար կե լով ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 08.04.2016 թվա կա նի 

« Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Է րիկ Վար դա նյա նի ներ կայա ցու ցիչ 
Դա վիթ Ա սատ րյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ 

1. Գոր ծի   դա տա վա րա կան   նա խա պատ մու  թյու  նը. 
Դի մե  լով դա տա րան` Է րիկ Վար դա նյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել ՀՀ ոս տի-

կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյա նը (այ սու հետ` Ոս տի կա-
նու թյուն) տրա մադ րել օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու 
հետ ևան քով վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու հիմ քով հայց վո րի վն ա սը փոխ-
հա տու ցե լու վե րա բե րյալ ո րո շու մը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ա վա գյան) (այ սու հե տ՝ Դա տա րան) 
08.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 08.04.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Է րիկ Վար դա նյա նի ներ կայա ցուց չի բե րած վե րա քն նիչ բո ղո քը մե -
րժ վել է, և Դա տա րա նի 08.02.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա-
սին» ո րո շու մը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Է րիկ Վար դա նյա նի ներ կայա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է 2015 թվա կա նի խմ բագ րու  թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ-

րու  թյան 61-րդ, 62-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու -
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թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու  հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 
6-րդ հոդ վա ծը,  ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի  3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը:

 Բո ղոք   բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Է րիկ Վար դա նյա նի ի րա վունք նե րի 

նկատ մա մբ առ կա է վար չա րա րու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած մի  ջամ տու թյուն, և սույն 
գոր ծով դի մե  լով դա տա րա ն՝ Է րիկ Վար դա նյա նը հայ ցում է ստա նալ վար չա կան մա րմն  ի 
կող մի ց իր ի րա վունք նե րի մի  ջամ տու թյան վե րաց մա նն ուղղ ված ծախ սը՝ որ պես վար-
չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն աս: Հետ ևա բար սույն գոր ծով Է րիկ Վար դա նյա նի հայ-
ցա պա հան ջը բխում է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից: Մի նչ դեռ 
Դա տա րա նը, մե ր ժե լով ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, խախ տել է Է րիկ Վար-
դա նյա նի դա տա կան պա շտ պա նու թյան և ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վունք նե րը, ինչն 
ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա պն դե լով, որ բո ղո քում բա րձ րաց ված հար ցե րի վե րա բե րյալ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա-
տե սակ կի րա ռու թյան հա մար` բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « կայաց նել նոր դա տա-
կան ակտ հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ»:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու  մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա-

րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին  կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է՝ բո ղո-
քում բա րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ 
տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` 
վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար չա կան 
ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քում 
օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթ տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ 
հայ ցա պա հան ջի ա ռար կայա կան ընդ դա տու թյան վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն 
կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցին, թե վար չա րա րու  թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի 
հա տու  ցու մ տրա մադ րե լու  մա սին վար չա կան ակտ չըն դու ն վե լու  հետ ևան քով այդ վար չա-
կան ակտն ըն դու ն ված հա մար վե լու  դեպ քու մ օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան 
փաս տա թու ղթ տրա մադ րե լու  վե րա բե րյալ հայ ցա պա հա նջն ընդ դա տյա է արդյո ՞ք վար չա-
կան դա տա րա նին, թե` ոչ:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 50-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք ու նի վար չա կան մար մի ն նե րի կող մի ց ի րեն առնչ վող գոր ծե րի ա նա-
չառ, ար դա րա ցի և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 62-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ու 
պաշ տո նա տար ան ձա նց ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյա մբ, իսկ 
օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում` նաև ի րա վա չափ վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված 
վն ա սի հա տուց ման ի րա վունք: Վնա սի հա տուց ման պայ ման նե րը և կար գը սահ ման վում 
են օ րեն քով:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան 
պա շտ պա նու թյան ի րա վունք:

2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի ար դա րա ցի, 
հրա պա րա կային և ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վունք:
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 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ-
վում է նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ-
կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա մբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 
ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 
հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նին են են թա կա բո լոր գոր ծե րը, բա ցա ռու թյա մբ  վար չա կան դա տա-
րա նի են թա կայու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րի:

 Նույն օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նն 
ըստ է ու թյան քն նում է Վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված վար-
չա կան գոր ծե րը:

 ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա-
կան դա տա րա նին ընդ դա տյա են հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող բո լոր 
գոր ծե րը (...):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ քա ղա քա ցի ա կան բո լոր գոր ծե րն ընդ դա տյա են ա ռա ջին ա տյա նի ընդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ընդ դա տու թյու նը՝ որ պես դա տա վա րա-
կան ինս տի տուտ, դա տա վա րա կան նոր մե  րի այն պի սի հա մակ ցու թյուն է, ո րո նք կար գա-
վո րում են դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա կա բո լոր գոր ծե րի բաշ խու մը ՀՀ դա տա կան 
իշ խա նու թյան ա ռա ջին ա տյա նի կո նկ րետ դա տա րան նե րի մի  ջև։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 03.02.2009 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-787 ո րոշ մա մբ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տա րրն է հան դի սա նում ան ձի՝ այն դա տա րա նում իր գոր ծի քն նու-
թյան ի րա վուն քը, ո րի ընդ դա տու թյա նն օ րեն քով հա նձն ված է տվյ ալ գոր ծը:

ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 22-րդ հոդ վա ծում և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված ի րա վադ րույթ նե րով օ րե նս դի րը կան-
խո րո շել է ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի ընդ դա տու թյան շր ջա նա կը, որն 
ընդ գր կում է բո լոր գոր ծե րը՝ բա ցա ռու թյա մբ վար չա կան դա տա րա նի քն նու թյա նը վե րա-
պահ ված գոր ծե րի: Իսկ ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծում և ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված ի րա վադ րույթ նե րով օ րե նս դի-
րը սահ մա նել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ընդ դա տու թյան շր ջա նա կը, ո րը կա զմ ված է 
հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճե րից ծա գող գոր ծե րի ց։ Փաս տո րեն, 
դա տա կան գոր ծե րի տա րան ջա տու մը քա ղա քա ցի ա կա նի և վար չա կա նի պայ մա նա վոր-
ված է այդ գոր ծե րով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թով. կո նկ րետ գոր ծի՝ ա ռար-
կայա կան ընդ դա տու թյան հար ցը բա ցա հայ տե լու հա մար ան հրա ժե շտ է պար զել այդ 
գոր ծով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, այ սի նքն՝ այն հար ցը, թե արդյոք տվյ ալ 
գոր ծը ծա գում է հան րային, թե մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճից: 

Այս պի սով, ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հայ ցի կամ դի մու մի  հի ման վրա հա-
րուց ված գոր ծե րի ա ռար կայա կան ընդ դա տու թյան հար ցը ո րոշ վում է՝ ել նե լով այն հան-
գա ման քից, թե ինչ պի սի (հան րային կամ մաս նա վոր) ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա-
գող վե ճից է բխում այդ գոր ծե րի հա րուց ման հա մար հի մք հան դի սա ցած պա հան ջը (իսկ 
մի  քա նի փոխ կա պա կց ված հայ ցա պա հա նջ նե րի առ կայու թյան դեպ քում՝ դրան ցից հիմ-
նա կա նը):

 ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի  շա րք ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է հան րային և 
մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի տար բե րակ ման և դրա հի ման վրա դա տա կան 
գոր ծե րի ընդ դա տու թյան տա րան ջատ ման հար ցին: Այս պես, ըստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի բնո րոշ մա ն՝ հան րային է այն ի րա վա հա րա բե րու թյու նը, ո րում կող մե  րից մե  կի դե րում 
ան պայ մա նո րեն հան դես է գա լիս հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օժտ ված 
սուբյեկ տը, որն այդ հա րա բե րու թյան ըն թաց քում հան րային շա հի ի րաց ման կա պակ ցու-
թյա մբ ի րաց նում է օ րեն քով սահ ման ված իր հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե-
րը: Ի րա վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու և դրա նից բխող վե ճը վար չա կան դա տա-
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րա նին ընդ դա տյա լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա տա կով պե տք է գնա հատ ման 
ա ռար կա դա րձ վեն հետ ևյալ հան գա մա նք նե րը. 

1. ա րդյո±ք ի րա վա հա րա բե րու թյան կող մե  րից մե  կը հան րային իշ խա նա կան լի ա զո-
րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյե կտ է, թե՝ ոչ, 

2. ա րդյո±ք այդ ի րա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան րային 
իշ խա նա կան լի ա զո րու թյա մբ օժտ ված սուբյեկ տի կող մի ց իր հան րային իշ խա նա կան լի-
ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, թե՝ ոչ, 

3. ա րդյո±ք այդ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րային շա հի ի րաց ման կա-
պակ ցու թյա մբ (ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է ե ղել հան րային շա հի` սո ցի ալ-ի րա-
վա կան պրակ տի կայում ի րաց մա նը և ա ռար կայաց մա նը), թե՝ ոչ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մի  այն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա 
առ կայու թյան դեպ քում է հնա րա վոր փաս տել ի րա վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու 
հան գա ման քը, ինչ պես նաև այդ հա րա բե րու թյու նից բխող վե ճե րի ընդ դա տու թյան հար-
ցը (տե ՛ս, « Վե ստ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի  կայի նա խա րա րու  թյան մտա վոր սե փա կա-
նու  թյան գոր ծա կա լու  թյան թիվ ՎԴ/0823/05/14, թիվ ՎԴ/0830/05/14 և թիվ ՎԴ/1621/05/14 
վար չա կան գոր ծե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մն  ե րը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան 
դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել կա տա րե լու ո րո շա կի 
գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ձե ռն պահ մն ա լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րից, ո րո նք ուղղ ված 
չեն վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծո ղու թյան 
կա տար ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել նաև օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե-
տում վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար-
վե լու դեպ քում տրա մադ րել օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը։ 

Օ րե նս դի րը, վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մում ամ րագ րե լով, որ վար չա կան դա տա րա նում 
գոր ծի հա րուց ման հիմ քը հայցն է, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի մյուս 
հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով 
ի րա վա սու սուբյե կտ նե րի կող մի ց վար չա կան դա տա րան դի մե  լու հայ ցա տե սակ նե րը՝ որ-
պես վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հիմ քեր: Վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց-
ման հի մք հան դի սա ցող ա ռան ձին հայ ցա տե սակ նե րից է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցը, ո րով 
հայց վո րը կա րող է վար չա կան մա րմն  ին ներ կայաց նել հետ ևյալ եր կու տե սա կի հայ ցա-
պա հա նջ նե րից որ ևէ մե  կը.

-  կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ձե ռն պահ մն ալ այն պի սի գոր ծո ղու-
թյուն նե րից, ո րո նք ուղղ ված չեն վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը, 

- օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով 
վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քում տրա մադ րել օ րեն քով նա խա տես-
ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը:

 « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քը սահ մա նում է   վար չա րա րու թյան   հի մունք նե րը, կար-
գա վո րում է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու, վար չա կան ակ տե րը, վար չա կան մար մի ն նե-
րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կե լու, վար չա կան ակ տի կա տար ման, 
վար չա կան ծախ սե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյա մբ հա սց ված վն ա սի հա տուց ման 
հետ կապ ված` վար չա կան մար մի ն նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց 
(...) մի  ջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30-րդ 
հոդ վա ծի 1-ն մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու հիմ քե րն են` «ա» ան ձի 
դի մու մը, բո ղո քը (...): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
«ա» կե տով նա խա տես ված դեպ քե րում վար չա կան վա րույ թը հա մար վում է հա րուց ված` 
հա մա պա տաս խան դի մու մը կամ բո ղո քը վար չա կան մա րմն  ում ստա նա լու օր վա նից (...):

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ 
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հոդ վա ծի 1-ն մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թի ա ռա վե լա գույն ժամկ  ե տը 30 օր է: 
Օ րեն քով կա րող են սահ ման վել հա տուկ` 30 օ րից կա րճ կամ ա վե լի եր կար ժամկ  ետ ներ:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն-
քում օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վար չա կան ակտ ըն դու նե լու ի րա վա սու թյուն ու-
նե ցող վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց այդ ակ տը չըն դուն վե լու դեպ քում՝ «ա» վար չա կան 
ակ տը հա մար վում է ըն դուն ված, և դի մո ղը կա րող է ձեռ նա մուխ լի նել հա մա պա տաս-
խան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը (...):

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 95-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի ն նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող վար-
չա րա րու թյան հետ ևան քով ան ձա նց պատ ճառ ված վն ա սը են թա կա է հա տուց ման նույն 
օ րեն քի 7-րդ բաժ նի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան:

 « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 100-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը պե տք է ներ կայաց վի այն 
վար չա կան մար մի ն, ո րի   վար չա րա րու թյան հետ ևան քով պատ ճառ վել է դա: Նույն հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը ներ կայաց վում է դի մու մի  
մի  ջո ցով, ո րի նկատ մա մբ կի րառ վում են նույն օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 102-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մա րմն  ում վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը քն-
նա րկ վում և լուծ վում է դի մու մի  քն նա րկ ման հա մար` նույն օ րեն քով սահ ման ված ընդ հա-
նուր կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վն աս կրած 
ան ձը վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հա տուց ման պա հա նջն ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա-
կի ո րեն մե ր ժե լու կամ դի մու մը չքն նար կե լու դեպ քում կա րող է դա բո ղո քար կել` վար-
չա կան ակ տը, վար չա կան մա րմն  ի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կե լու 
հա մար` նույն օ րեն քով սահ ման ված ընդ հա նուր կար գով: 

Օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով վար-
չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու հետ կապ ված ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րում-
նե րն օ րե նս դի րը սահ մա նել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծով, ո րը նա խա տե սում է վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց 
չըն դուն ված վար չա կան ակ տի՝ օ րեն քի ու ժով ըն դուն ված հա մար վե լու ի րա վա կան հնա-
րա վո րու թյուն: Այ սի նքն՝ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց չըն դուն ված վար չա կան ակ տը նշ-
ված ի րա վադ րույ թի ու ժով ո րոշ դեպ քե րում կա րող է հա մար վել ըն դուն ված և ա ռա ջաց-
նել այդ վար չա կան ակ տին բնո րոշ բո լոր ի րա վա բա նա կան հետ ևա նք նե րը: Տվյ ալ դեպ-
քում դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում վար չա կան ակ-
տի ըն դուն ման օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը խա խտ վե լու և օ րեն քով նա խա տես ված 
ո րո շա կի պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ քում գոր ծում է այն ֆիկ ցի ան, որ պա հա նջ վող 
բա րեն պա ստ վար չա կան ակ տը հա մար վում է ըն դուն ված, և դի մո ղը կա րող է օգտ վել 
դի մում ներ կայաց նե լիս իր ակն կա լած ի րա վուն քից, ո րը տրա մա դր ման էր են թա կա ըն-
դուն վե լիք վար չա կան ակ տով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ քն նա րկ վող ի րա-
վա կան կա ռու ցա կար գը բխում է յու րա քան չյու րի՝ վար չա կան մար մի ն նե րի կող մի ց ի րեն 
առնչ վող գոր ծե րի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քն նու թյան ի րա վուն քի՝ որ պես 2015 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ ամ րա գր ված մար դու պատ շաճ վար չա-
րա րու թյան հիմն  ա րար ի րա վուն քի բա ղադ րա տար րե րից մե  կի պա շտ պա նու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ նշ ված ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի շր ջա-
նակ նե րում վար չա կան ակ տի ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քե րում այդ վար չա կան ակ-
տից բխող ի րա վունք նե րը դրա հաս ցե ա տի րոջ կող մի ց կա րող են ար դյու նա վետ կեր պով 
ի րաց վել, ե թե տվյ ալ ան ձին տրա մա դր վի հայց վող բա րեն պա ստ վար չա կան ակ տի ըն-
դուն ված լի նե լը հա վաս տող հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը: Նշ ված փաս տա թուղ-
թը, ըստ է ու թյան, հաս տա տում է ի րա վա կան հա մա կար գում « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի ու ժով ըն դուն ված 
վար չա կան ակ տի ձևա կան-ի րա վա բա նա կան գոյու թյու նը և սպա ռիչ տե ղե կու թյուն ներ 
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է պա րու նա կում այն կո նկ րետ ի րա վուն քի մա սին, ո րը հա մար վում է ան ձին տրա մա դր-
ված տվյ ալ վար չա կան ակ տով: Այդ իսկ պատ ճա ռով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ-
ցա տե սա կը նպա տա կաուղղ ված է նկա րա գր ված ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի շր ջա նակ-
նե րում վար չա կան ակ տի ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քե րում գո րծ նա կա նում պա շտ պա-
նել շա հա գր գիռ ան ձի (որ պես կա նո ն՝ վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տի րոջ) ի րա վունք նե րը 
և ա պա հո վել այդ վար չա կան ակ տից բխող ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ված ի րա ցու մը: 
Այդ հայ ցա տե սա կի բա վա րար ման ար դյուն քում շա հա գր գիռ ան ձին վե րոգ րյալ բո վան-
դա կու թյա մբ փաս տա թուղթ տրա մա դր վե լու դեպ քում վեր ջի նս կա րող է ձեռ նա մուխ լի-
նել « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ 
հոդ վա ծի ու ժով ըն դուն ված հա մար վող վար չա կան ակ տից բխող հա մա պա տաս խան 
ի րա վուն քի գո րծ նա կան ի րա կա նաց մա նը, ինչ պես նաև ա զատ վել այն պա տաս խա նատ-
վու թյու նից կամ պար տա կա նու թյուն նե րից, ո րո նք նա խա տես ված են այդ փաս տա թուղ թը 
չու նե նա լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ  2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը մար դու հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի շար քում ամ րագ րում է նաև 
վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը՝ այդ վն ա սի հա տուց-
ման պայ ման նե րը և կար գը սահ մա նե լու ի րա վա սու թյու նը վե րա պա հե լով օ րե նսդ րին: 
Վեր ջի նս վար չա րա րու թյա մբ հա սց ված վն ա սի հա տուց ման կա պակ ցու թյա մբ վար չա կան 
մար մի ն նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց մի  ջև ծա գող հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վո րել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րի 100-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րա գր ված է, որ վար չա րա րու-
թյա մբ հա սց ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը դի մու մի  մի  ջո ցով ներ կայաց վում է այն 
վար չա կան մա րմն  ին, ո րի վար չա րա րու թյան հետ ևան քով պատ ճառ վել է այդ վն ա սը: 

Այս պես, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումն  ե րի հա մա ձայն՝ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով վն ա սի հա տուց ման պա-
հան ջով ան ձը պար տա վոր է նախ դի մե լ վն ա սը պատ ճա ռած վար չա կան մար մի ն, ո րի 
կող մի ց հա տուց ման պա հա նջն ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն մե ր ժե լու կամ դի-
մու մը չքն նար կե լու դեպ քում կա րող է վար չա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու-
թյու նը բո ղո քար կել վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով (տե ՛ս, Ժո րա Սա րգ սյա նն 
ընդ դեմ Եր ևա նի Քա նա քեռ-Զեյ թու ն թա ղա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0277/05/09 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ը նդ ո րում, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 100-րդ և 102-րդ հոդ ված նե րի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից 
հետ ևում է, որ վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մի  նկատ մա մբ կի րա ռե լի 
են օ րեն քով վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման հա մար հի մք հան դի սա ցող դի մու մի  ձևին 
և բո վան դա կու թյա նը ներ կայաց վող ընդ հա նուր պա հա նջ նե րը, իսկ վն ա սի հա տուց ման 
պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մը վար չա կան մար մի  նը քն նար կում և լու ծում է վար չա-
կան վա րույ թի հա րուց ման հա մար հի մք հան դի սա ցող դի մումն  ե րի քն նա րկ ման հա մար 
օ րեն քով սահ ման ված ընդ հա նուր կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Փաս տո րեն, վար չա-
րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մը՝ ուղղ-
ված ի րա վա սու  վար չա կան մա րմն  ին (այն վար չա կան մա րմն  ին, ո րի վար չա րա րու թյան 
հետ ևան քով պատ ճառ վել է այդ վն ա սը), « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ընդ հա նուր կար գով վար չա կան վա րույթ հա-
րու ցե լու հի մք է:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից հետ ևում է, որ վար չա կան մա րմն  ի 
կող մի ց չըն դուն ված վար չա կան ակ տի՝ օ րեն քի ու ժով ըն դուն ված հա մար վե լու ի րա վա-
բա նա կան ֆիկ ցի ան հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված 
վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի նկատ մա մբ: Այ սի նքն՝ վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման 
պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն-
քում վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց չըն դուն ված բա րեն պա ստ վար չա կան ակ տը՝ վն ա սի 
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հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին, ևս կա րող է հա մար վել ըն դուն ված, ե թե առ կա են դրա 
հա մար ան հրա ժե շտ՝ օ րեն քով սահ ման ված և սույն ո րոշ մա մբ նկա րա գր ված բո լոր պայ-
ման նե րը: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի 
մա սին ան ձի դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում օ րեն-
քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար չա կան ակտ 
չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քում օ րեն-
քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ հայ-
ցա պա հան ջը բխում է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից և ընդ դա տյա է վար չա-
կան դա տա րա նի քն նու թյա նը: Այս պե ս՝ 

1. վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար-
չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե-
լու դեպ քում օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե-
լու պա հան ջի վե րա բե րյալ գոր ծով քն նու թյան են թա կա վե ճի կող մե  րից մե  կը հան րային 
իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյե կտ է՝ այն վար չա կան մար մի  նը, ո րի 
վար չա րա րու թյան հետ ևան քով են թադ րա բար պատ ճառ վել է այդ վն ա սը, և ո րը են թադ-
րա բար դրս ևո րել է ա պօ րի նի ան գոր ծու թյուն՝ վն ա սի հա տուց ման դի մու մի  կա պակ ցու-
թյա մբ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում են թադ րա բար չըն դու նե լով որ ևէ ո րո շում,

2.  վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին 
վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե-
լու դեպ քում օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լու 
պա հան ջի վե րա բե րյալ գոր ծով քն նու թյան են թա կա վե ճը ծա գում է այն պի սի ի րա վա հա-
րա բե րու թյու նից, ո րի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու-
թյա մբ օժտ ված սուբյեկ տի՝ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ-
ված վն ա սի հա տուց ման դի մու մի  կա պակ ցու թյա մբ օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տում 
վար չա կան ակտ ըն դու նե լու իր հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց-
ման պար տա կա նու թյա նը,

3.  վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին 
վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե-
լու դեպ քում օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լու 
պա հան ջի վե րա բե րյալ գոր ծով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գում է հան րային-
իշ խա նա կան գոր ծու նե ու թյան բնա գա վա ռում օ րեն քով սահ ման ված պատ շաճ ըն թա-
ցա կար գե րի պահ պան ման մի  ջո ցով մար դու՝ ի րեն առնչ վող գոր ծե րի ող ջա մի տ ժամ-
կե տում քն նու թյան և վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման հիմն  ա րար 
ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու հան րային շա հի՝ սո ցի ալ-ի րա վա կան 
պրակ տի կայում ի րաց ման և ա ռար կայաց ման կա պակ ցու թյա մբ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն  ե րից, հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վար չա րա րու թյա մբ 
պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու 
հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու դեպ քում օ րեն քով նա խա-
տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հա-
նջ նե րն ընդ դա տյա են վար չա կան դա տա րա նին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է 
Է րիկ Վար դա նյա նի գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջի նս պա-
հան ջել է պար տա վո րեց նել Ոս տի կա նու թյա նն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վար-
չա կան ակտ չըն դու նե լու հետ ևան քով վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու հիմ-
քով տրա մադ րել Է րիկ Վար դա նյա նին պատ ճառ ված վն ա սը՝ 100.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, 
փոխ հա տու ցե լու վե րա բե րյալ ո րո շու մը: Ընդ ո րում, ըստ ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մի ՝ 
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վար չա րա րու թյա մբ են թադ րա բար պատ ճառ ված վե րը նշ ված վն ա սը Է րիկ Վար դա նյա-
նին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին Ոս տի կա նու թյան կող մի ց 
ըն դուն ված վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու վար չա կան գոր ծի շր ջա-
նակ նե րում Է րիկ Վար դա նյա նին մա տուց ված ի րա վա բա նա կան ծա ռայու թյուն նե րի հա-
մար վճար ված գու մա րն է, ո րը տվյ ալ վար չա կան գոր ծով կայաց ված վե րջ նա կան դա-
տա կան ակ տով չի նե րառ վել դա տա կան ծախ սե րի մե ջ և չի լուծ վել դրա փո խա տուց ման 
հար ցը: Իսկ Է րիկ Վար դա նյա նին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա-
սին Ոս տի կա նու թյան վար չա կան ակ տը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ 
մտած վճ ռով ճա նաչ վել է ան վա վեր: Է րիկ Վար դա նյա նը հայ ցա դի մու մում նշել է նաև, 
որ ին քը Ոս տի կա նու թյան ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյա մբ ա ռեր ևույթ պատ ճառ ված 
վն ա սի հա տուց ման պա հան ջով դի մե լ է այդ վար չա կան մա րմն  ին, որն իր դի մու մի  կա-
պակ ցու թյա մբ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում որ ևէ ո րո շում չի ըն դու նել (գ.թ. 2-4):

 Դա տա րա նը 08.02.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ մե ր ժել է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը` 
գտ նե լով, որ Ոս տի կա նու թյան  կող մի ց ի րա կա նաց ված վար չա րա րու թյու նը եզ րա փակ վել 
է վար չա կան ակ տի՝ 10.08.2015 թվա կա նի թիվ 1503448841 ո րոշ ման ըն դուն մա մբ, իսկ hե-
տա գայում` դա տա կան կար գով ակ տի վի ճա րկ ման փու լում, ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց-
ման պայ մա նագ րի հի ման վրա Է րիկ Վար դա նյա նին պատ ճառ ված են թադ րյալ վն ա սը չի 
կա րող ո րակ վել որ պես վար չա րա րու թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված վն աս, քա նի որ այն 
չի ծա գել վար չա կան մա րմն  ի ի րա կա նաց րած գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում (գ.թ. 21-24):

 Դա տա րա նի վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյու նը Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հիմն  ա-
վոր է հա մա րել` գտ նե լով, որ հայց վոր կող մի  մատ նան շած 100.000 ՀՀ դրա մը չի կա րող 
դիտ վել որ պես վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ի րա կա նաց ված վար չա րա րու թյան հետ ևան-
քով հայց վո րին հա սց ված վն աս, քա նի որ այն չի ծա գել վար չա կան մա րմն  ի ի րա կա-
նաց րած գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում։ Դրա ա ռա ջաց ման հիմ քը 
դա տա կան կար գով` ար դեն իսկ կայաց ված ակ տի վի ճա րկ ման ըն թաց քում հայց վո րի և 
նրա ներ կայա ցուց չի մի  ջև կնք ված ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման քա ղա քա ցի աի րա վա-
կան պայ մա նա գի րն է, 08.04.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ մե ր ժել է Դա տա րա նի 08.02.2016 
թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Է րիկ Վար դա նյա-
նի բե րած վե րա քն նիչ բո ղո քը (գ.թ. 53-62):

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դրա նք 
գտ նում է ան հի մն  հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյա մբ. 

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայց վո րն ընդ դեմ վար-
չա կան մա րմն  ի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սով նա խա տես ված հայց է հա րու ցել Դա տա րան` խնդ րե լով պար տա վո րեց նել Ոս տի կա-
նու թյա նը տրա մադ րել օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու 
հետ ևան քով վար չա կան ակտն ըն դուն ված հա մար վե լու հիմ քով հայց վո րի վն ա սը փոխ-
հա տու ցե լու վե րա բե րյալ ո րո շու մը: 

  Վե րա քն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ հայց վո րին հա սց ված վն ա սը չի ծա գել վար չա-
կան մա րմն  ի ի րա կա նաց րած գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում, ուս տի 
հայ ցը են թա կա չի ե ղել Դա տա րա նում քն նու թյան, որ պի սի դիր քո րոշ ման ար դյուն քում 
սահ մա նա փա կել է Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը:

  Մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վար չա րա րու թյա մբ պատ ճառ ված 
վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին ան ձի դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի ար դյուն քում օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում վն ա սի հա տու ցում տրա մադ-
րե լու մա սին վար չա կան ակտ չըն դուն վե լու հետ ևան քով այդ վար չա կան ակտն ըն դուն-
ված հա մար վե լու դեպ քում օ րեն քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը 
տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջը բխում է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րից և ընդ դա տյա է վար չա կան դա տա րա նի քն նու թյա նը: Նման պա րա գայում Դա տա-
րա նը հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճը պե տք է ըն դու ներ վա րույթ` 
քն նա րկ ման ա ռար կա դա րձ նե լով « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-



ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ768

թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան  մար մի ն նե րի ան գոր-
ծու թյան ի րա վա կան հետ ևան քի վրա հաս նե լու նա խադ րյալ նե րի առ կայու թյու նը կամ բա-
ցա կայու թյու նը:  

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քում նշ ված հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 152-րդ և 163-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 08.04.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր-
ժե լու մա սին» ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

08.04.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը, կայաց նել նոր դա-
տա կան ակտ` վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 08.02.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  
ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և բո-
ղո քա րկ ման են թա կա չէ ։

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/1707/05/15  
դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/1707/05/15  
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սա րգ սյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի մար տի 24-ին,
քն նար կե լով ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 02.05.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ 

բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի ներ կայա ցու ցիչ Տիգ րան 
Ե գո րյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նը, Հայկ Սա հա կյ ա նը և Թեհ մի  նե Ե նո քյա-

նը պա հան ջել են ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել ոս տի կան նե րի մի  ջամ տող գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
այդ թվում` Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի, Հայկ Սա հա կյ ա նի և Թեհ մի  նե Ե նո քյա նի` կար ծի քն 
ա զատ ար տա հայ տե լու, խոս քի ա զա տու թյան, մի  ա վո րումն  եր կազ մե  լու, ա զատ տե ղա-
շա րժ վե լու, ան ձնա կան ա զա տու թյան և ան ձե ռնմխ  ե լի ու թյան, ձեր բա կալ ման պա հից իր 
ընտ րու թյա մբ պա շտ պան ու նե նա լու, նվաս տաց նող կամ ան մա րդ կային վե րա բեր մուն-
քից, խտ րա կան վե րա բեր մուն քից զե րծ մն ա լու ի րա վունք նե րին մի  ջամ տող գոր ծո ղու-
թյուն նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Մ. Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
15.05.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին Ար թուր 
Ավ թան դի լյ ա նի, Հայկ Սա հա կյ ա նի և Թեհ մի  նե Ե նո քյա նի մի ջ նոր դու թյու նը մե  րժ վել է, և 
հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ վել է:

 Դա տա րա նի 25.06.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ-
գե լու մա սին Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի, Հայկ Սա հա կյ ա նի և Թեհ մի  նե Ե նո քյա նի մի ջ նոր-
դու թյու նը թո ղն վել է ա ռա նց քն նու թյան, և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 02.05.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա րա-
նի 25.06.2015 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին մի ջ նոր դու-
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թյու նը ա ռա նց քն նու թյան թող նե լու և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո-
շու մը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի ներ կայա ցու-
ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է 2015 թվա կա նի փո փո խու  թյու ն նե րով ՀՀ Սահ մա-

նադ րու  թյան 61-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու -
թյու ն նե րի պա շտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու  հետ` Կոն վեն ցի ա) 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սը, 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տը և 107-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը ե կել է սխալ եզ րա հա նգ ման` հա մա րե լով, որ Դա տա րա նն 

ի րա վա չա փո րեն է գտել, որ հայ ցա դի մու մը հս տակ չէ, և կր կին ներ կայաց ված հայ ցա-
դի մու մով նույն պես չի հս տա կեց վել հայ ցա պա հան ջը: Ա վե լին, Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 
հաշ վի չի ա ռել, որ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին 15.05.2015 թվա կա նի 
մի ջ նոր դու թյունն ամ բող ջու թյա մբ չի կրկ նել նախ կի նում ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյան 
հիմն  ա վո րումն  ե րը և սահ մա նա փա կե լով Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի դա տա կան պա շտ պա-
նու թյան ի րա վուն քը` չի ա պա հով վել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա մբ նա խա նշ ված նպա տակ նե-
րի և այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու մի  ջո ցի` կի րառ ված սահ մա նա փակ ման հա մա չա փու-
թյան ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 02.05.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` հայ ցա դի մու մում 
բո վան դակ վող պա հան ջի ձևա կե րպ ման չա փա նիշ նե րի և դրա նց չպահ պան ման դա տա-
վա րա կան հետ ևա նք նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 
գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. ի րա վա չա ՞փ է արդյոք դա տա րա նի 
մատ չե լի ու  թյան ի րա վու ն քի սահ մա նա փա կու մն  այն հիմ քով, որ ներ կայաց ված հայ ցա-
պա հան ջը հս տակ չէ, ե թե ներ կայաց ված հայ ցա դի մու  մի  բո վան դա կու  թյան ընդ հան րա-
կան ու  սու մն  ա սի րու  թյու  նը վկայու մ է այն մա սին, որ հայց վո րի պա հան ջը ձևա կե րպ ված է 
բա վա րար հս տա կու  թյա մբ, և պա հան ջի այդ պի սի ձևա կեր պու  մը գոր ծի քն նու  թյան հա մար 
ար գե լք չի հան դի սա նու մ:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես 
նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի -
ջոց նե րի ի րա վունք:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու, 
ինչ պես նաև ի րեն ներ կայաց ված մե  ղադ րան քի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար 
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հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, 
ան կախ և ան կո ղմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա-
րա կային քն նու թյան ի րա վունք:

 Հա ման ման բո վան դա կու թյա մբ ի րա վադ րույթ ներ են սահ ման ված նաև 2015 թվա-
կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում և 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սում:

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն`  յու րա քան չյուր ոք, երբ ո րոշ-
վում է նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը (...) ու նի օ րեն քի 
հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 
ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

 Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ում Կոն վեն ցի այով ամ-
րա գր ված ի րա վունք նե րն ու ա զա տու թյուն նե րը խա խտ վում են, ու նի պե տա կան մար մի ն-
նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ նի սկ ե թե 
խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող ան ձի նք:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ նույն օ րե նսգր քով սահ ման ված 
կար գով ի րա վունք ու նի դի մե  լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան 
կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա րմն  ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի վար չա կան 
ակ տով, գոր ծո ղու թյա մբ կամ ան գոր ծու թյա մբ` 

1) խա խտ վել են կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող են խա խտ վել նրա` Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա մբ (...), մի  ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օ րե նք նե րով 
կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րա գր ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը (...).

2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դր վել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն.
3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա-

նատ վու թյան:
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան 

դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա:
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 

ճա նաչ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել (...) կա տար-
մա մբ կամ որ ևէ այլ կե րպ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի 
հա մա ձայն` հայ ցա դի մու մը բո վան դա կում է հայց վո րի պա հան ջը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն` դա տա վո րը վե րա դա րձ նում է հայ ցա դի մու մը, ե թե չեն պահ պան վել նույն 
օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի և 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ, 6-րդ և 7-րդ կե տե րով 
սահ ման ված` հայ ցա դի մու մի ն ա ռա ջա դր վող պա հա նջ նե րը (...):

 Նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա վո րը վե րա դա րձ նում է հայ-
ցա դի մու մը, ե թե չեն ներ կայաց վել սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թղ թեր, իսկ այն դեպ քե րում, երբ օ րեն քով նա խա տես ված 
է պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ  ե տե լու կամ դրա չա փը 
նվա զեց նե լու հնա րա վո րու թյուն, բա ցա կայում է դրա վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյու նը, կամ 
նման մի ջ նոր դու թյու նը մե  րժ վել է:

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` հայ ցա դի մու մում թույլ տր ված սխալ նե րը վե-
րաց նե լու և ո րո շու մը ստա նա լու օր վա նից հե տո` տա սն հին գօ րյա ժամկ  ե տում, վար չա կան 
դա տա րան կր կին ներ կայաց վե լու դեպ քում հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դուն ված է հա-
մար վում սկզբ նա կան ներ կայաց ման օ րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե-
տի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը մե ր ժում է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ե թե նույն 
օ րե նսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ  ե տում հայց վո րը չի վե րաց-
րել հայ ցա դի մու մի  այն պի սի սխալ նե րը, ո րո նց չվե րաց նե լն ար գե լք է գոր ծի քն նու թյան 
հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
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տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) նա խա դե պային ի րա վուն քում ձևա վոր ված 
ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար 
դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սն է: Այ նուա մե  նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը 
բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թա րկ վել սահ մա նա փա կումն  ե րի: Այդ սահ մա նա փա կում-
նե րը թույ լա տր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում 
է պե տու թյան կող մի ց ո րո շա կի կար գա վո րումն  եր: Այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի 
հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա-
փա կու մը պե տք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խա խտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: 
Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի-
նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տա պն դի, և ե թե 
չլի նի ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նա րկ վող մի  ջոց նե րի և հե տա պնդ վող նպա-
տակ նե րի մի  ջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե ՛ս, Ashingdane v. The United Kingdom գոր-
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, 57-րդ կետ):  

Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա ձայն` 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի ա ռար կա է, և դա տա-
րան նե րը պար տա վոր են կի րա ռել դա տա վա րա կան հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը` խու-
սա փե լով ինչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյա նը խո չըն դո տող ա վե լո րդ ձևա կա նու թյուն-
նե րից (ֆոր մա լիզ մի ց), այն պես էլ չա փա զա նց ճկուն մո տե ցու մի ց, ո րի դեպ քում օ րեն քով 
սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հա նջ նե րը կկո րց նեն ի րե նց նշա նա կու թյու նը: Ըստ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը խա թար վում է այն 
դեպ քում, երբ օ րե նսդ րա կան նոր մե  րը դա դա րում են ծա ռայել ի րա վա կան ո րո շա կի ու-
թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում 
են ան ձին հաս նել ի րա վա սու դա տա րա նի կող մի ց իր գոր ծի ըստ է ու թյան քն նու թյա նը 
(տե ՛ս, Dumitru Gheorghe v. Romania գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.04.2016 թվա կա նի 
վճի ռը, 28-րդ կետ): 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 3-րդ և 65-րդ հոդ ված նե րի վկայա-
կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ վար չա կան դա տա րա նը 
ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձա նց ի րա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյա նը 
ձեռ նա մուխ է լի նում մի  այն այն դեպ քում, երբ շա հա գր գիռ ան ձն օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով հայց է ներ կայաց նում դա տա րան: Փաս տո րեն, հայցն ան ձա նց սուբյեկ տիվ ի րա-
վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան մի  ջոց է, ո րի է ու թյու նը հան գում է 
հետ ևյա լին. հայ ցը մի  ան ձի` վի ճե լի նյու թա կան ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող և ո րո-
շա կի ի րա վա բա նա կան փաս տե րի վրա հի մն  ված նյու թաի րա վա կան պա հա նջն է` ուղղ-
ված պա տաս խա նո ղին և մի  ա ժա մա նակ վե ճը դա տա վա րու թյան օ րեն քով սահ ման ված 
ո րո շա կի կար գով քն նե լու և լու ծե լու պա հա նջն է` ուղղ ված ի րա վա սու դա տա րա նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի մու մում պե տք է նշ վի հայց վո րի 
պա հան ջը, ո րը կազ մում է հայ ցի ա ռար կան և ո րի մե  րժ ման կամ բա վա րար ման վե րա-
բե րյալ դա տա րա նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ է կայաց նում: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մա մբ պա տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջը 
(հայ ցի ա ռար կան) հայ ցա դի մու մում պե տք է շա րա դր ված լի նի այն կե րպ, որ դա տա րա նի 
հա մար առն վա զն հաս կա նա լի լի նի, թե ինչ է ակն կա լում հայց վո րը` դա տա կան պա շտ-
պա նու թյուն հայ ցե լով: Այլ կե րպ ա սած` հայ ցա դի մու մը պե տք է բո վան դա կի հայ ցի ա ռար-
կան բա վա րար հս տա կու թյա մբ, որ պես զի դա տա րա նը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ներ-
կայաց ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջի կա պակ ցու թյա մբ ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան 
սկզ բուն քի պա հա նջ նե րին բա վա րա րող դա տա կան ակտ կայաց նե լու: 

Աս վա ծը հատ կա պես կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի վար չա կան դա տա վա րու թյու-
նում, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նս գիր քը հս տակ սահ մա նում է այն 
հայ ցա տե սակ նե րը, ո րո նց մի  ջո ցով ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք կա րող են 
վար չա կան դա տա րա նից հայ ցել ի րե նց խա խտ ված ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա-
կան պա շտ պա նու թյուն: Ընդ ո րում, նշ ված հայ ցա տե սակ նե րը մի  մյան ցից ա ռա ջին հեր-
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թին տար բեր վում են հայ ցի ա ռար կայով, այ սի նքն` այն նյու թաի րա վա կան պա հան ջի 
բո վան դա կու թյա մբ, ո րը ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք ուղ ղում են այս կամ 
այն վար չա կան մա րմն  ին: Այս պես, օ րի նակ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի 69-րդ հոդ վա ծը, ո րը սահ մա նում է ճա նաչ ման հայ ցա տե սա կի բո վան դա կու թյու նը, 
այդ հայ ցա տե սա կի շր ջա նակ նե րում է նե րա ռում նաև վար չա կան մա րմն  ի` կա տար մա մբ 
կամ որ ևէ այլ կե րպ ի րեն սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ 
ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցը: Հետ ևա բար ճա նաչ ման հայ ցի` ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րա գր ված տվյ ալ տա րա տե սա կով 
դա տա կան գո րծ հա րու ցե լու հա մար ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը պե տք է բա վա րար 
հս տա կու թյա մբ նշում պա րու նա կի վար չա կան մա րմն  ի այն կո նկ րետ գոր ծո ղու թյան կամ 
ան գոր ծու թյան մա սին, ո րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճա րկ վում է հայց վո րի կող մի ց: Տվյ ալ 
դեպ քում վի ճա րկ վող գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ճա նաչ ման հայ ցի քն նա րկ-
վող տա րա տե սա կի նյու թա կան հի մքն է. այն տվյ ալ հայ ցի ա ռար կայի բաղ կա ցու ցիչ մա սն 
է և դա տա րա նի քն նու թյա նը հա նձն ված վե ճի նյու թա կան օբյեկ տը, ո րի հս տակ և ո րո շա-
կի ձևա կեր պու մը հայ ցա դի մու մում թույլ է տա լիս վար չա կան դա տա րա նին ըստ է ու թյան 
քն նու թյան առ նել տվյ ալ վե ճը և վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով լու ծել հայ ցը լրիվ կամ 
մաս նա կի ո րեն մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու հար ցը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի 
և 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ հայ ցա դի մու մում հայց վո րի պա-
հան ջը չբո վան դա կե լու ի րա վա բա նա կան հետ ևա նքն այն է, որ այդ դեպ քում վար չա կան 
դա տա րա նը վե րա դա րձ նում է ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի գնա հատ մա մբ վե րոգ րյալ օ րե նսդ րա կան կար գա վո րու մը պե տք է մե կ նա բան-
վի հետ ևյալ կե րպ. վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է վե րա դա րձ նել հայ ցա դի մումն  
ինչ պես այն դեպ քում, երբ հայ ցա դի մու մում հայց վո րի պա հա նջն իս պառ բա ցա կայում է, 
այն պես էլ այն դեպ քում, երբ հայց վո րի պա հան ջը բա վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա-
կի չէ: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` հայց վո րի պա հան ջը կա րող է դի տա րկ վել որ պես բա-
վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա կի չձ ևա կե րպ ված, մաս նա վո րա պես, այն դեպ քե րում, 
երբ այն հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս պար զե լու հայ ցի կո նկ րետ նյու թա կան օբյեկ տը, 
կամ հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց վող նյու թաի րա վա կան պա հան ջի բո վան դա կու թյան 
կա պակ ցու թյա մբ տա րա կե րպ մե կ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս և ող ջամ տո րեն 
ան հաս կա նա լի է դա րձ նում այն` դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն չտա լով ըստ է ու թյան 
քն նու թյան առ նել տվյ ալ վե ճը և վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով լու ծել հայ ցը լրիվ կամ 
մաս նա կի ո րեն մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու հար ցը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի և 80-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի ի րա վադ րույթ նե րը դի տար կե լով քն նա րկ վող հար ցի հա-
մա տե քս տում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ, մի  կող մի ց, օ րե նս դի րը հնա-
րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել հայց վո րին հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րո շու մը 
ստա նա լուց հե տո տա սն հին գօ րյա ժամկ  ե տում վե րաց նե լու հայ ցա դի մու մում պա հան ջի 
ձևա կե րպ ման հետ կապ ված սխա լը և կր կին ներ կայաց նե լու այն վար չա կան դա տա րան, 
ո րի դեպ քում հայ ցա դի մու մը հա մար վում է վա րույթ ըն դուն ված սկզբ նա կան ներ կայաց-
ման օ րը: Մյուս կող մի ց, ե թե նշ ված ժամկ  ե տում հայց վո րը չի վե րաց նում հայ ցա դի մու-
մում պա հան ջի ձևա կե րպ ման հետ կապ ված սխա լը և հայ ցա դի մու մը` նշ ված թե րու թյու նը 
շտկ ված վի ճա կում, կր կին չի ներ կայաց նում դա տա րան, ա պա վար չա կան դա տա րա նը 
ո րո շում է կայաց նում հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին, ե թե հայ ցա դի մու մի  
տվյ ալ սխա լը չվե րաց նե լն ար գե լք է գոր ծի քն նու թյան հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ար-
թուր Ավ թան դի լյ ա նի, Հայկ Սա հա կյ ա նի և Թեհ մի  նե Ե նո քյա նի հայ ցի հի ման վրա, ո րով 
վեր ջին նե րս պա հան ջել են ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել ոս տի կան նե րի մի  ջամ տող գոր ծո ղու-
թյուն նե րը:

 Դա տա րա նը 15.05.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ րել է հետ-
ևյալ եր կու հիմ քե րով.
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1)  մե  րժ վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ հայց վոր նե րի 
մի ջ նոր դու թյու նը,

2)  հայ ցա դի մու մով ներ կայաց ված պա հան ջը հս տակ ձևա կե րպ ված չէ:
 Դա տա րա նի 25.06.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ-

գե լու մա սին Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի, Հայկ Սա հա կյ ա նի և Թեհ մի  նե Ե նո քյա նի մի ջ նոր-
դու թյու նը թո ղն վել է ա ռա նց քն նու թյան, և կր կին ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մի  ըն դու-
նու մը մե  րժ վել է: Ըստ Դա տա րա նի ո րոշ ման` կր կին ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մում թույլ 
տր ված սխալ նե րը չեն վե րաց վել, մաս նա վո րա պես` կր կին ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը 
չի պա րու նա կում հս տակ պա հա նջ, իսկ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա-
բե րյալ մի ջ նոր դու թյունն ըստ է ու թյան կրկ նում է նախ կի նում մե  րժ ված նույ նա բո վան դակ 
մի ջ նոր դու թյու նը և պե տք է թո ղն վի ա ռա նց քն նու թյան:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 02.05.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ մե ր ժել է Դա տա րա նի 
« Պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը ա ռա նց քն նու թյան 
թող նե լու և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» 25.06.2015 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը և նշ ված ո րո շու մը թո ղել է ան փո փոխ: 
Վե րա քն նիչ դա տա րա նը բո ղո քա րկ վող ո րոշ մա մբ գտել է, որ Դա տա րա նի 25.06.2015 
թվա կա նի ո րո շու մը կայաց վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի պա հա նջ-
նե րի պահ պան մա մբ: Այս պես, ըստ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի` «(...) կր կին ներ կայաց ված 
հայ ցա դի մու  մի  պա հան ջը ներ կայաց վել է այն նու յն բո վան դա կու  թյա մբ, ինչ պի սի բո վան-
դա կու  թյա մբ ներ կայաց ված պա հան ջը Դա տա րա նը դե ռևս 15.05.2015 թվա կա նի ո րոշ մա մբ 
հա մա րել էր ոչ հս տակ ձևա կե րպ ված: Այ սի նքն` սահ ման ված ժամկ  ե տու մ Ար թու ր Ավ թան-
դի լյ ա նը չի վե րաց րել հայ ցա դի մու  մի  վե րա դա րձ ման հի մք հան դի սա ցած թե րու  թյու ն նե րը, 
իսկ նման թե րու  թյու ն նե րը չվե րաց նե լն ար գե լք է ներ կայաց ված հայ ցա դի մու  մի  քն նու  թյան 
հա մար (...)»: Իսկ ինչ վե րա բե րում է պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե-
րյալ մի ջ նոր դու թյունն ա ռա նց քն նու թյան թող նե լուն, ա պա Վե րա քն նիչ դա տա րա նը փաս-
տել է, որ «(...) պե տա կան տու ր քի վճա րու  մը հե տաձ գե լու  վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու  թյու  նը 
քն նա րկ վել և մե  րժ վել է դե ռևս 15.05.2015 թվա կա նի (...) ո րոշ մա մբ, իսկ այդ ո րո շու  մը (...) 
չի բո ղո քա րկ վել, որ պի սի պայ ման նե րու մ Դա տա րա նն ի րա վա ցի ո րեն նախ կի նու մ մե  րժ-
ված մի ջ նոր դու  թյու  նը կր կին ան գամ քն նու  թյան չի ա ռել (...)»:

 Միև նույն ժա մա նակ հի մք ըն դու նե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
155-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կար գա վո րումն  առ այն, որ ան ձը կա րող է վճ ռա բեկ բո-
ղոք բե րել դա տա կան ակ տի՝ մի  այն իր հա մար ան բա րեն պա ստ մա սի դեմ, ինչ պես նաև 
հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի 25.06.2015 թվա կա նի 
ո րոշ ման դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք է ներ կայաց րել, իսկ այ նու հե տև Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նի 02.05.2016 թվա կա նի ո րո շու մը վճ ռա բե կու թյան կար գով բո ղո քար կել է հայց վոր նե րից 
մի  այն Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նում է 
վի ճա րկ վող դա տա կան ակ տին մի  այն Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի մա սո վ։

I. Սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո ան-
դրա դառ նա լով Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջի` ոչ հս-
տակ լի նե լու վե րա բե րյալ Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու-
թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Սույն գոր ծով Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի, Հայկ Սա հա կյ ա նի և Թեհ մի  նե Ե նո քյա նի կող-
մի ց ներ կայաց ված թե՛ սկզբ նա կան հայ ցա դի մու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3-12), թե՛ Դա տա-
րա նի կող մի ց այդ հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լուց հե տո կր կին ներ կայաց ված հայ ցա-
դի մու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 53-63) բո վան դա կում են հետ ևյալ հայ ցա պա հան ջը, ո րը 
Դա տա րա նի կող մի ց գնա հատ վել է որ պես ոչ հս տակ ձևա կե րպ ված. «ոչ ի րա վա չափ 
ճա նա չել ոս տի կան նե րի մի  ջամ տող գոր ծո ղու  թյու ն նե րը, այդ թվու մ` հայց վոր ներ Ար թու ր 
Ավ թան դի լյ ա նի, Հայկ Սա հա կյ ա նի և Թեհ մի  նե Ե նո քյա նի կար ծի քն ա զատ ար տա հայ տե-
լու , խոս քի ա զա տու  թյան, մի  ա վո րու մն  եր կազ մե  լու  (խա ղաղ հա վաք նե րի ա զա տու  թյան), 
ա զատ տե ղա շա րժ վե լու , ան ձնա կան ա զա տու  թյան և ան ձե ռնմխ  ե լի ու  թյան, ձեր բա կալ ման 
պա հից իր ընտ րու  թյա մբ պա շտ պան ու  նե նա լու , նվաս տա ցող կամ ան մա րդ կային վե րա-
բեր մու ն քից, խտ րա կան վե րա բեր մու ն քից զե րծ մն ա լու  ի րա վու նք նե րին մի  ջամ տող»:
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 Սույն գոր ծով ներ կայաց ված վե րոգ րյալ հայ ցա պա հան ջի ու սումն  ա սի րու թյու նը 
վկայում է այն մա սին, որ Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նը, Հայկ Սա հա կյ ա նը և Թեհ մի  նե Ե նո-
քյա նը վար չա կան դա տա րան են դի մե լ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցով` հայ ցե լով ոչ ի րա վա չափ 
ճա նա չել ՀՀ ոս տի կա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րո նք, հայց վոր նե րի կար ծի քով, մի -
ջամ տել են ի րե նց մի  շա րք հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րաց մա նը: 
Սույն գոր ծով ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջի ձևա կե րպ ման կա պակ ցու թյա մբ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ թեև բուն հայ ցա պա հան ջի բո վան դա կու թյու նից հս տակ չէ, թե 
հայց վոր նե րը վար չա կան մա րմն  ի կո նկ րետ որ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյունն 
են վի ճար կում, սա կայն հայ ցա դի մու մի  բո վան դա կու թյան ամ բող ջա կան ու սումն  ա սի րու-
թյու նը տա լիս է այդ հար ցի պա տաս խա նը: Այս պես, ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մի  2-րդ 
և 3-րդ է ջե րում` « Փաս տե րը, ո րո նց վրա հեն վու մ են սու յն հայ ցի պա հա նջ նե րը» վեր-
տա ռու թյա մբ 2-րդ կե տում, հս տակ և ման րա մա սն նկա րա գր ված են ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
աշ խա տա կից նե րի այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, դրա նց կա տար ման օ րը և ժա մը, ո րո նք, ըստ 
հայց վոր նե րի, պե տք է ճա նաչ վեն ոչ ի րա վա չափ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ Դա տա րա նի կող մի ց Ար թուր Ավ-
թան դի լյ ա նի, Հայկ Սա հա կյ ա նի և Թեհ մի  նե Ե նո քյա նի հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լուց 
հե տո կր կին ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մում պա հան ջի ձևա կե րպ ման հետ կապ ված 
սխա լը չշտ կե լը չէր կա րող հի մք հան դի սա նալ այդ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու 
հա մար, քա նի որ հայ ցա դի մու մի  տվյ ալ սխա լը չվե րաց նե լն ար գե լք չէ գոր ծի քն նու թյան 
հա մար: Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում այն փաս-
տար կը, որ Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի, Հայկ Սա հա կյ ա նի և Թեհ մի  նե Ե նո քյա նի կող մի ց կր-
կին ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մի  բո վան դա կու թյան ամ բող ջա կան ու սումն  ա սի րու թյու նը 
վկայում է, որ տվյ ալ դեպ քում հայ ցա դի մու մը բա վա րար հս տա կու թյա մբ բո վան դա կում է 
հայց վոր նե րի պա հան ջը. հայ ցա դի մու մում հս տակ և ո րո շա կի ձևա կե րպ ված են վար չա-
կան մա րմն  ի այն կո նկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րո նց  ի րա վա չա փու թյու նը վի ճա րկ վում 
է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես-
ված ճա նաչ ման հայ ցով: Այ սի նքն` կր կին ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մում հայց վոր նե րի 
պա հան ջի ձևա կեր պումն  ինք նին չի խո չըն դո տում վար չա կան դա տա րա նին ըստ է ու թյան 
քն նու թյան առ նել տվյ ալ վե ճը և վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով լու ծել հայ ցը լրիվ կամ 
մաս նա կի ո րեն մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու հար ցը: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում հայ ցա դի մու մում բո վան-
դակ վող պա հան ջի ձևա կե րպ ման վե րա բե րյալ Դա տա րա նի կող մի ց բա րձ րաց ված խն դի րը 
կա րող էր լուծ վել նաև հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան փու լի ա վար տից հե տո` գոր ծը դա-
տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լիս, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի 89-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն` նախ նա կան դա տա կան նիս տում 
ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րից մե  կը հայ ցի ա ռար կան և հիմ քը պար զե լն է: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րա քն նիչ դա տա րա-
նը ե կել է սխալ եզ րա հա նգ ման` հա մա րե լով, որ Դա տա րա նն ի րա վա չա փո րեն է հայ ցա-
դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լը մե ր ժե լու հիմ քում դրել այն, որ հայ ցա դի մու մում թույլ տր-
ված սխալ նե րը չեն վե րաց վել, մաս նա վո րա պես` կր կին ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը չի 
պա րու նա կում հս տակ պա հա նջ: Հետ ևա բար ոչ հս տակ պա հա նջ ներ կայաց նե լու հիմ քով 
Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ ի րա վա չափ չէ, քա նի որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, 
ցու ցա բե րե լով չա փա զա նց ֆոր մալ մո տե ցում, խախ տել են կի րառ վող մի  ջո ցի ու հե տա-
պնդ վող նպա տա կի մի  ջև ող ջա մի տ հա վա սա րա կշ ռու թյու նը` խա թա րե լով դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը:

II. Անդ րա դառ նա լով Դա տա րա նի կող մի ց պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու 
վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյունն ա ռա նց քն նու թյան թող նե լու վե րա բե րյալ Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ-
րում է հետ ևյա լը.
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով պե տա-
կան տուր քի հետ կապ ված խն դիր նե րին, մաս նա վո րա պես, փաս տել է, որ « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան «գ» կե տի հա մա ձայն` 
ա ռան ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմ բե րի հա մար պե տա կան տուր քի գծով ար-
տո նու թյուն ներ կա րող են սահ մա նել դա տա րան նե րը կամ դա տա վոր նե րը` « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծում նշ ված ա ռան ձին գոր ծե րով  ̀ել նե լով կող մե  րի 
գույ քային դրու թյու նից, և այդ ար տո նու թյուն նե րը նե րա ռում են նաև պե տա կան տուր քից 
ընդ հան րա պես ա զա տե լու հնա րա վո րու թյու նը, որն ուղղ ված է 2005 թվա կա նի փո փո-
խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված` յու րա քան չյուր ան ձի դա տա կան պա շտ պա նու-
թյան ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րա կա նաց մա նը (տե´ս, Ար մե  նակ և Գու  լյ ա Սա հա կյ ան նե րն 
ընդ դեմ ՀՀ կե նտ րո նա կան բան կի թիվ 3-734(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 28.11.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դեմ կայաց րած իր վճիռ-
նե րից մե  կում ան դրա դառ նա լով Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի և պե տա կան տուրք վճա-
րե լու պար տա վո րու թյան հա րա բե րակ ցու թյա նը, նշել է, որ պե տա կան տուր քը վճա րե լու 
պար տա վո րու թյու նը չի կա րող դի տա րկ վել որ պես դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա-
վուն քի` Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին ինք նին չհա մա պա տաս խա նող սահ-
մա նա փա կում: Այ նուա մե  նայ նիվ, այդ տուր քե րի գու մա րը գնա հա տե լը ո րո շա կի գոր ծի 
հա տուկ հան գա մա նք նե րի տե սան կյ ու նից` նե րա ռյալ դրա նք վճա րե լու դի մու մա տուի ու-
նա կու թյու նը և դա տա վա րու թյան այն փու լը, ո րում նման սահ մա նա փա կու մը կի րառ վել է, 
հան գա մա նք ներ են, ո րո նք է ա կան են ո րո շե լու հա մար` ան ձն օժտ ված է ե ղել դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քով, թե` ոչ: Հա մա պա տաս խա նա բար, Եվ րո պա կան դա տա րա-
նն այդ գոր ծով ան հրա ժե շտ է հա մա րել քն նել, թե արդյոք պե տա կան տուր քի վճա րու մը 
հե տաձ գե լու մա սին դի մու մա տու ըն կե րու թյան դի մու մը մե ր ժե լով` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը հաշ վի է ա ռել դի մու մա տու ըն կե րու թյան գոր ծի հա տուկ հան գա մա նք նե րը, թե` ոչ, 
և, ա ռա ջին հեր թին, վճա րե լու նրա ու նա կու թյու նը (տե ՛ս, « Պայ քար և Հաղ թա նակ» ՍՊԸ-ն 
ընդ դեմ Հայաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, 48-
րդ կետ): Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րից բխում է, որ պե տա կան տուր քի վճա-
րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյու նը քն նե լիս է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի 
ան ձի վճա րե լու ու նա կու թյու նը (գույ քային դրու թյու նը) պար զե լը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը 15.05.2015 թվա-
կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ հայց վոր նե րի 
մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժել է` վեր ջին նե րիս գույ քային դրու թյու նը հիմն  ա վոր ված չլի նե լու 
պատ ճա ռով: Հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լուց հե տո կր կին ներ կայաց ված հայ ցա դի մու-
մի ն կից բեր վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ նույ նա բո վան-
դակ մի ջ նոր դու թյուն: Մի նչ դեռ Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
վկայա կոչ ված դիր քո րո շումն  ե րից բխում է, որ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու 
դեպ քում ա ռա նց քային նշա նա կու թյուն ու նի ան ձի վճա րե լու ու նա կու թյու նը (գույ քային 
դրու թյու նը) պար զե լը: Հա կա ռակ դեպ քում` ե թե դա տա րա նից չպա հա նջ վի պար զել ան-
ձի գույ քային դրու թյու նը պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն տրա մադ րե լու հա մար, 
ա պա դա տա րա նը կցու ցա բե րի չա փա զա նց ճկուն մո տե ցում` ա նի մա ստ դա րձ նե լով մի -
այն վճա րե լու ու նա կու թյուն չու նե ցող ան ձա նց պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն-
ներ տա լու օ րե նսդ րա կան պա հան ջը: 

Ա նդ րա դառ նա լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հա նգ մա նը, որ Դա տա րա նը 
ի րա վա չա փո րեն չի քն նար կել պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ 
Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի, Հայկ Սա հա կյ ա նի և Թեհ մի  նե Ե նո քյա նի ներ կայաց րած պե տա-
կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ կր կին ներ կայաց ված նույ նա բո վան դակ 
մի ջ նոր դու թյու նը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի` « Դա տա քն նու թյու նը վար չա կան դա-
տա րա նում» վեր տա ռու թյա մբ 17-րդ գլ խի 107-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` քն նա-
րկ ման են թա կա չէ այն դի մու մը կամ մի ջ նոր դու թյու նը, ո րը մի  այն կրկ նում է նախ կի նում 
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մե  րժ ված նույ նա բո վան դակ դի մու մի  կամ մի ջ նոր դու թյան հիմն  ա վո րումն  ե րը:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 

107-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է գոր ծի դա տա քն նու թյան փու լի ըն թաց քում ներ կայաց վող 
մի ջ նոր դու թյուն նե րին և չի կա րող կի րառ վել հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան փու լում 
ներ կայաց ված մի ջ նոր դու թյուն նե րի նկատ մա մբ: Այլ կե րպ ա սած` Դա տա րա նը պար տա-
վոր էր քն նար կել հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան փու լում ներ կայաց ված և պե տա կան 
տուր քի գծով ար տո նու թյուն սահ մա նե լու մա սին նախ կին մի ջ նոր դու թյան հետ նույ նա-
բո վան դակ մի ջ նոր դու թյու նը և ո րո շում ըն դու նել այդ մի ջ նոր դու թյան մե  րժ ման կամ բա-
վա րար ման մա սին: Հետ ևա բար, նկա տի ու նե նա լով, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը բե րել է մի  այն 
Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նը, սույն գո րծն ան հրա ժե շտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան` պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի մա սով ներ կայաց-
ված մի ջ նոր դու թյու նը քն նար կե լու հա մար: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
եզ րա հան գում է, որ հիմն  ա վոր է բո ղոք բե րած ան ձի այն պն դու մը, որ տվյ ալ դեպ քում 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց խա խտ վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 107-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը: 

Ել նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րից` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան ար դյունք նե րով հիմն  ա վոր վում 
է բո ղո քա րկ վող դա տա կան ակ տի կայաց ման հա մար հի մք հան դի սա ցած հան գա մա նք-
նե րի ոչ ի րա վա չափ լի նե լը: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-152-րդ և 163-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ակտ 
կայաց նե լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րումն  ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

02.05.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը, և կայաց նել նոր 
դա տա կան ակտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 25.06.2015 թվա կա նի « Պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը ա ռա նց քն նու թյան թող նե լու և 
հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը` Ար թուր Ավ թան դի լյ ա նի մա սով և 
այդ մա սով գո րծն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և բո-
ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/2191/05/16 
դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/2191/05/16
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Բա բայան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա ռա քե լյ ան 
 Հ.  Բեդ ևյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ  դա տա վոր նե ր
     

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
 

2017 թվա կա նի հու լի սի 20-ին
քն նար կե լով ըստ հայ ցի Լու սի նե Ա վա գյա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 

« Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն)` Ծա ռայու-
թյան 23.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ574780 և 25.03.2016 թվա կա նի « Վար չա կան ի րա վա-
խա խտ ման գոր ծով գան գա տն ա ռա նց բա վա րար ման, իսկ ո րո շումն  ան փո փոխ թող նե լու 
մա սին» թիվ 17-2-5514 ո րո շումն  ե րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 30.01.2017 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճար ման 
ժամկ  ե տը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և վե րա քն նիչ բո ղո քը վե-
րա դա րձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ծա ռայու թյան բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Լու սի նե Ա վա գյա նը պա հան ջել է վե րաց նել Ծա ռայու թյան 

23.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ574780 և 25.03.2016 թվա կա նի « Վար չա կան ի րա վա խա խտ-
ման գոր ծով գան գա տն ա ռա նց բա վա րար ման, իսկ ո րո շումն  ան փո փոխ թող նե լու մա-
սին» թիվ 17-2-5514 ո րո շումն  ե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ծա տու րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
28.11.2016 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է։

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 30.01.2017 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ 
Ծա ռայու թյան մի ջ նոր դու թյու նը մե  րժ վել է և վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վել է։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ծա ռայու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մն  ե րը և պա հան ջը  
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել « Պե տա կան տու ր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

9-րդ հոդ վա ծը, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ հայց վո րի պա հա նջ նե րն 

ա ռան ձին դի տար կե լը և դրան ցից յու րա քան չյու րի հա մար ա ռան ձին պե տա կան տուրք 
պա հան ջե լը չեն բխում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի և 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րից: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քն նիչ 
դա տա րա նի 30.01.2017 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տը հե տաձ գե լու 
վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` վի ճա րկ ման հայ ցում 
ի րա վուն քի ու ժով նե րառ վող պա հան ջի հա մար դա տա կան ծախ սե րի գա նձ ման ա ռա նձ-
նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր-
ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան խնդ րին. վի ճա րկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե  լիս 
կամ վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րու ց ված գոր ծով վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք 
ներ կայաց նե լիս ան հրա ժե շտ է արդյո ՞ք վճա րել պե տա կան տու րք նաև վար չա կան բո ղո քի 
վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հան ջի հա մար, ե թե 
այդ պա հա նջն ի րա վու ն քի ու  ժով նե րառ ված է վի ճա րկ ման հայ ցու մ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան 
տուր քի չա փի, դրա վճա րու մի ց ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու 
կամ տա րա ժամկ  ե տե լու և դրա չա փը նվա զեց նե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վոր վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն-
քո վ։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի «բ» են թա կե տի, 
8-րդ կե տի «բ» են թա կե տի և 9-րդ կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րան ներ տր վող հայ ցա դի մումն  ե րի (...), դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե-
րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար (...) պե տա կան տուր քը գա նձ վում է հետ ևյալ 
դրույ քա չա փե րով. հայ ցա դի մումն  ե րի (...) հա մար` ոչ գույ քային պա հան ջո վ՝ բա զային 
տուր քի քա ռա պա տի կի չա փով, դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք-
նե րի հա մար` ոչ գույ քային բնույ թի պա հան ջի գոր ծե րո վ՝ բա զային տուր քի տաս նա պա-
տի կի չա փով, դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար` 
ոչ գույ քային բնույ թի պա հան ջի գոր ծե րո վ՝ բա զային տուր քի                20-պա տի կի  չա փով:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ (...) բա զային 
տուր քի չափ է սահ ման վում 1.000 դրա մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ հայ ցա դի մու մի ն կց վում են` օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա-
կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թղ թի բնօ րի նա կը (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 134-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
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[ վե րա քն նիչ] բո ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թղ-
թե րը (...)։ Այն դեպ քե րում, երբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մը 
հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ  ե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու թյուն, 
ա պա վե րա քն նիչ բո ղո քին կց վում է կամ բո ղո քում նե րառ վում է դրա վե րա բե րյալ մի ջ-
նոր դու թյու նը ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ վում է, ե թե չեն պահ պան վել նույն օ րե նսգր քի 
134-րդ հոդ վա ծի պա հա նջ նե րը:

 ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ վճ ռա բեկ բո ղո քին կց վում են նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա-
կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղ թը (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
վի ճա րկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն 
վե րաց նել մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյա լ՝ զու գո րդ վող վար չա կան ակ տի մի -
ջամ տող դրույթ նե րը): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե մի  նչև վար չա կան հայց 
ներ կայաց նե լը մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը բո ղո քա րկ վել է վար չա կան կար գով, ա պա 
հայ ցը նե րա ռում է նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար չա-
կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հա նջ։

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյան շր ջա նակ նե րում 
հայ ցա դի մում ներ կայաց նե լու, ինչ պես նաև վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք ներ բե րե լու հա-
մար, որ պես կա նոն, ան հրա ժե շտ է վճա րել պե տա կան տուրք, ո րի վճար ման հետ կապ-
ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր ված են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: 
Նշ ված օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի վկայա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից 
հետ ևում է, որ օ րե նս դի րը դա տա րան ներ կայաց վող հայ ցա դի մումն  ե րի, ինչ պես նաև վե-
րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար գա նձ վող պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փը ո րո-
շե լիս ե լա կե տային է հա մա րել հայ ցա պա հա նջ նե րի բնույ թը, այ սի նքն` պե տա կան տուր քի 
դրույ քա չա փը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե արդյոք ներ կայաց ված հայ ցա-
պա հան ջը գույ քային բնույ թի է, թե` ոչ գույ քային: Այս պես, ոչ գույ քային բնույ թի պա հա-
նջ նե րի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րով դա տա րան ներ կայաց վող հայ ցա դի մումն  ե րի, 
ինչ պես նաև վե րա քն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար գա նձ վող պե տա կան տուր քի 
դրույ քա չա փը սահ ման ված է կայուն դրա մա կան մի  ա վոր նե րի տես քով, ո րո նք հաշ վա-
րկ վում են բա զային տուր քի (1.000 ՀՀ դրամ) հի ման վրա և գա նձ վում են յու րա քան չյուր 
ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար ա ռան ձին: Օ րի նա կ՝ եր կու ոչ գույ քային պա հան ջի հի ման 
վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծով դա տա րա նի վճի ռը վե րա քն նու թյան կար գով ամ-
բող ջու թյա մբ բո ղո քար կե լու հա մար, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, ան հրա ժե շտ է վճա րել 
20.000 ՀՀ դրամ, այ սի նքն՝ յու րա քան չյուր ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար 10.000-ա կան 
ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կայաց րած ո րոշ մա մբ ար տա հայ տել է այն 
ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի մու մում պե տք է նշ վի հայց վո րի պա հան ջը, 
ո րը կազ մում է հայ ցի ա ռար կան և ո րի մե  րժ ման կամ բա վա րար ման վե րա բե րյալ դա տա-
րա նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ է կայաց նում (տե ՛ս, Ար թու ր Ավ թան դի-
լյ ա նն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու  թյան թիվ ՎԴ/1707/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 24.03.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ վար չա կան գոր ծի հա-
րուց ման հի մք հան դի սա ցող հայ ցի ա ռար կան եր բե մն  կա րող է ի րա վուն քի ու ժով իր մե ջ 
նե րա ռել այն պի սի հայ ցա պա հա նջ, ո րը հայց վո րի կող մի ց չի ներ կայաց վել դա տա րան: 
Այս պես, մե կ այլ ո րոշ մա մբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի 66-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձի նք, վի ճա րկ ման հայ ցով դի մե  լով վար չա կան դա տա րան, հայ ցում 
են ի րե նց ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վե րա-
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ցում: Ընդ ո րում, ե թե նախ քան տվյ ալ վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման հայ ցով վար չա կան 
դա տա րան դի մե  լն այն բո ղո քա րկ վել է նաև վար չա կան կար գով, ա պա ներ կայաց ված 
հայցն օ րեն քի ու ժով նե րա ռում է նաև այդ վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո-
քա րկ ման ար դյուն քում կայաց ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հա նջ 
(տե ՛ս, Ա լեք սա նդր Կա րա լո վն  ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4315/05/14 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Փաս տո րեն, մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում կայաց ված 
մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հա նջն ի րա վուն քի ու ժով նե րառ վում է 
սկզբ նա կան վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման հայ ցում՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
արդյոք մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա հան ջով դա տա րան դի մած հայց-
վո րի կող մի ց այդ վար չա կան ակ տի բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում կայաց ված մի  ջամ տող 
վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հա նջ ներ կայաց ված է, թե՝ ոչ: Հետ ևա բար, բո լոր այն 
դեպ քե րում, երբ մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը բո ղո քա րկ վել է վար չա կան կար գով և այդ 
բո ղո քա րկ ման ար դյուն քում ևս կայաց վել է մի  ջամ տող վար չա կան ակտ, ա պա սկզբ նա-
կան մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծով 
դա տա րա նը պար տա վոր է սկզբ նա կան վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցի հետ 
մե կ տեղ քն նել և լու ծել նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար-
չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցը: 

Վե րոգ րյալ ի րա վա կան կար գա վո րու մը հա մադ րե լով Հայաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ի րա վա կան հա մա կար գում ոչ գույ քային բնույ թի պա հա նջ նե րով դա տա րան դի մե  լու, 
ինչ պես նաև այդ պի սի պա հա նջ նե րով հա րուց ված գոր ծե րի շր ջա նակ նե րում կայաց ված 
դա տա կան ակ տե րը վե րա քն նու թյան և վճ ռա բե կու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հա մար 
սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճար ման կա ռու ցա կար գի հե տ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ վի ճա րկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե  լիս կամ վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման 
վրա հա րուց ված գոր ծով վե րա քն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կայաց նե լիս վար չա կան 
բո ղո քի վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճա րկ ման պա հան ջի՝ 
որ պես ոչ գույ քային պա հան ջի, հա մար պե տա կան տուրք վճա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու-
նը բա ցա կայում է, քա նի որ այդ պա հա նջն ի րա վուն քի ու ժով նե րառ ված է վի ճա րկ ման 
հայ ցում՝ ան կախ հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քից: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ծա ռայու թյան 23.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ574780 
ո րոշ մա մբ Լու սի նե Ա վա գյա նը են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 123-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ 30.000 ՀՀ դրա մի  չա փով (գ.թ. 51)։ Լու սի նե 
Ա վա գյա նը վար չա կան կար գով բո ղո քար կել է նշ ված վար չա կան ակ տը. վար չա կան բո-
ղո քի վե րա բե րյալ Ծա ռայու թյու նը 25.03.2016 թվա կա նին ըն դու նել է թիվ 17-2-5514 ո րո-
շու մը, ո րով Լու սի նե Ա վա գյա նի դի մու մը թո ղն վել է ա ռա նց բա վա րար ման, իսկ Ծա ռայու-
թյան 23.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ574780 ո րո շու մը թո ղն վել է ան փո փոխ (գ.թ. 6-7)։ 
Լու սի նե Ա վա գյա նը 25.04.2016 թվա կա նին փոս տային կա պի ծա ռայու թյան մի  ջո ցով դի-
մե լ է վար չա կան դա տա րա ն՝ պա հան ջե լով վե րաց նել Ծա ռայու թյան 23.02.2016 թվա կա նի 
թիվ ԱԹ574780 ո րո շու մը և 25.03.2016 թվա կա նի « Վար չա կան ի րա վա խա խտ ման գոր ծով 
գան գա տն ա ռա նց բա վա րար ման, իսկ ո րո շումն  ան փո փոխ թող նե լու մա սին» թիվ 17-2-
5514 ո րո շու մը (գ.թ. 2-3, 9)։

 Դա տա րա նը 28.11.2016 թվա կա նի վճ ռով բա վա րա րել է Լու սի նե Ա վա գյա նի հայ ցը՝ 
Ծա ռայու թյան 23.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ574780 և 25.03.2016 թվա կա նի « Վար չա կան 
ի րա վա խա խտ ման գոր ծով գան գա տն ա ռա նց բա վա րար ման, իսկ ո րո շումն  ան փո փոխ 
թող նե լու մա սին» թիվ 17-2-5514 ո րո շումն  ե րը ճա նա չե լով ան վա վեր (գ.թ. 34-36)։

 Ծա ռայու թյու նը Դա տա րա նի նշ ված վճ ռի դեմ 28.12.2016 թվա կա նին փոս տային ծա-
ռայու թյան մի  ջո ցով ներ կայաց րել է վե րա քն նիչ բո ղոք (ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա-
րա նում ստաց վել է 09.01.2017 թվա կա նին): Ծա ռայու թյու նը վե րա քն նիչ բո ղո քին կից չի 
ներ կայաց րել վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը  հա-
վաս տող փաս տա թուղթ և մի ջ նոր դել է « տա րա ժամկ  ե տել» պե տա կան տուր քի վճա րու-
մը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ գան ձա պե տա րա նի մի  ջո ցով վճա րումն  ե րի փո խա նց ման հետ 
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կապ ված առ կա են բար դու թյուն ներ, և ան դոր րա գի րը ստա նա լուն պես այն կներ կայաց-
վի ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րան (գ.թ. 45-46, 52)։ Այ նու հե տև, Ծա ռայու թյու-
նը 30.01.2017 թվա կա նին փոս տային ծա ռայու թյան մի  ջո ցով ներ կայաց րել է վե րա քն նիչ 
բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղթ՝ 
10.000 ՀՀ դրա մի  չա փով պե տա կան տուր քի վճար ման հա նձ նա րա րա գիր (գ.թ. 54-56)։

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 30.01.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ մե ր ժել է պե տա կան տուր-
քի վճար ման ժամկ  ե տը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ Ծա ռայու թյան մի ջ նոր դու թյու նը և ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով 
վե րա դա րձ րել վեր ջի նիս բե րած վե րա քն նիչ բո ղո քը: Վե րա քն նիչ դա տա րա նն իր ո րոշ ման 
հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է եր կու ոչ գույ-
քային պա հան ջով, հետ ևա բար Դա տա րա նի վճ ռի դեմ վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար 
վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մա րը կազ մում է 20.000 ՀՀ դրամ: Մի նչ դեռ 
Ծա ռայու թյու նը վե րա քն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար վճա րել է ըն դա մե  նը 10.000 ՀՀ դրամ 
պե տա կան տուրք և ներ կայաց նե լով պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տը հե տաձ գե լու 
վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյուն՝ չի հիմն  ա վո րել գույ քային դրու թյան պատ ճա ռով պե տա-
կան տուր քի վճար ման ան հնա րի նու թյան հան գա ման քը, ուս տի այդ մի ջ նոր դու թյու նը են-
թա կա է մե  րժ ման (գ.թ. 57-60)։

 Հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի եզ-
րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դրա նք ան հի մն  են հետ ևյալ պատ-
ճա ռա բա նու թյա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ այն հա րուց վել է Լու-
սի նե Ա վա գյա նի վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րը նե րա ռում է ինչ պես սկզբ նա կան 
մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ Ծա ռայու թյան 23.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ574780 ո րոշ-
ման, այն պես էլ այդ վար չա կան ակ տի բո ղո քա րկ ման վե րա բե րյալ կայց ված մի  ջամ տող 
վար չա կան ակ տի՝ Ծա ռայու թյան 25.03.2016 թվա կա նի « Վար չա կան ի րա վա խա խտ ման 
գոր ծով գան գա տն ա ռա նց բա վա րար ման, իսկ ո րո շումն  ան փո փոխ թող նե լու մա սին» 
թիվ 17-2-5514 ո րոշ ման վի ճա րկ ման պա հա նջ նե րը: Ընդ ո րում, Դա տա րա նի վճ ռով այդ 
եր կու վար չա կան ակ տե րն էլ ճա նաչ վել են ան վա վեր, և Ծա ռայու թյու նը վե րա քն նու թյան 
կար գով բո ղո քար կել է Դա տա րա նի վճի ռն ամ բող ջու թյա մբ՝ վճա րե լով ըն դա մե  նը 10.000 
ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան կախ այն հան գա ման քից, որ Լու սի նե Ա վա-
գյա նը ներ կայաց րել է իր վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար-
չա կան ակ տի` Ծա ռայու թյան 25.03.2016 թվա կա նի « Վար չա կան ի րա վա խա խտ ման գոր-
ծով գան գա տն ա ռա նց բա վա րար ման, իսկ ո րո շումն  ան փո փոխ թող նե լու մա սին» թիվ 
17-2-5514 ո րոշ ման, վի ճա րկ ման պա հա նջ, Դա տա րա նն ա մե ն դեպ քում պար տա վոր էր 
ան դրա դառ նալ նաև այդ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցի ն՝ Ծա ռայու թյան 
23.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ574780 ո րոշ ման վի ճա րկ ման հայ ցի շր ջա նակ նե րում, ին չը 
և տե ղի է ու նե ցել: Հետ ևա բար սույն գոր ծով վե րա քն նիչ բո ղոք ներ կայաց նե լիս Լու սի-
նե Ա վա գյա նի վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կայաց ված մի  ջամ տող վար չա կան ակ տի 
վի ճա րկ ման ոչ գույ քային պա հան ջի հա մար պե տա կան տուրք վճա րե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը բա ցա կայում է, քա նի որ այդ պա հա նջն ի րա վուն քի ու ժով նե րառ ված է վի ճա րկ-
ման հայ ցում՝ ան կախ հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման-
քից: Այ սի նքն՝ տվյ ալ դեպ քում Ծա ռայու թյան կող մի ց ներ կայաց ված վե րա քն նիչ բո ղո քի 
հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի չա փը կազ մում է 10.000 ՀՀ դրամ, ինչն 
ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հի մն  
է հա մա րում Վե րա քն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ Ծա ռայու թյու նը սույն գոր-
ծով վե րա քն նիչ բո ղոք ներ կայաց նե լու հա մար պար տա վոր էր վճա րել 20.000 ՀՀ դրա մի  
չա փով պե տա կան տուրք: 

Ի նչ վե րա բե րում է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց 30.01.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ 
պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյու նը մե ր-
ժե լուն, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նն այդ մի ջ նոր դու թյա նն ան դրա դառ նա լը հա մա րում է 
ա ռար կայա զուրկ, քա նի որ Ծա ռայու թյու նը 30.01.2017 թվա կա նին փոս տային ծա ռայու-
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թյան մի  ջո ցով ներ կայաց րել է վե րա քն նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված չա փով 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղթ՝ 10.000 ՀՀ դրամ պե տա կան 
տուր քի վճար ման հա նձ նա րա րա գիր:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյու նե րի ար դյուն քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով Ծա ռայու թյան կող մի ց 
ներ կայաց ված վե րա քն նիչ բո ղո քը են թա կա չէր վե րա դա րձ ման ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քով, 
քա նի որ Ծա ռայու թյու նը պահ պա նել է նույն օ րե նսգր քի 134-րդ հոդ վա ծի պա հա նջ նե րը: 
Հետ ևա բար Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 30.01.2017 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճար ման 
ժամկ  ե տը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և վե րա քն նիչ բո ղո քը վե-
րա դա րձ նե լու մա սին» ո րո շու մը են թա կա է վե րաց ման:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ, 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րումն  ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

30.01.2017 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ 
մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և վե րա քն նիչ բո ղո քը վե րա դա րձ նե լու մա սին» ո րո շու մը ։

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և բո-
ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/3804/05/15
 դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ/3804/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր` Գ. Ղա րի բյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
 մաս նակ ցու  թյա մբ դա տա վոր նե ր

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի մար տի 14-ին,
քն նար կե լով ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 02.10.2015 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ 

բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի ներ կայա ցու ցիչ Վա րու-
ժան Վար դա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Վա րու ժան Ա վե տի քյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 

(վե րաց նել) ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տա րումն  ա պա հո վող ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն) 26.06.2015 թվա կա նի 
« Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Սո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 17.08.2015 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ հայ ցա դի մու մը՝ Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը՝ ար գե լա նք դնե լու մա սով, ան-
վա վեր ճա նա չե լու (վե րաց նե լու) պա հան ջի մա սով, ըն դուն վել է վա րույթ, իսկ նույն ո րո-
շու մը՝ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով ան վա վեր ճա նա չե լու (վե րաց նե լու) 
պա հան ջի մա սով, հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 02.10.2015 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է, և Դա տա-
րա նի 17.08.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մա սով վա րույթ ըն դու նե լու, մա-
սով դրա ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի ներ կայա ցու-
ցի չը:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան 

վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րե նսգր-
քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 10-րդ հոդ վա ծը, 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և 80-րդ հոդ վա-
ծի  1-ին մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Վա րու ժան Ա վե տի քյա նը Դա տա-

րա նից պա հան ջել էր ամ բող ջու թյա մբ վե րաց նել Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի 
« Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը, որն ըն-
դուն ված է ե ղել մե կ մի  աս նա կան վար չա կան ակ տի տես քով:

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի 
« Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը՝ կա տա րո-
ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով, ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակտ է, որն ըն դուն վել է վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հան րային ի րա վուն քի 
ո լոր տում կո նկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով և ուղղ ված է վար քագ ծի կա նոն 
սահ մա նե լուն: Այ սի նքն՝ Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը՝ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սով, մի  ջամ տող վար չա կան ակտ է, ո րի վե րաց ման պա հան ջը են թա կա է դա տա րա-
նում քն նու թյան:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 02.10.2015 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և փո փո-
խել այն՝ մաս նա կի ո րե ն՝ Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սով ան վա վեր ճա նա չե լու (վե րաց նե լու) պա հան ջի մա սով հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն-
դու նե լը մե ր ժե լու մա սով, վե րաց նել Դա տա րա նի 17.08.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  
ըն դու նու մը մա սով վա րույթ ըն դու նե լու, մա սով դրա ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո-
շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու մն  ե րը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա-
րձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ 
դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ան բո-
ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին 
ո րոշ մա ն՝ դա տա կան կար գով բո ղո քա րկ ման ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի վե րա բե րյալ 
կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի 
դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա-
նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մի  ա ժա մա նակ պայ մա նա վոր-
ված է նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 
կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի խա խտ-
ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի 
վրա, և ո րի առ կայու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստո րև ներ կայաց ված պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին. 



ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ786

1. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ու ղղ ված կա տա րո ղա կան վա րու յթ հա րու -
ցե լու  մա սին ո րոշ ման բո ղո քա րկ ման վե րա բե րյալ հայ ցա պա հա նջն ընդ դա տյա է արդյո ՞ք 
վար չա կան, թե՞ ընդ հա նու ր ի րա վա սու  թյան դա տա րա նին, 

2. ա րդյո ՞ք ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ու ղղ ված կա տա րո ղա կան վա րու յթ 
հա րու  ցե լու  մա սին ո րո շու  մը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գու մ վար չա կան ակտ է, 

3. ի ՞նչ կա նոն նե րով պե տք է քնն վի ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա-
տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար 
կա տա րո ղա կան վա րու յթ հա րու  ցե լու  մա սին ո րո շու  մը վե րաց նե լու ն ու ղղ ված հայ ցա պա-
հան ջը:

1. 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա-
կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան ար-
դյու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյա մբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խա խտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կա նգ նե լու, 
ինչ պես նաև ի րեն ներ կայաց ված մե  ղադ րան քի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար 
հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ, 
ան կախ և ան կո ղմն  ա կալ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա-
րա կային քն նու թյան ի րա վունք:

 Հա ման ման բո վան դա կու թյա մբ ի րա վադ րույթ ներ են նա խա տես ված նաև 2015 թվա-
կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և      63-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պա շտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հե տ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-
քան չյուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու-
թյուն նե րը կամ նրան ներ կայաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյա մբ, 
ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ 
ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տա քն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րան նե րն են ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան նե րը, վար չա կան դա տա րա նը:

ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա-
տա րա նն ըստ է ու թյան քն նում է Վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես-
ված վար չա կան գոր ծե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վար չա կան դա տա րա նին ընդ դա տյա են հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող 
բո լոր գոր ծե րը (...)։

ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ընդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նին են են թա կա բո լոր գոր ծե րը, բա ցա ռու թյա մբ  վար չա կան դա տա-
րա նի են թա կայու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ քա ղա քա ցի ա կան բո լոր գոր ծե րն ընդ դա տյա են ա ռա ջին ա տյա նի ընդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե (“ex offi  cio”): Նույն 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը (...) ա ռա ջար կում է ճշ տել ոչ հս տակ հայ-
ցային պա հա նջ նե րը, ոչ ճի շտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ-
նե րով (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան 
դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վի ճա րկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյա մբ կամ մաս նա կի ո րեն 
վե րաց նել մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյա լ՝ զու գո րդ վող վար չա կան ակ տի մի -
ջամ տող դրույթ նե րը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
ճա նաչ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ճա նա չել որ ևէ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը, ե թե նա չի կա րող հայց ներ կայաց նել նույն օ րե-
նսգր քի 66-68-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խա ն։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
ճա նաչ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ճա նա չել վար չա կան ակ տի առ ո չի նչ 
լի նե լը ։

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակտն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող 
այն ո րո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն 
է, ո րը վար չա կան մար մի  նն ըն դու նել է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կո նկ րետ 
գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, և ուղղ ված է ան ձա նց հա մար ի րա վունք ներ և պար-
տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րը, օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով, վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե պար տա դիր կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու 
պա հա նջ նե րն են (...):

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դրա մա կան պա հա նջ նե րը են թա կա են կա տար ման ան-
բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Նույն 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դրա մա կան պա հա նջ նե րը նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
սահ ման ված կար գով հար կա դիր կա տար ման ներ կայաց նե լիս վար չա կան մար մի  նը ներ-
կայաց նում է դրա մա կան պա հա նջ նե րը հա վաս տող հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ-
տը, այդ ակ տի մա սին նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա զե կե լը կամ այլ օ րե նք նե-
րով սահ ման ված կար գով հաս ցե ա տի րո ջը հա նձ նե լը կամ այլ կե րպ պատ շաճ ծա նու ցե լը, 
ինչ պես նաև ու ժի մե ջ մտ նե լը և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լը հա վաս տող ա պա ցույց նե րը և 
կա տար ման վե րա բե րյալ գրու թյուն (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ (...) նույն օ րեն քը, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 13-րդ գլ խին հա մա պա տաս խան, սահ մա-
նում է նաև հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի կա տար ման պայ ման նե րը և 
կար գը` այն քա նով, որ քա նով դրա նոր մե  րն ի րե նց է ու թյա մբ (mutatis mutandis) կի րա ռե լի 
են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման նկատ մա մբ:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 
7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման են թա կա են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տե րը` « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 13-րդ գլ խով սահ ման ված կար գով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման մի  ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը նույն օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով տր ված կա տա րո ղա կան թե րթն է, ինչ պես նաև « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի     88-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ ներ կայաց ված դի մու մը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31.1-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված պա հա նջ նե րին 
չհա մա պա տաս խա նող, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան 
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պա հան ջը եր կու հա րյուր հա զար դրա մը գե րա զան ցե լու (...) դեպ քե րում ներ կայաց ված 
փաս տա թղ թե րը հար կա դիր կա տա րո ղը վե րա դա րձ նում է վար չա կան մար մի ն:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում հար կա դիր կա-
տա րո ղը կայաց նում է ո րո շում: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա-
տա րո ղի կայաց րած ո րո շու մը կա րող է բո ղո քա րկ վել հար կա դիր կա տար ման ծա ռայու-
թյան մար զային ստո րա բա ժան ման գտն վե լու վայ րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան կամ 
վե րա դա սու թյան կար գով  ո րո շումն  ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամկ  ե տում: Նույն 
հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րը վե րաց վում կամ 
փո փոխ վում են դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա կամ հար կա դիր կա տա րո ղի վե րա դա սի 
կող մի ց:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղը կայաց-
նում է ո րո շում (...):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ ընդ դա տու թյու նը՝ որ պես դա տա վա րա-
կան ինս տի տուտ, դա տա վա րա կան նոր մե  րի այն պի սի հա մակ ցու թյուն է, ո րո նք կար գա-
վո րում են դա տա րա նի քն նու թյա նը են թա կա բո լոր գոր ծե րի բաշ խու մը ՀՀ դա տա կան 
իշ խա նու թյան ա ռա ջին ա տյա նի կո նկ րետ դա տա րան նե րի մի  ջև։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 03.02.2009 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-787 ո րոշ մա մբ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տա րրն է հան դի սա նում ան ձի՝ այն դա տա րա նում իր գոր ծի քն նու-
թյան ի րա վուն քը, ո րի ընդ դա տու թյա նն օ րեն քով հա նձն ված է տվյ ալ գոր ծը:

ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 22-րդ հոդ վա ծում և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րե նսգր քի 15-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված ի րա վադ րույթ նե րով օ րե նս դի րը կան-
խո րո շել է ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի ընդ դա տու թյան շր ջա նա կը, որն 
ընդ գր կում է բո լոր գոր ծե րը՝ բա ցա ռու թյա մբ վար չա կան դա տա րա նի քն նու թյա նը վե րա-
պահ ված գոր ծե րի: Իսկ ՀՀ դա տա կան օ րե նսգր քի 35-րդ հոդ վա ծում և ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 10-րդ հոդ վա ծում ամ րա գր ված ի րա վադ րույթ նե րով օ րե նս դի-
րը սահ մա նել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ընդ դա տու թյան շր ջա նա կը, ո րը կա զմ ված է 
հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճե րից ծա գող գոր ծե րի ց։ Փաս տո րեն, 
դա տա կան գոր ծե րի տա րան ջա տու մը քա ղա քա ցի ա կա նի և վար չա կա նի պայ մա նա վոր-
ված է այդ գոր ծե րով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թով. կո նկ րետ գոր ծի՝ ա ռար-
կայա կան ընդ դա տու թյան հար ցը բա ցա հայ տե լու հա մար ան հրա ժե շտ է պար զել այդ 
գոր ծով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, այ սի նքն՝ այն հար ցը, թե արդյոք տվյ ալ 
գոր ծը ծա գում է հան րային, թե մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճից: 

Այս պի սով, ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հայ ցի կամ դի մու մի  հի ման վրա հա-
րուց ված գոր ծե րի ա ռար կայա կան ընդ դա տու թյան հար ցը ո րոշ վում է՝ ել նե լով այն հան-
գա ման քից, թե ինչ պի սի (հան րային կամ մաս նա վոր) ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա-
գող վե ճից է բխում այդ գոր ծե րի հա րուց ման հա մար հի մք հան դի սա ցած պա հան ջը (իսկ 
մի  քա նի փոխ կա պա կց ված հայ ցա պա հա նջ նե րի առ կայու թյան դեպ քում՝ դրան ցից հիմ-
նա կա նը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի  շա րք ո րո շումն  ե րում ան դրա դար ձել է հան րային և 
մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի տար բե րակ ման և դրա հի ման վրա դա տա կան 
գոր ծե րի ընդ դա տու թյան տա րան ջատ ման հար ցին: Այս պես, ըստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի բնո րոշ մա ն՝ հան րային է այն ի րա վա հա րա բե րու թյու նը, ո րում կող մե  րից մե  կի դե րում 
ան պայ մա նո րեն հան դես է գա լիս հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օժտ ված 
սուբյեկ տը, որն այդ հա րա բե րու թյան ըն թաց քում հան րային շա հի ի րաց ման կա պակ ցու-
թյա մբ ի րաց նում է օ րեն քով սահ ման ված իր հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե-
րը: Ի րա վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու և դրա նից բխող վե ճը վար չա կան դա տա-
րա նին ընդ դա տյա լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա տա կով պե տք է գնա հատ ման 
ա ռար կա դա րձ վեն հետ ևյալ հան գա մա նք նե րը. 
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4. ա րդյո ՞ք ի րա վա հա րա բե րու թյան կող մե  րից մե  կը հան րային իշ խա նա կան լի ա զո-
րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյե կտ է, թե՝ ոչ, 

5. ա րդյո ՞ք այդ ի րա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան րային 
իշ խա նա կան լի ա զո րու թյա մբ օժտ ված սուբյեկ տի կող մի ց իր հան րային իշ խա նա կան լի-
ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, թե՝ ոչ, 

6. ա րդյո ՞ք այդ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րային շա հի ի րաց ման կա-
պակ ցու թյա մբ (ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է ե ղել հան րային շա հի`          սո ցի ալ-
ի րա վա կան պրակ տի կայում ի րաց մա նը և ա ռար կայաց մա նը), թե՝ ոչ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մի  այն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա 
առ կայու թյան դեպ քում է հնա րա վոր փաս տել ի րա վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու 
հան գա ման քը, ինչ պես նաև այդ հա րա բե րու թյու նից բխող վե ճե րի ընդ դա տու թյան հար-
ցը (տե ՛ս, « Վե ստ» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի  կայի նա խա րա րու  թյան մտա վոր սե փա կա-
նու  թյան գոր ծա կա լու  թյան թիվ ՎԴ/0823/05/14, թիվ ՎԴ/0830/05/14 և թիվ ՎԴ/1621/05/14 
վար չա կան գոր ծե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մն  ե րը):

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա-
րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին ո րոշ մա ն՝ դա տա կան կար գով բո ղո քա րկ ման 
ի րա վա կան կա ռու ցա կար գին ան դրա դար ձել է թիվ ՎԴ/3540/05/14 վար չա կան գոր ծով 
25.05.2016 թվա կա նին կայաց ված ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում: Նշ ված ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա-
րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը են թա կա է բո-
ղո քա րկ ման դա տա կան կար գով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում օ րե նսդ րի կող մի ց սահ ման ված ի րա վադ րույ թի 
ու ժով, ո րի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղի կայաց րած ո րո շու մը կա րող է բո ղո քա րկ-
վել հար կա դիր կա տար ման ծա ռայու թյան մար զային ստո րա բա ժան ման գտն վե լու վայ-
րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ դա տա կան 
օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն՝ Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան ներ են հա մար վում ընդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րան նե րը և վար չա կան դա տա րա նը: Հետ ևա բար, ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել պար զել, թե ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով 
նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շում-
նե րը բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հա նջ նե րը և դրա նց հի ման վրա հա րուց ված 
գոր ծե րն ա ռա ջին ա տյա նի կո նկ րետ ո՞ր դա տա րա նին են ընդ դա տյա՝ ընդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րան նե րի ՞ն, թե՞ վար չա կան դա տա րա նին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա-
տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րը բո ղո-
քար կե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հա նջ նե րը բխում են հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րից և ընդ դա տյա են վար չա կան դա տա րա նի քն նու թյա նը: Այս պե ս՝ 

4. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու-
ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րը բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով 
քն նու թյան են թա կա վե ճի կող մե  րից մե  կը հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով 
օժտ ված սուբյե կտ է՝ հար կա դիր կա տա րո ղը (Ծա ռայու թյու նը), 

5. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու-
ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րը բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով 
քն նու թյան են թա կա վե ճը ծա գում է այն պի սի ի րա վա հա րա բե րու թյու նից, ո րի բո վան դա-
կու թյու նը հան գում է հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյա մբ օժտ ված սուբյեկ տի՝ հար-
կա դիր կա տա րո ղի (Ծա ռայու թյան) կող մի ց հար կա դիր կա տար ման են թա կա ի րա վա կան 
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ակ տե րի կա տա րումն  ա պա հո վե լու իր հան րային իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա-
կա նաց ման պար տա կա նու թյա նը, 

6. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա-
րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րը բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով 
վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գում է հար կա դիր կա տար ման են թա կա հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի պար տա դի րու թյունն ու կա տա րե լի ու թյունն ա պա-
հո վե լու հան րային շա հի՝ սո ցի ալ-ի րա վա կան պրակ տի կայում ի րաց ման և ա ռար կայաց-
ման կա պակ ցու թյա մբ: 

Այս պի սով, վկայա կոչ ված ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա-
կա ցու թյան, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րոշ ման բո ղո քա րկ ման վե րա բե րյալ հայ ցա-
պա հա նջ նե րն ընդ դա տյա են վար չա կան դա տա րա նին:

2. Օ րե նս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 65-րդ հոդ վա ծում ամ-
րագ րե լով, որ վար չա կան դա տա րա նում գո րծ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն է, ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րային ի րա վա հա րա-
բե րու թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով ի րա վա սու սուբյե կտ նե րի կող մի ց վար չա կան դա տա-
րան դի մե  լու հայ ցա տե սակ նե րը՝ որ պես վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հիմ քեր: Վար չա-
կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հի մք հան դի սա ցող ա ռան ձին հայ ցա տե սակ նե րից 
է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի ճա րկ-
ման հայ ցը, ո րով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել վե րաց նել իր ի րա վունք նե րը և ա զա տու-
թյուն նե րը խախ տող ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը ։

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ վի ճա րկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա-
կան գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց քում ա ռա ջին հեր թին ան հրա ժե շտ է պար զել, թե արդյոք 
ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբյեկ տը վար չա կան ակտ է, թե՝ ոչ: Այլ կե րպ 
ա սա ծ՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված վի ճա րկ ման հայ-
ցա տե սա կով որ ևէ փաս տա թուղթ ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի քն նու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե արդյոք այդ փաս տա թուղ թը ՀՀ ի րա վա կան հա մա-
կար գում հան դի սա նում է վար չա կան ակտ, թե՝ ոչ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի շր ջա նակ նե րում 
վար չա կան ակ տը սահ ման ված է որ պես ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող ո րո շում, 
կար գադ րու թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ, ո րը վար չա կան 
մար մի  նն ըն դու նել է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կո նկ րետ գոր ծի կար գա վոր-
ման նպա տա կով, և ուղղ ված է ան ձա նց հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ 
սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: 

Այս պի սով, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ են հետ-
ևյալ հատ կա նիշ նե րը.

1)  վար չա կան ակտն ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ է. այն ու նի հս տա կո րեն ո րոշ-
ված հաս ցե ա տեր,

2)  վար չա կան ակտն ըն դուն վում է վար չա կան մար մի ն նե րի՝ ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա-
նու թյան հան րա պե տա կան, տա րած քային կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մի ն նե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող այլ պե տա կան մար-
մի ն նե րի կող մի ց,

3)  վար չա կան ակտն ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տե րն այն պի-
սի ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ է, ո րը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, 
ներ քին են թա կայա կան կամ որ ևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մե ջ չի գտն վում այն ըն դու նած մա-
րմն  ի հետ,

4)  վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան-
րային իշ խա նու թյա մբ օժտ ված մա րմն  ի՝ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա-
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բա նա կան ան ձին ուղղ ված մի  ա կող մա նի կար գադ րու թյուն է, ո րը հի մն  ված է ի սկզ բա նե 
հան րային իշ խա նու թյա մբ օժտ ված մա րմն  ի կող մի ց ի րա գո րծ վե լու նպա տա կով ըն դուն-
ված ի րա վա կան նոր մե  րի վրա,

5)  վար չա կան ակտն ըն դուն վում է կո նկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. 
այն ուղղ ված է հան րային իշ խա նու թյա մբ օժտ ված մա րմն  ի կող մի ց հան րային ի րա վուն քի 
ո լոր տում կո նկ րետ ան ձին առնչ վող կո նկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

6)  վար չա կան ակտն ուղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևա նք ներ է ա ռա ջաց նում իր հետ 
կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կայա կան կամ որ ևէ այլ ուղ ղա կի կա-
պի մե ջ չգտն վող հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար. 
դրա նով վար չա կան մար մի  նը սահ մա նում, փո փո խում, վե րաց նում կամ ճա նա չում է ի րա-
վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա-
կան ան ձի հա մար (տե ՛ս, Ռո բե րտ Հով հան նի սյա նն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
թիվ ՎԴ/4651/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի 
ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ թվա րկ ված ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րից յու-
րա քան չյուրն ան հրա ժե շտ է, իսկ դրա նց հա մակ ցու թյու նը՝ բա վա րար, գրա վոր փաս տա-
թուղ թը վար չա կան ակտ ո րա կե լու հա մար. այդ հատ կա նիշ նե րից որ ևէ մե  կի բա ցա կայու-
թյան դեպ քում փաս տա թուղ թը չի կա րող դի տա րկ վել որ պես վար չա կան ակտ: 

Օ րե նս դի րը վար չա կան ակ տե րով սահ ման ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար-
գա վո րել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» և « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րե նք նե րով: Քն նա րկ վող օ րե նք նե րը 
սահ մա նում են, որ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա-
տար ման, այ սի նքն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար հի մք է 
հան դի սա նում օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա զմ ված և հար կա դիր կա տա րո ղին ու-
ղա րկ ված դի մու մը (գ րու թյու նը), ո րին կից հա մա պա տաս խան վար չա կան մար մի  նը ներ-
կայաց նում է նաև հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ պա րու նա կող վար չա կան 
ակ տը, ինչ պես նաև այդ վար չա կան ակ տի մա սին հաս ցե ա տի րո ջը պատ շաճ ծա նու ցե-
լը, տվյ ալ վար չա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լը և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լը հա վաս տող 
ա պա ցույց նե րը: Բա ցի այդ, այն դեպ քում, երբ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հան ջով պար տա պա նը ֆի զի կա կան ան ձ է, ա պա այդ դրա մա կան պա հան ջը են թա կա է 
հար կա դիր կա տար ման, ե թե այն չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը թիվ ՎԴ/3540/05/14 վար չա կան գոր ծով 25.05.2016 թվա-
կա նի ո րոշ մա մբ ար ձա նագ րել է, որ վե րը նշ ված պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խա նող 
դի մու մը (գ րու թյու նը) և դրան կց ված փաս տա թղ թե րը հար կա դիր կա տա րո ղին ներ-
կայաց նե լու դեպ քում վեր ջի նս հա րու ցում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան-
ջի կա տար մա նն ուղղ ված վար չա կան վա րույթ՝ կայաց նե լով հա մա պա տաս խան ո րո շում: 
Հա կա ռակ պա րա գայում, այ սի նքն՝ այն դեպ քում, երբ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հա նջ պա րու նա կող վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց հար-
կա դիր կա տա րո ղին ու ղա րկ ված դի մու մը (գ րու թյու նը) և դրան կց ված փաս տա թղ թե-
րը չեն հա մա պա տաս խա նում « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» և 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րե նք նե րով սահ-
ման ված պա հա նջ նե րին, կամ ե թե պար տա պան ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը, ա պա 
հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է ներ կայաց ված փաս տա թղ թե րը վե րա դա րձ նել հա-
մա պա տաս խան վար չա կան մար մի ն:

Նշ ված ո րոշ մա մբ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րոշ ման ի րա վա կան բնույ թը հա-
մադ րե լով վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի հե տ՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը.

7)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված 
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կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ան հա տա-
կան ի րա վա կան ակտ է,

8)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ըն դուն-
վում է վար չա կան մա րմն  ի՝ հար կա դիր կա տա րո ղի (Ծա ռայու թյան) կող մի ց,

9)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ու նի ար-
տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տե րն այն պի սի ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձ է, ո րը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կայա կան կամ որ ևէ այլ 
ուղ ղա կի կա պի մե ջ չի գտն վում այն ըն դու նած մա րմն  ի հետ,

10)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ըն դուն-
վում է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում,

11)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ուղղ ված է 
հան րային իշ խա նու թյա մբ օժտ ված մա րմն  ի կող մի ց հան րային ի րա վուն քի ո լոր տում կո-
նկ րետ ան ձին առնչ վող կո նկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

12)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ուղ ղա կի 
ի րա վա կան հետ ևա նք ներ չի ա ռա ջաց նում իր հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, 
ներ քին են թա կայա կան կամ որ ևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մե ջ չգտն վող հա մա պա տաս խան 
ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար. դրա նով վար չա կան մար մի  նը չի սահ-
մա նում, չի փո փո խում, չի վե րաց նում կամ չի ճա նա չում ի րա վունք ներ և պար տա կա նու-
թյուն ներ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար: 

Այս պի սով, ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը՝ որ պես ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակտ, օժտ ված չէ վար չա կան ակ տին բնո րոշ այն պի սի կար ևոր ա ռա նձ նա հատ կու թյա մբ, 
ինչ պի սին է՝ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար ուղ ղա կի ի րա վա կան հետ-
ևա նք ներ ա ռա ջաց նե լու՝ վեր ջին նե րիս հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ 
սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե րաց նե լու կամ ճա նա չե լու հատ կա նի շը: Հետ ևա բար վար-
չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա-
րո ղի ո րո շու մը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում չի կա րող հա մար վել վար չա կան ակտ, քա-
նի որ այն օժտ ված չէ վար չա կան ակ տին բնո րոշ վե րը նշ ված հատ կա նի շով և իր բնույ-
թով ըն դա մե  նը վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի՝ որ պես ի րա վա-
կան ըն թա ցա կար գի, սկի զբն ազ դա րա րող ի րա վա կան ակտ է հան դի սա նում:

3. Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է հետ ևյա լը.

1)  մի  կող մի  ց՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա-
վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա-
րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան վի ճա-
րկ ման վե րա բե րյալ գո րծն ընդ դա տյա է վար չա կան դա տա րա նին և պե տք է քնն վի ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված կա նոն նե րին հա մա պա տաս-
խան,

2)  մյուս կող մի  ց՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը չի հան դի սա նում վար չա-
կան ակտ, և այդ ո րոշ ման վե րաց ման պա հան ջը չի կա րող դառ նալ ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի ճա րկ ման հայ ցի ա ռար կա:
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ նշ ված խնդ րա հա րույց ի րա վի ճա կի ա ռա-
ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է կա տա րո ղա կան վա րույ թի վե րա բե րյալ հար կա դիր կա-
տա րո ղի կայաց րած ո րո շումն  ե րի, այդ թվում նա և՝ վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա-
րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րոշ ման դա տա կան կար-
գով բո ղո քա րկ ման ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի թե րի և հան րային իշ խա նու թյան մար-
մի ն նե րի ի րա վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի ու ան գոր ծու թյան դա տա կան կար գով 
բո ղո քա րկ ման հար ցում ընդ հա նուր հայե ցա կար գային մո տե ցումն  ե րին հա կա սող օ րե-
նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րով: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ մա մբ 
ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ մաս նա գի տաց ված ար դա րա դա տու-
թյան, այդ թվում` վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տի նե րդ րու մը, ի թի վս այլ-
նի, նպա տակ է հե տա պն դում ա ռա ջին հեր թին ա պա հո վե լու տվյ ալ ո լոր տում դա տա կան 
պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման ար դյու նա վե տու թյու նը և լի ար ժե քու թյու նը՝ ար-
դա րա դա տու թյան այդ տե սա կին բնո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մա մբ:

 Հա մա ձայն թիվ ՎԴ/3540/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
25.05.2016 թվա կա նի ո րոշ մա ն՝ գոր ծող օ րե նսդ րու թյու նը պատ շաճ կեր պով չի ա պա-
հո վում հար կա դիր կա տա րո ղի կող մի ց կա տա րո ղա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ըն-
դուն վող և վար չա կան ակտ չհան դի սա ցող ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րի դեմ ան-
ձի դա տա կան պա շտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ և լի ար ժեք ի րա ցու մը: Ուս տի 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա-
սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րոշ ման դա տա կան կար գով վի ճա րկ ման հար ցում առ կա 
ի րա վա կան խն դի րը լու ծե լու հա մար ան հրա ժե շտ է որ պես ե լա կետ ըն դու նել այն հան-
գա ման քը, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի ու ժով վե րը նշ ված ո րո շու մը են թա կա 
է բո ղո քա րկ ման դա տա կան կար գով: Ըստ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ վե րոգ րյալ ի րա-
վա զո րող նոր մի  կի րա ռու մը չի կա րող խա թար վել դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե-
րի ան կա տար կամ թե րի լի նե լու պատ ճա ռով: Այլ կե րպ ա սած, օ րեն քով ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձա նց տր վա ծ՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա-
րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րի վի ճա րկ ման 
ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը պե տք է ե րաշ խա վոր ված ի րաց վի՝ ան կախ վար չա դա-
տա վա րա կան օ րե նսդ րու թյա մբ այդ ո րո շումն  ե րի ի րա վա չա փու թյու նը դա տա կան քն նու-
թյան ան մի  ջա կան ա ռար կա դա րձ նե լու վե րա բե րյալ պատ շաճ կա ռու ցա կար գի բա ցա-
կայու թյան հան գա ման քից:

Նշ ված ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա-
տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
ո րո շումն  ե րի՝ դա տա կան կար գով ան մի  ջա կան բո ղո քա րկ ման հնա րա վո րու թյուն տվող 
մի  ակ դա տա վա րա կան կա ռու ցա կար գը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայցն է: Նշ ված հայ ցա տե սա կի 
մի  ջո ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ճա նա չել ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով 
նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման 
ի րա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կայու թյու նը՝ դրա նով իսկ, ըստ է ու թյան, դա տա կան քն-
նու թյան ա ռար կա դա րձ նե լով վի ճե լի կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին ո րո-
շու մը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կան պե տք է ըն թա նա այն 
ուղ ղու թյա մբ, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա-
վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա-
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պա հա նջ նե րը վար չա կան դա տա րա նում են թա կա լի նեն քն նու թյան ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցի 
կա նոն նե րով: Այ սի նքն՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա-
րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րը վե րաց նե լուն ուղղ ված 
հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րը պե տք է քնն վեն այն նույն 
կար գով, ո րով քնն վում են ճա նաչ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րը: Նման 
եզ րա հա նգ ման հա մար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նել այն ի րա վա բա նա կան 
ի րո ղու թյու նը, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րի վե րաց ման նպա տա կով ան ձը չի 
կա րող դա տա րան դի մե լ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-68-րդ հոդ ված-
նե րով նա խա տես ված հայ ցա տե սակ նե րից որ ևէ մե  կով, քա նի որ ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա-
րո ղի ո րո շումն  ե րի վե րաց ման հայ ցա պա հան ջը չի հա մա պա տաս խա նում ո՛չ վի ճա րկ ման, 
ո՛չ պար տա վո րեց ման, ո՛չ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցա տե սակ նե րին:

 Վե րոգ րյալ դա տո ղու թյուն նե րից բխում է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով 
նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման 
հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րը 
վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա դի մու մը չի կա րող չըն դուն վել վար չա կան դա տա րա նի վա-
րույթ՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նման հայ ցա տե սակ նա խա տես ված 
չլի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյա մբ: Հետ ևա բար, վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րի կի րառ մա մբ լու ծել 
նշ ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել նաև հա տուկ ընգ ծել, որ վար-
չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո-
ղի ո րո շու մը վե րաց նե լուն ուղղ ված և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցա տե սա կին հա մա պա տաս խան 
ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու ար դյուն քում հա րուց ված վար չա կան 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում վար չա կան դա տա րա նը պե տք է ստու գի այդ ո րոշ ման ի րա վա չա-
փու թյու նը, այ սի նքն՝ դրա հա մա պա տաս խա նու թյու նը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» և « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րե նք նե րով սահ ման ված պա հա նջ նե րին և քն նա րկ վող ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տի՝ օ րեն քի խա խտ մա մբ ըն դուն ված լի նե լու դեպ քում վճիռ կայաց նի ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար-
կա դիր կա տար ման ի րա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կայու թյու նը ճա նա չե լու մա սին:

4. Թիվ ՎԴ/3540/05/14 վար չա կան գոր ծով կայաց ված 25.05.2016 թվա կա նի ո րոշ-
մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րել հա վե լել, որ « Դա տա կան ակ-
տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը 
սահ մա նում են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի 
շր ջա նակ նե րում հար կա դիր կա տա րո ղի ըն դու նած ո րո շումն  ե րի, այդ թվում նա և՝ կա-
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին ո րոշ ման, կամ կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի 
դեմ ան ձի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան լրա ցու ցիչ 
ե րաշ խիք ներ: 

Այս պես, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղը կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար-
ճում է, ե թե`

(...)
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11) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ժա մա նակ պա րզ վել է, որ ան ձը 
կա տա րել է իր պար տա վո րու թյու նը մի  նչև ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տը հար կա դիր 
կա տար ման ու ղար կե լը.

12) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ժա մա նակ պա րզ վել է, որ բա ցա-
կայում է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 71-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված վար չա կան ակ տը 
ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու հիմ քը.

13) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ըն թաց քում պա րզ վել է, որ առ կա 
են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման ված ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տի հի ման վրա հար կա դիր կա տար ման սահ մա նա փա կումն  ե րը.

14) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ըն թաց քում պա րզ վել է, որ 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի կա տար ման վե րա բե րյալ ներ կայաց-
ված փաս տա թղ թե րը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հա նջ նե րին չեն 
հա մա պա տաս խա նում (...): 

Ը նդ ո րում, վե րոգ րյալ ի րա վադ րույթ նե րն ըն դուն վել են «« Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում լրա ցումն  եր կա-
տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-252-Ն ՀՀ օ րեն քով, որն ու ժի մե ջ է մտել 09.01.2015 թվա կա նին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ օ րե նս դի րը « Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-14-րդ կե տե րով նա-
խա տե սել է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման նպա տա կով հա րուց ված կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը կար ճե լու պար տա դիր հիմ քե րը: Այ սի նքն՝ վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե  րի ու ժով 
հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է կար ճել ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա-
խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման նպա-
տա կով հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ե թե կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց-
քում պա րզ վել են հետ ևյալ հան գա մա նք նե րը. 

1) ան ձը կա տա րել է իր պար տա վո րու թյու նը մի  նչև ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տը հար կա դիր կա տար ման ու ղար կե լը,

2)  բա ցա կայում է վար չա կան ակտն ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու օ րեն քով սահ ման-
ված հիմ քը, 

3) առ կա են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հար կա դիր կա տար ման 
օ րեն քով սահ ման ված սահ մա նա փա կումն  ե րը,

4)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի կա տար ման վե րա բե րյալ ներ-
կայաց ված փաս տա թղ թե րը չեն հա մա պա տաս խա նում օ րեն քի պա հա նջ նե րին: 

Այս պի սով, հար կա դիր կա տա րո ղը, ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես-
ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված 
յու րա քան չյուր կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում պար զե լով « Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-14-րդ կե տե րում 
ամ րա գր ված հան գա մա նք նե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյու նը, պար տա վոր է սե փա կան նա-
խա ձեռ նու թյա մբ կար ճել հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ ան բո ղո քար կե լի վար չա-
կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի կա րճ ման վե րոգ րյալ ի րա վա կան հիմ-
քե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան պայ ման նե րում հար կա դիր կա տա րո ղը սե փա կան նա-
խա ձեռ նու թյա մբ չի կար ճում հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ա պա հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով պար տա պան հան դի սա ցող ան ձը կա րող է օգտ վել 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 4-րդ կե տով նա խա տես վա ծ՝ կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում մի ջ նոր դու թյուն-
ներ ա նե լու իր ի րա վուն քի ց՝ մի ջ նոր դե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-14-րդ կե տե րով ամ րա գր ված հա մա պա-
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տաս խան հիմ քով կար ճել հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը: Հար կա դիր կա տա րո ղի 
կող մի ց հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով պար տա պան հան դի սա ցող ան ձի 
նշ ված մի ջ նոր դու թյու նը մե  րժ վե լու դեպ քում վեր ջի նս կա րող է ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րե նսգր քի 67-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պար տա վո րեց ման հայ ցով դի-
մե լ վար չա կան դա տա րա ն՝ պա հան ջե լով ըն դու նել ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով 
նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին բա րեն պա ստ վար չա կան ակտ, ո րի 
ըն դու նու մը մե  րժ վել է հար կա դիր կա տա րո ղի կող մի ց:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ տվյ ալ պա րա գայում ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին բա րեն պա ստ վար-
չա կան ակտ ըն դու նե լու հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շր-
ջա նակ նե րում կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վա կան 
հիմ քե րի առ կայու թյան կամ բա ցա կայու թյան և կա տա րո ղա կան վա րույ թի՝ կա րճ ման են-
թա կա լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա մա նք նե րը կդառ նան դա տա կան քն նու թյան ա ռար կա: 
Հետ ևա բար վար չա կան դա տա րա նը, քն նա րկ վող վար չա կան գոր ծե րի քն նու թյան ըն-
թաց քում պար զե լով հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար-
մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի կա րճ մա ն՝ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-14-րդ կե տե րով նա խա-
տես ված հա մա պա տաս խան հիմ քի առ կայու թյու նը, կա րող է վճիռ կայաց նել հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով պար տա պան հան դի սա ցող ան ձի կող մի ց հայց վող 
վար չա կան ակտն ըն դու նե լը մե ր ժե լու, այ սի նքն՝ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու 
մա սին մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու վե րա բե րյալ ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու և հար կա-
դիր կա տա րո ղին այդ վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը, այ սի նքն՝ կա տա րո ղա կան վա րույ-
թը կար ճե լուն, պար տա վո րեց նե լու մա սին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րել է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում կա տար ված և 09.01.2015 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած լրա ցում-
նե րով օ րե նս դի րը նա խա տե սել է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա-
րո ղա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում հար կա դիր կա տա րո ղի ըն դու նած ո րո շումն  ե րի կամ 
կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում ան ձի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի 
ի րա վա կան պա շտ պա նու թյան լրա ցու ցիչ կա ռու ցա կա րգ, ո րը կա րող է նույն քան ար դյու-
նա վետ կեր պով ա պա հո վել ան ձի խա խտ ված ի րա վունք նե րի գո րծ նա կան վե րա կա նգ-
նու մը, որ քան վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին 
հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն  ե րի ան մի  ջա կան բո ղո քար կու մը վար չա կան դա տա րան 
(տե ՛ս, Հայկ Ա լու  մյա նն ընդ դեմ Ծա ռայու  թյան թիվ ՎԴ/3540/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.05.2016 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա-
րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րոշ մա ն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով ան մի  ջա կան բո ղո քա րկ ման մի  ջո ցով շա հա գր գիռ ան ձն ըստ է ու թյան ձգ տում 
է հաս նել հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի ընդ հատ մա նը, վե րաց մա նը կամ այդ 
վա րույ թով պայ մա նա վոր վա ծ՝ մի  ջամ տող գոր ծո ղու թյուն նե րի դա դա րեց մա նը: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մա մբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-14-րդ կե տե րում ամ րա գր ված հիմ քե րից որ ևէ մե -
կով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գը ևս կա րող է կի րա-
ռա կան լի նել շա հա գր գիռ ան ձի նշ ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Մաս նա վո րա պե ս՝ 
քն նա րկ վող պա րա գայում շա հա գր գիռ ան ձի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու-
թյու նը տե ղի է ու նե նում ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան 
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բուն վա րույ թի շր ջա նակ նե րում, և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու հար ցը լուծ վում 
է վար չա կան մա րմն  ի կող մի  ց՝ ա ռա նց դա տա կան մի  ջամ տու թյան: Նշ ված հան գա մա նքն 
է ա պես ազ դում է շա հա գր գիռ ան ձի խա խտ ված ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ար-
դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման վրա, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ-
թը կա րող է վե րա նալ (կա րճ վել) սե ղմ ժամկ  ետ նե րում, ա ռա նց դա տա կան քն նու թյան 
և դա տա վա րա կան օ րե նսդ րու թյու նից բխող լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան: Բա ցի այդ, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-14-րդ կե տե րում ամ րա գր ված հիմ քե րից որ ևէ 
մե  կով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի պատ շաճ ի րաց-
ման մի  ջո ցով շա հա գր գիռ ան ձն ի վեր ջո հաս նում է այն նույն ի րա վա կան դրու թյա նը 
(վի ճա կին), ո րը կա րող էր վրա հաս նել վար չա կան դա տա րա նի կող մի ց ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար-
կա դիր կա տար ման ի րա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կայու թյու նը ճա նա չե լու մա սին վճիռ 
կայաց նե լու ար դյուն քում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար-
ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար-
գե լա նք դնե լու մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռայու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չա կան 
ակ տե րով բռ նա գան ձումն  ե րի բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Կա րա պետ Քե շի շյա նը, ու-
սումն  ա սի րե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռայու թյան 
թիվ 6172443 գրու թյու նը, ո րո շել է հա րու ցել թիվ 01110791 կա տա րո ղա կան վա րույ թը՝ Վա-
րու ժան Ա վե տի քյա նից 4.500 ՀՀ դրամ և 2.250 ՀՀ դրա մ՝ որ պես կա տա րո ղա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կա տար ման ծա խս, բռ նա գան ձե լու մա սին, ինչ պես նաև 6.750 ՀՀ դրա մի  
չա փով ար գե լա նք դնել Վա րու ժան Ա վե տի քյա նին պատ կա նող գույ քի և դրա մա կան մի -
ջոց նե րի վրա (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 5):

 Սույն գոր ծով դի մե  լով դա տա րա ն՝ Վա րու ժան Ա վե տի քյա նը պա հան ջել է վե րաց նել 
Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք 
դնե լու մա սին» ո րո շու մը: Դա տա րա նը Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի հայ ցա դի մու մը՝ վի ճա-
րկ վող ո րո շու մը՝ ար գե լա նք դնե լու մա սով, վե րաց նե լու պա հան ջի մա սով, ըն դու նել է 
վա րույթ, իսկ վի ճա րկ վող ո րո շու մը` կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով, վե-
րաց նե լու պա հան ջի մա սո վ՝ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժել է: Դա տա րա նը ո րոշ ման 
հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա-
սին ո րո շու մը վար չա կան ակտ չի հան դի սա նում, և Վա րու ժան Ա վե տի քյա նը ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում չու նի Ծա ռայու թյան 
26.06.2015 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» 
ո րո շու մը՝ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով, վի ճար կե լու որ ևէ ի րա վա կան 
հնա րա վո րու թյուն. այդ մա սով ներ կայաց ված հայ ցը են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու-
թյան (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 12-14):

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի « Հայ ցա դի մու մի  
ըն դու նու մը մա սով վա րույթ ըն դու նե լու, մա սով դրա ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին»  ո րո-
շու մը թո ղել ան փո փո խ՝ ըստ է ու թյան վե րա հաս տա տե լով Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա-
կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը՝ կա-
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով, վե րաց նե լու հայ ցա պա հան ջը դա տա րա նում 
քն նու թյան են թա կա չլի նե լու վե րա բե րյալ Դա տա րա նի դիր քո րո շու մը (գոր ծի հա վել-
ված, գ.թ. 56-63):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

 Նախ ևա ռաջ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա-



ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ798

կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը՝ կա-
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով, վե րաց նե լու կամ ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա-
պա հա նջն ընդ դա տյա է վար չա կան դա տա րա նին, քա նի որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա-
տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
ո րոշ ման բո ղո քա րկ ման վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջը բխում է հան րային ի րա վա հա րա-
բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից:

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ Ծա ռայու թյան 
26.06.2015 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» 
ո րո շու մը՝ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով, ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 
չի հան դի սա նում վար չա կան ակտ, քա նի որ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան-
ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար-
կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը՝ որ պես ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ, օժտ ված չէ վար-
չա կան ակ տին բնո րոշ այն պի սի կար ևոր յու րա հատ կու թյա մբ, ինչ պի սին է ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար ուղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևա նք ներ ա ռա ջաց նե լու՝ 
վեր ջին նե րիս հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, 
վե րաց նե լու կամ ճա նա չե լու հատ կա նի շը, և իր բնույ թով ըն դա մե  նը վար չա կան ակ տով 
նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի՝ որ պես ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի սկի զբն ազ դա-
րա րող ի րա վա կան ակտ է հան դի սա նում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի 
« Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րոշ ման կա տա րո-
ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սը վար չա կան ակտ չէ, և ան ձը չի կա րող ո րոշ ման այդ 
մա սի վե րաց ման պա հան ջով հայց ներ կայաց նել ո՛չ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վի ճա րկ ման, ո՛չ նույն օ րե նսգր քի 67-րդ և 
68-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես վա ծ՝ պար տա վո րեց ման և գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
հայ ցա տե սակ նե րին հա մա պա տաս խան: Հետ ևա բար նշ ված ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տի վե րաց մա նն ուղղ ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և այդ հայ ցա պա հան ջը 
քն նու թյան առ նե լու նկատ մա մբ պե տք է կի րառ վեն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցի կա նոն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում նշել, որ վար չա կան ար դա րա դա-
տու թյա նը բնո րոշ կար ևո րա գույն ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից մե  կը  դա տա րա նի կող-
մի ց գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե („ex offi  cio“) պար զե լու սկզ բունքն 
է, ո րը նպա տա կաուղղ ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան առջև դր ված ա ռա նձ նա-
հա տուկ խն դիր նե րի լուծ մա նը և հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե-
րից բխող գոր ծե րի քն նու թյան ու լուծ ման մի  ջո ցով ֆի զի կա կան, ի րա վա բա նա կան ան-
ձա նց ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյան մի  ջո ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
ա պա հով մա նը: Վար չա դա տա կան գոր ծըն թա ցում գոր ծի փաս տե րն ի պաշ տո նե պար զե-
լու սկզ բուն քի ի րա վա կան ամ րագ րու մը հե տա պն դում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա-
կան ու ի րա վա բա նա կան ան ձա նց նկատ մա մբ        հան րային-իշ խա նա կան լի ա զո րու-
թյուն նե րով օժտ ված սուբյե կտ նե րի ու նե ցած փաս տա ցի ա ռա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու 
նպա տակ: Քն նա րկ վող ի րա վա կան սկզ բուն քը հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 
ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա նին օժ տում 
է ակ տիվ դե րա կա տա րու թյա մբ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար դյու նա վե տո րեն 
ա պա հո վե լու իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյե կտ նե րի ըն դու նած ի րա-
վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի ու ան գոր ծու թյուն նե րի դեմ ֆի զի կա կան և ի րա վա-
բա նա կան ան ձա նց հան րային սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ի րա ցու մը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն 
ի պաշ տո նե (“ex offi  cio”) պար զե լու  սկզ բուն քի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի ակ տիվ դե րա-
կա տա րու թյունն ար տա հայտ վում է, մաս նա վո րա պես, ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լիս դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օ ժան դա կե լու՝ վար չա կան 
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դա տա րա նի պար տա կա նու թյա մբ: Այս պես, գո րծ նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ 
ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք՝ որ պես վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա-
կից ներ, ակն կա լե լով վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով վե րա կա նգ նել ի րե նց խա-
խտ ված ի րա վունք նե րը՝ ճի շտ չեն ընտ րում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կը կամ ճի շտ չեն ձևա կեր պում ի րե նց 
հայ ցային պա հա նջ նե րը: Նշ ված դեպ քե րում վար չա կան դա տա րա նի՝ դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րին օ ժան դա կե լու պար տա կա նու թյու նը ստա նում է գո րծ նա կան մե ծ նշա-
նա կու թյուն, քա նի որ ոչ հս տակ հայ ցային պա հա նջ նե րը ճշ տե լու, ոչ ճի շտ հայ ցա տե սակ-
նե րը պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով փո խա րի նե լու վե րա բե րյալ դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րին ա ռա ջա րկ ա նե լու վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ 
կա տար ման պայ ման նե րում ա պա հով վում է ոչ մի  այն ար դյու նա վետ դա տա քն նու թյու նը, 
այլ նա և՝ ան ձի խա խտ ված ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա րկ է հա մա րում ընդ գծել, որ հայ ցա տե սա կի ընտ րու թյան 
սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը բո լոր դեպ քե րում պատ կա նում է հայց վո րին, և ե թե ոչ հս տակ 
կամ ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը հս տա կեց նե լու կամ ճի շտ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու 
վե րա բե րյալ դա տա րա նի մատ նան շու մի ց հե տո էլ հայց վո րը շա րու նա կում է պն դել իր 
կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջը, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի քն նու-
թյունն ի րա կա նաց նել հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջի շր ջա նակ նե-
րում: Այդ պա րա գայում դա տա րա նի մատ նա նշ ման պար տա կա նու թյու նը հա մար վում է 
կա տար ված (տե ՛ս, նաև Ա լեք սա նդր Կա րա լո վն  ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ 
ՎԴ/4315/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու -
մը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծով ամ րա գր ված ի րա վա-
նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լիս դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օ ժան դա կե լու վար չա կան դա տա րա-
նի՝ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե (“ex offi  cio”) պար զե լու սկզ բուն քի 
է ու թյու նից բխող պար տա կա նու թյու նը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում կա րող է ի րա-
կա նաց վել թե՛ գոր ծի հա րուց ման, թե՛ գոր ծը դա տա քն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու, թե՛ 
դա տա քն նու թյան փու լե րի ըն թաց քում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան վե րոգ րյալ փու լե րի ըն թաց քում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար-
ման ան հրա ժեշ տու թյան և բա վա րար հիմ քե րի առ կայու թյան պա րա գայում վար չա կան 
դա տա րա նը պար տա վոր է ձեռ նա մուխ լի նել այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը: Այլ 
կե րպ ա սած, ե թե գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե (“ex offi  cio”) պար-
զե լու սկզ բուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող այս կամ այն դա տա վա րա կան գոր ծո ղու-
թյու նը գոր ծի քն նու թյան սկզբ նա կան (գոր ծի հա րուց ման կամ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե-
լի ու թյան) փու լում կա տա րե լու հա մար առ կա են բա վա րար ի րա վա կան և փաս տա կան 
հիմ քեր, ա պա վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է տվյ ալ դա տա վա րա կան պար տա-
կա նու թյու նը կա տա րել հե նց այդ փու լում՝ ել նե լով գոր ծի հե տա գա քն նու թյան ար դյու նա-
վե տու թյունն ա պա հո վե լու նկա տա ռումն  ե րից:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ վար չա կան դա տա րա նի կող մի ց ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե-
սա կով փո խա րի նե լու (պատ շաճ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) վե րա բե րյալ հայց վո րին 
ա ռա ջա րկ ա նե լու պար տա կա նու թյու նը կա րող է կա տար վել նաև գոր ծի հա րուց ման փու-
լում: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան (գոր ծի հա րուց ման) 
փու լում նշ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը պե տք է կա տար վի հայ ցա դի մու մը վե-
րա դա րձ նե լու մա սին ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում: Այս պե ս՝

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն՝ դա տա վո րը վե րա դա րձ նում է հայ ցա դի մու մը, ե թե չեն պահ պան վել նույն 
օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի և 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ, 6-րդ և 7-րդ կե տե րով 
սահ ման ված` հայ ցա դի մու մի ն ա ռա ջա դր վող պա հա նջ նե րը (...):
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ հայ ցա դի մու մը բո վան դա կում է հայց վո րի պա հան ջը ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի  
73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի մու մում պե տք է նշ վի հայց վո րի 
պա հան ջը, ո րը կազ մում է հայ ցի ա ռար կան և ո րի մե  րժ ման կամ բա վա րար ման վե րա-
բե րյալ դա տա րա նը գո րծն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ է կայաց նում: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մա մբ պա տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջը 
(հայ ցի ա ռար կան) հայ ցա դի մու մում պե տք է շա րա դր ված լի նի այն կե րպ, որ դա տա րա նի 
հա մար առն վա զն պա րզ լի նի, թե ինչ է ակն կա լում հայց վո րը՝ դա տա կան պա շտ պա նու-
թյուն հայ ցե լո վ։ Այլ կե րպ ա սա ծ՝ հայ ցա դի մու մը պե տք է բո վան դա կի հայ ցի ա ռար կան 
բա վա րար հս տա կու թյա մբ, որ պես զի դա տա րա նը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ներ կայաց-
ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջի կա պակ ցու թյա մբ ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ-
բուն քի պա հա նջ նե րին բա վա րա րող դա տա կան ակտ կայաց նել: Աս վա ծը հատ կա պես 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի վար չա կան դա տա վա րու թյու նում, քա նի որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նս գիր քը հս տակ սահ մա նում է այն հայ ցա տե սակ նե րը, ո րո նց մի  ջո-
ցով ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք կա րող են վար չա կան դա տա րա նից հայ ցել 
ի րե նց խա խտ ված ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյուն: Ընդ ո րում, 
նշ ված հայ ցա տե սակ նե րը մի  մյան ցից ա ռա ջին հեր թին տար բեր վում են հայ ցի ա ռար-
կայով, այ սի նքն՝ այն նյու թաի րա վա կան պա հան ջի բո վան դա կու թյա մբ, ո րը ֆի զի կա կան 
և ի րա վա բա նա կան ան ձի նք ուղ ղում են այս կամ այն վար չա կան մա րմն  ին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի 
և 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ հայ ցա դի մու մում հայց վո րի պա-
հան ջը չբո վան դա կե լու ի րա վա բա նա կան հետ ևա նքն այն է, որ այդ դեպ քում վար չա կան 
դա տա րա նը վե րա դա րձ նում է ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի գնա հատ մա մբ վե րոգ րյալ օ րե նսդ րա կան կար գա վո րու մը պե տք է մե կ նա բան-
վի հետ ևյալ կե րպ. վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է վե րա դա րձ նել հայ ցա դի մումն  
ինչ պես այն դեպ քում, երբ հայ ցա դի մու մում հայց վո րի պա հա նջն իս պառ բա ցա կայում է, 
այն պես էլ այն դեպ քում, երբ հայց վո րի պա հան ջը բա վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա-
կի չէ: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ հայց վո րի պա հան ջը կա րող է դի տա րկ վել որ պես բա-
վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա կի չձ ևա կե րպ ված, մաս նա վո րա պես այն դեպ քե րում, 
երբ այն հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս պար զե լու հայ ցի կո նկ րետ նյու թա կան օբյեկ տը, 
կամ հայց վո րի կող մի ց ներ կայաց վող նյու թաի րա վա կան պա հան ջի բո վան դա կու թյան 
կա պակ ցու թյա մբ տա րա կե րպ մե կ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս և ող ջամ տո րեն 
ան հաս կա նա լի է դա րձ նում այն՝ դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն չտա լով ըստ է ու թյան 
քն նու թյան առ նել տվյ ալ վե ճը և վե րջ նա կան դա տա կան ակ տով լու ծել հայ ցը լրիվ կամ 
մաս նա կի ո րեն մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու հար ցը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, երբ ան-
ձը, իր խա խտ ված ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան նպա տա կով դի մում է վար չա կան 
դա տա րան, ա պա վեր ջի նիս ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյու նը պե-
տք է ի րա կա նաց վի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված պատ-
շաճ հայ ցա տե սա կի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի ըստ է ու թյան քն նու թյան և 
լուծ ման մի  ջո ցով: Այ սի նքն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում հայց վո րի պա հան ջը պե տք 
է հա մա պա տաս խա նի օ րեն քով սահ ման ված այն հայ ցա տե սա կին բնո րոշ հայ ցի ա ռար-
կային, ո րի մի  ջո ցով տվյ ալ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր 
է գո րծ նա կա նում հաս նել ան ձի ի րա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
ա պա հով մա նը: Հետ ևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան 
փու լում առ կա են բա վա րար ի րա վա կան հիմ քեր առ այն, որ հայց վո րը դա տա րան է դի մե լ 
ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կով, ա պա վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի քն նու թյան 
հե նց այդ սկզբ նա կան փու լում կա տա րել ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա-
կով փո խա րի նե լու (պատ շաճ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) վե րա բե րյալ իր դա տա վա-
րա կան պար տա կա նու թյու նը:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մա մբ վար չա կան դա տա րան ներ կայաց ված հայ-
ցա դի մու մում հայց վո րի պա հան ջը տվյ ալ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող և ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված ճի շտ հայ ցա տե սա կին չհա-
մա պա տաս խա նող կեր պով ձևա կե րպ ված լի նե լը հի մք է հան դի սա նում տվյ ալ հայ ցա-
դի մու մը վե րա դա րձ նե լու հա մա ր՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի խա խտ ման հիմ քով: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ այն դեպ քում, երբ 
հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան փու լում առ կա են բա վա րար հիմ քեր հան գե լու այն եզ-
րա կա ցու թյան, որ ան ձի կող մի ց վար չա կան դա տա րան ներ կայաց ված հայ ցա պա հան ջը 
ձևա կե րպ ված չէ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով նա խա տես ված պատ շաճ 
հայ ցա տե սա կի հայ ցի ա ռար կային հա մա հունչ, ա պա տվյ ալ հայ ցա դի մու մը են թա կա է 
վե րա դա րձ մա ն՝ որ պես բա վա րար չա փով հս տակ կամ ո րո շա կի չձ ևա կե րպ ված պա հա նջ 
պա րու նա կող հայ ցա դի մում: 

Այս պես, օ րի նակ, դա տա կան պրակ տի կայում կա րող են հան դի պել այն պի սի ի րա-
վի ճակ ներ, երբ ան ձը, դի մե  լով վար չա կան դա տա րան, ցան կա նում է հաս նել վար չա կան 
ակտ չհան դի սա ցող ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի վե րաց մա նը և իր ի րա վունք նե րի և 
շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան հա մար ընտ րել է ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կ՝ իր պա-
հան ջը ձևա կեր պե լով տվյ ալ պա րա գայում ոչ կի րա ռե լի` վի ճա րկ ման հայ ցա տե սա կի հայ-
ցի ա ռար կային հա մա պա տաս խա ն՝ պա հան ջե լով վե րաց նել ոչ թե վար չա կան ակտ, այլ 
վար չա կան ակտ չհան դի սա ցող ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ: Նման պայ ման նե րում 
հայց վո րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի դա տա կան պա շտ պա նու թյան հա մար 
պատ շաճ հայ ցա տե սա կի ընտ րու թյան ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան առ կայու թյան դեպ-
քում վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու մա սին ո րոշ-
ման մի  ջո ցով մատ նան շել հայց վո րին այդ ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը և ա ռա ջար կել 
վեր ջի նիս ներ կայաց նե լու տվյ ալ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող և օ րեն քով նա-
խա տես ված պատ շաճ հայ ցա տե սա կի հայ ցի ա ռար կային բնո րոշ հայ ցա պա հա նջ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա հան ջը չի կա-
րող քնն վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված վի ճա րկ ման հայ ցի շր ջա նակ նե րում, քա նի որ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին 
հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը վար չա կան ակտ չէ: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա-
վա կան դիր քո րո շումն  ե րի՝ նշ ված ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի վե րաց մա նն ուղղ ված 
հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և այդ հայ ցա պա հան ջը քն նու թյան առ նե լու նկատ մա-
մբ պե տք է կի րառ վեն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցի կա նոն նե րը: Հետ ևա բար հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու-
ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա հան ջը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 66-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վի ճա րկ ման 
հայ ցա տե սա կին հա մա պա տաս խան ներ կայաց ված լի նե լը հի մք է հան դի սա նում տվյ ալ 
հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու հա մա ր՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 73-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի խա խտ ման հիմ քով: Այլ կե րպ ա սա ծ՝ այն դեպ քում, 
երբ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա-
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը վե րաց նե լուն 
ուղղ ված հայ ցա պա հան ջը ձևա կե րպ ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր-
քի 66-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վի ճա րկ ման հայ ցի ա ռար կային հա մա հունչ, ա պա 
տվյ ալ հայ ցա դի մու մը են թա կա է վե րա դա րձ մա ն՝ որ պես բա վա րար չա փով հս տակ կամ 
ո րո շա կի չձ ևա կե րպ ված պա հա նջ պա րու նա կող հայ ցա դի մում: 

Վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը կի րա ռե լով սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մա մբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վա րու ժան Ա վե տի քյա նը, Ծա ռայու-
թյան 26.06.2015 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու 
մա սին» ո րո շու մը վե րաց նե լու կամ ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով դի մե  լով դա տա րան, 
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նպա տակ է ու նե ցել ի րաց նել նաև ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մա նն ուղղ ված կա-
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րոշ մա ն՝ դա տա կան 
կար գով բո ղո քա րկ ման իր ի րա վուն քը և ար դյու նա վետ դա տա կան պա շտ պա նու թյան 
մի  ջո ցով հաս նել այդ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի վե րաց մա նը: Հետ ևա բար ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 5-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծի փաս տա-
կան հան գա մա նք նե րն ի պաշ տո նե (“ex offi  cio”) պար զե լու դա տա վա րա կան սկզ բուն քի 
ու ժով Դա տա րա նը պար տա վոր էր ա ռա ջար կել (մատ նան շել) Վա րու ժան Ա վե տի քյա նին 
իր կող մի ց ներ կայաց ված ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը՝ Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի 
« Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րոշ մա ն՝ կա տա րո-
ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սը վե րաց նե լու կամ ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի վե-
րա բե րյալ, փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սա կո վ՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցով: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի 
« Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը՝ կա տա րո-
ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով, վե րաց նե լու կամ ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի վե-
րա բե րյալ Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լի ու թյան (գոր ծի հա րուց ման) 
փու լում Դա տա րա նը պար տա վոր էր հայց վո րին մատ նան շել պատ շաճ հայ ցա տե սա կը, 
այ սի նքն՝ կա տա րել ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու վե-
րա բե րյալ Վա րու ժան Ա վե տի քյա նին ա ռա ջա րկ ա նե լու (ճի շտ հայ ցա տե սա կը մատ նան-
շե լու) իր պար տա կա նու թյու նը: Մի այն այդ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լու 
պայ ման նե րում Դա տա րա նը կա րող էր լու ծել Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի հայ ցա դի մու մը 
վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի կող-
մի ց ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը են թա կա էր վե րա դա րձ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րե նսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի խա խտ ման հիմ քով, քա նի որ 
տվյ ալ հայ ցա դի մու մը ներ կայաց վել է ոչ պատ շաճ հայ ցա տե սա կո վ՝ վի ճա րկ ման հայ ցով, 
և չի բո վան դա կում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցա տե սա կին հա մա պա տաս խան պա հա նջ: Հետ ևա բար 
սույն գոր ծով Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
և ար գե լա նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը՝ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով, վե-
րաց նե լու կամ ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի կող մի ց ներ-
կայաց ված հայ ցը ճի շտ հայ ցա տե սա կո վ՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 69-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցով, փո խա րի նե լու վե րա բե րյալ 
Վա րու ժան Ա վե տի քյա նին ա ռա ջա րկ ա նե լու (պատ շաճ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) Դա-
տա րա նի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տա րումն  ա պա հո վե լու նպա-
տա կով ան հրա ժե շտ էր վե րա դա րձ նել Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի հայ ցա դի մու մը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
Ծա ռայու թյան 26.06.2015 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու և ար գե լա-
նք դնե լու մա սին» ո րո շու մը՝ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սով, վե րաց նե լու 
կամ ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի վե րա բե րյալ Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի հայ ցա դի-
մու մի  ըն դու նու մը չէր կա րող մե  րժ վե լ՝ այդ պա հան ջի մա սով հայ ցը դա տա րա նում քն-
նու թյան են թա կա չլի նե լու հիմ քով այն պայ ման նե րում, երբ Դա տա րա նը հայ ցա դի մու մը 
վե րա դա րձ նե լու մի  ջո ցով չի կա տա րել ոչ ճի շտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա-
կով փո խա րի նե լու (պատ շաճ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) վե րա բե րյալ Վա րու ժան 
Ա վե տի քյա նին ա ռա ջա րկ ա նե լու իր դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյու նը: Հետ ևա բար 
սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Վա րու ժան 
Ա վե տի քյա նի հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լու մի  ջո ցով պատ շաճ հայ ցա տե սա կը մատ-
նան շե լու հա մար ան հրա ժե շտ է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 02.10.2015 թվա կա-
նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և վե րաց նել Դա տա րա նի 17.08.2015 
թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մա սով վա րույթ ըն դու նե լու, մա սով դրա ըն դու-
նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ մա ն՝ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սը:
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 Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 151-րդ, 152-րդ և 
163-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րումն  ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն-

նիչ դա տա րա նի 02.10.2015 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և 
կայաց նել նոր դա տա կան ակտ. մաս նա կի ո րե ն՝ Վա րու ժան Ա վե տի քյա նի հայ ցա դի մու մի  
ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սով, վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 17.08.2015 թվա կա նի 
« Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մա սով վա րույթ ըն դու նե լու, մա սով դրա ըն դու նու մը մե ր ժե-
լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և բո-
ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր
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 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ3/0196/05/16 
դա տա րա նի ո րո շում 2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ3/0196/05/16
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լյ ան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

 նա խա գա հու  թյա մբ
  մաս նակ ցու  թյա մբ  դա տա վոր նե ր
     

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի հու նի սի 19-ին
քն նար կե լով ըստ հայ ցի ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» 

ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն) ընդ դեմ Կա րեն Պետ րո սյա նի՝ գու մա րի բռ նա-
գա նձ ման պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 
05.12.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ծա ռայու թյան 
բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը.
 Դի մե  լով դա տա րան` Ծա ռայու թյու նը պա հան ջել է Կա րեն Պետ րո սյա նից բռ նա գան-

ձել 225.000 ՀՀ դրամ:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Պո ղո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

17.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 05.12.2016 

թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ծա ռայու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է և Դա տա րա նի 17.10.2016 
թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թո ղն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ծա ռայու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:

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

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան 

վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծը:
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Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա-

ջա դր ված տու գան քը և Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 
26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ-
վա ծի ու ժով այդ տու գան քին ա վե լա ցած մա սը, ո րո նց հան րա գու մա րը գե րա զան ցում է 
200.000 ՀՀ դրա մը, պե տք է դի տա րկ վեն ամ բող ջա կա նու թյան մե  ջ՝ որ պես մե կ հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ:  Ընդ ո րում, օ րե նս դի րը տու գան քի չա փի ա վե լա ցու մը 
սահ մա նել է որ պես ինք նա բե րա բար տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն, այ սի նքն` տու գան-
քի չա փի ա վե լաց ման կա պակ ցու թյա մբ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն 
առ կա չէ: Հետ ևա բար սույն գոր ծով ներ կայաց ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջը՝ 225.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, են թա կա է հար կա դիր կա տար ման դա տա կան 
կար գով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 05.12.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու  մը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար-
կա դիր կա տար ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն 
կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մա ր։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին. 

1) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված գու  մա րի բռ նա գա նձ ման վե-
րա բե րյալ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ պա րու  նա կող հայ ցե րը են թա կա 
են արդյո ՞ք դա տա րա նու մ քն նու  թյան, 

2) ի ՞նչ նյու  թաի րա վա կան պայ ման նե րի առ կայու  թյան դեպ քու մ է գոր ծու մ ան բո ղո-
քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ 
դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը, 

3) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված  գու  մա րի բռ նա գա նձ ման 
վե րա բե րյալ վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ներ կայաց ված հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հա նջ պա րու  նա կող հայ ցա դի մու  մի  ըն դու  նե լի ու  թյան փու  լու մ ի՞նչ ո րո շու մ պե տք է 
կայաց նի վար չա կան դա տա րա նը, ե թե հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը դա-
տա կան կար գով հար կա դիր կա տա րե լու ՝ օ րեն քով սահ ման ված նյու  թաի րա վա կան պայ-
ման նե րը բա ցա կայու մ են,

4)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա րու  մը կա րող է 
արդյո ՞ք տե ղի ու  նե նալ դա տա կան ե ղա նա կով, ե թե այդ պա հան ջի հիմ քու մ ըն կած ան-
բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ֆի զի կա կան ան ձից բռ նա գա նձ ման են թա կա գու  մա րի 
չա փը չի գե րա զան ցու մ 200.000 ՀՀ դրա մը, սա կայն այդ գու  մա րի և դրա նկատ մա մբ ի րա-
վու ն քի ու  ժով ինք նա բե րա բար ա վե լա ցած մա սի հան րա գու  մա րը գե րա զան ցու մ է 200.000 
ՀՀ դրա մը, իսկ « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «բ» և «գ» կե տե րով նա խա տես ված պայ ման նե րը բա ցա-
կայու մ են:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րը, օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով, վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
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տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե պար տա դիր կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու 
պա հա նջ նե րն են (...):

 « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դրա մա կան պա հա նջ նե րը են թա կա են կա տար ման ան-
բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

 Նույն հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա-
նջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գո վ՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռով 
տր ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա, ե թե` 

ա. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման 
են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հա րյուր հա զար դրա մը,

բ. ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա-
րու մը հնա րա վոր չէ ա ռա նց նրան սե փա կա նու թյան (այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա կա նու-
թյան) ի րա վուն քով պատ կա նող մի  ակ բնա կա րա նի բռ նա գա նձ ման,

գ. ի րա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գա նձ ման են թա կա 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա-
տի րոջ գույ քի ար ժե քը:

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դրա մա կան պա հա նջ նե րը նույն հոդ վա ծի            
1-ին մա սով սահ ման ված կար գով հար կա դիր կա տար ման ներ կայաց նե լիս վար չա կան 
մար մի  նը ներ կայաց նում է դրա մա կան պա հա նջ նե րը հա վաս տող հա մա պա տաս խան 
վար չա կան ակ տը, այդ ակ տի մա սին նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա զե կե լը 
կամ այլ օ րե նք նե րով սահ ման ված կար գով հաս ցե ա տի րո ջը հա նձ նե լը կամ այլ կե րպ 
պատ շաճ ծա նու ցե լը, ինչ պես նաև ու ժի մե ջ մտ նե լը և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լը հա-
վաս տող ա պա ցույց նե րը և կա տար ման վե րա բե րյալ գրու թյուն (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ (...) նույն օ րեն քը, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 13-րդ գլ խին հա մա պա տաս խան, սահ մա-
նում է նաև հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի կա տար ման պայ ման նե րը և 
կար գը` այն քա նով, որ քա նով դրա նոր մե  րն ի րե նց է ու թյա մբ (mutatis mutandis) կի րա ռե լի 
են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման նկատ մա մբ:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 
7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման են թա կա են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տե րը` « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հայաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 13-րդ գլ խով սահ ման ված կար գով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման մի  ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը նույն օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով տր ված կա տա րո ղա կան թե րթն է, ինչ պես նաև « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի  88-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հա նջ նե րի պահ պան մա մբ ներ կայաց ված դի մու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րան կա րող են դի մե լ նաև վար չա կան մար մի ն նե րը կամ 
պաշ տո նա տար ան ձի նք` ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան ան ձից հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա-
տես վող գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը (...) հա րուց վում են 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա տես ված հիմ քե րո վ՝ այդ ակտն 
ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մի  հի ման վրա:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
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ձայն՝  բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րով հայ ցա դի մու մը, ի լրումն  նույն օ րե նսգր քի 
73-րդ հոդ վա ծով ներ կայաց վող պա հա նջ նե րի, նաև նե րա ռում է տե ղե կու թյուն նե ր՝ 

1) վար չա կան ակտն ու ժի մե ջ մտ նե լու և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու մա սին.
2) հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րն ար-

տա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փակ ման 
առ կայու թյան մա սի ն։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝  բռ նա-
գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րով հայ ցա դի մու մը, ի լրումն  նույն օ րե նսգր քի 79-րդ հոդ-
վա ծով սահ ման ված հիմ քե րի, վե րա դա րձ վում է նաև նույն օ րե նսգր քի 216.1-ին հոդ վա ծի 
1-ին մա սով նա խա տես ված հիմ քե րի բա ցա կայու թյան դեպ քում:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը մե ր ժում է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ե թե հայ ցը են-
թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա-
նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
(...) նույն օ րե նսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հոդ-
ված նե րով սահ ման ված տու գան քը նշա նա կե լու մա սին ո րո շումն  ի րա վա խախ տում կա-
տա րած ան ձի կող մի ց ստա նա լու օր վա նից կամ տու գան քը նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը 
գան գա տար կե լու կամ բո ղո քար կե լու դեպ քում գան գա տը կամ բո ղո քն ա ռա նց բա վա-
րար ման թող նե լու մա սին ո րո շումն  ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի կող մի ց ստա նա-
լու օր վա նից 30 օր վա ըն թաց քում տու գան քը չվ ճա րե լու դեպ քում փաս տա ցի չվ ճար ված 
տու գան քի չա փը ա վե լա նում է 25 տո կո սով: Նույն օ րե նսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի երկ րո րդ 
մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հոդ ված նե րով սահ ման ված տու գան քը նշա նա կե լու 
մա սին ո րո շումն  ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի կող մի ց ստա նա լու օր վա նից կամ 
տու գան քը նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը գան գա տար կե լու կամ բո ղո քար կե լու դեպ քում 
գան գա տը կամ բո ղո քն ա ռա նց բա վա րար ման թող նե լու մա սին ո րո շումն  ի րա վա խախ-
տում կա տա րած ան ձի կող մի ց ստա նա լու օր վա նից 60 օր վա ըն թաց քում կամ տու գան քը 
տա րա ժամկ  ե տե լու մա սին դի մու մում նշ ված ժամկ  ե տում տու գան քը չվ ճա րե լու դեպ քում 
փաս տա ցի չվ ճար ված տու գան քի չա փը ա վե լա նում է 50 տո կո սով (...):

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան 
ա նու նից վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նե լու և վար չա կան 
տույ ժեր նշա նա կե լու ի րա վունք ու նեն նույն օ րե նսգր քի 123-րդ, 123.1-րդ, 123.3-րդ, 123.4-
րդ,          123.5-րդ (...), 123.6-րդ, 123.7-րդ, 124-րդ, 124.1-րդ, 124.2-րդ, 124.3-րդ, 124.4-րդ, 
124.6-րդ, 125-րդ, 126-րդ, 128-րդ, 129.2-րդ, 131-րդ, 132-րդ, 135.2-րդ, 140-րդ հոդ ված նե րով 
նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար` ճա նա պար հային ոս տի կա նու-
թյան բաժ նի (բա ժան մուն քի) պե տը, բաժ նի (բա ժան մուն քի) պե տի տե ղա կա լը, ճա նա-
պար հա պա րե կային ծա ռայու թյան ստո րա բա ժա նումն  ե րի հրա մա նա տար նե րը և նրա նց 
տե ղա կալ նե րը, ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան վար չա կան մա սի ծա ռայող նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ  « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում « հան րային ի րա վա կան» է 
կոչ վում պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու այն պա-
հան ջը, ո րին բնո րոշ են հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը. 

1) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լու կար գը սահ ման ված է օ րեն քով, 
2) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լը պար տա դիր է, 
3) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լու պար տա դի րու թյու նը ծա գում է և հաս-

տատ վում է վար չա կան ակ տի հի ման վրա: 
Օ րե նս դի րը հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար ման 

հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րել է  « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, « Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ինչ պես նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
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օ րե նսգր քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան ի րա վա կան նոր մե  րի մի  ջո ցով: Այս-
պես, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ 
հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ գոյու թյուն ու նեն հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման եր կու տար բեր ե ղա նակ նե ր՝ դա տա կան և 
ար տա դա տա կան: Ընդ ո րում, հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ ար տա դա-
տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը նա խա տես ված է որ պես ընդ հա նուր 
կա նոն, իսկ դա տա կան կար գով կա տար ման ե ղա նա կը՝ որ պես բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր 
կա նո նից: 

Այդ ընդ հա նուր կա նո նը սահ ման ված է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ո րի հա մա ձայն՝ հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման ան մի  ջա-
կա նո րեն այդ պա հան ջի պար տա դի րու թյու նը հաս տա տող ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տի հի ման վրա` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով: Քն նա րկ վող օ րե նք նե րը սահ մա նում են, որ ան մի  ջա կա նո րեն ան-
բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար ման, այ սի նքն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա-
կա նաց նե լու հա մար հի մք է հան դի սա նում օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա զմ ված և 
հար կա դիր կա տա րո ղին ու ղա րկ ված դի մու մը (գ րու թյու նը), ո րին կից հա մա պա տաս խան 
վար չա կան մար մի  նը ներ կայաց նում է նաև հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ 
պա րու նա կող վար չա կան ակ տը, ինչ պես նաև այդ վար չա կան ակ տի մա սին հաս ցե ա տի-
րո ջը պատ շաճ ծա նու ցե լը, տվյ ալ վար չա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտ նե լը և ան բո ղո քար կե լի 
դառ նա լը հա վաս տող ա պա ցույց նե րը:

 Հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր 
կա տար ման ե ղա նա կը կի րառ վում է մի  այն այն դեպ քում, երբ առ կա է հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով բռ-
նա գան ձե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փա կում. այդ սահ մա նա փա կումն  ե րը, 
ի րե նց հեր թին, հան դի սա նում են այն պայ ման նե րը, ո րո նց առ կայու թյունն ան հրա ժե շտ 
է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա-
տար ման ե ղա նա կի գոր ծո ղու թյան հա մար: Վե րոն շյալ պայ ման նե րը (սահ մա նա փա կում-
նե րը) նա խա տես ված են   « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սում և հան գում են հետ ևյա լին. 

ա) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման 
են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հա րյուր հա զար դրա մը,

բ) ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա-
րու մը հնա րա վոր չէ ա ռա նց նրան սե փա կա նու թյան (այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա կա նու-
թյան) ի րա վուն քով պատ կա նող մի  ակ բնա կա րա նի բռ նա գա նձ ման,

գ) ի րա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գա նձ ման են թա կա 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա-
տի րոջ գույ քի ար ժե քը: 

Այս պի սով, նշ ված ի րա վա բա նա կան փաս տե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու-
նը կան խո րո շում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար-
ման ե ղա նա կը. այդ պայ ման նե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան դեպ քում հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի՝ ար տա դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը 
չի գոր ծում, և գոր ծում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար-
գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը: 

Օ րե նս դի րը հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով հար-
կա դիր կա տար ման ե ղա նա կի հետ կապ ված դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քո վ՝ ամ րագ րե լով, որ վար-
չա կան մար մի ն նե րը կամ պաշ տո նա տար ան ձի նք կա րող են դի մե լ վար չա կան դա տա-
րան` ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձից հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րի բռ-
նա գա նձ ման պա հան ջով. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային 
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ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը 
հա րուց վում են այդ ակտն ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մի  հի ման վրա: 
Հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ 
գոր ծե րը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում քնն վում են հա տուկ վա րույ թի կար գով, ո րի 
ա ռան ձա հատ կու թյուն նե րը սահ ման ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի՝ 
«Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թը» վեր տա ռու թյա մբ 
29.1-ին գլ խում:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի վե րոգ րյալ գլ խում ամ րա գր ված ի րա-
վա նոր մե  րը նույն օ րե նսգր քի հա մա կար գում վեր լու ծու թյան են թար կե լու ար դյուն քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ-
նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը են թա կա են դա տա րա նի քն նու թյա նը և ընդ դա տյա 
են վար չա կան դա տա րա նին: Հետ ևա բար ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման 
վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա-
բե րյալ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը չի կա րող մե  րժ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քով, քա նի որ այդ 
ի րա վա նոր մում « դա տա րա նու մ» եզ րույ թի ներ քո օ րե նս դի րը նկա տի է ու նե ցել Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված բո լոր 
դա տա րան նե րին: Այ սի նքն՝ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը կա րող է մե  րժ վել ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ-
քով այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի մող սուբյեկ տը հայց հա րու ցե լու ի րա վունք առ հա-
սա րակ չու նի, իսկ դա տա րա նն ի րա վա սու չէ լու ծել իր առջև բա րձ րաց ված տվյ ալ վե ճը: 
Մի նչ դեռ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր 
կա տար ման ե ղա նա կը գոր ծում է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա-
կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մի  հի ման վրա հա րուց վա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ դա տա կան գոր ծի քն նու թյան 
և լուծ ման մի  ջո ցով, ին չի ի րա վա սու թյու նը վե րա պահ ված է վար չա կան դա տա րա նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծը վար չա կան դա տա րա նում 
հա րուց վում է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ-
ցա դի մու մի  հի ման վրա, ո րը պե տք է նե րա ռի տե ղե կու թյուն ներ հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով բռ նա-
գան ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փակ ման առ կայու թյան մա-
սին: Այդ սահ մա նա փա կումն  ե րի առ կայու թյու նը հի մք է հան դի սա նում հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ վար չա կան գոր ծի 
հա րուց ման, այ սի նքն՝ հայ ցա դի մու մը դա տա րա նի վա րույթ ըն դու նե լու հա մար: 

Օ րե նս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սում սպա ռիչ կեր պով թվար կե լով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հիմ քե րը, հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ 
դա տա կան գոր ծի հա րուց մա ն՝ օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րի բա ցա կայու թյու նը 
չի դի տար կել որ պես հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հի մք: Փո խա րե նը, օ րե նս դի րը 
հա տուկ ի րա վա կար գա վո րում է սահ մա նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
216.3-րդ հոդ վա ծում, ո րի հա մա ձայն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով 
գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ դա տա կան գոր ծի հա րուց մա ն՝ օ րեն քով նա խա-
տես ված պայ ման նե րի բա ցա կայու թյու նը հի մք է հան դի սա նում հայ ցա դի մու մը վե րա-
դա րձ նե լու հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նա խա տես ված ընդ հա նուր և 
նույն օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հա տուկ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի 
կի րառ ման հար ցում նա խա պատ վու թյու նը պե տք է տր վի հա տուկ նոր մի ն, ո րը վե րա բե-
րում է մի  այն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա-
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մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թին: Ըստ 
այդմ, ե թե « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա տես ված և սույն ո րոշ մա մբ նկա րա գր ված ի րա վա-
բա նա կան փաս տե րից որ ևէ մե  կն առ կա չէ, ա պա ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե-
նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի ու ժով վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է վե րա դա րձ նել 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մը:

 Փաս տո րեն, հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը դա տա կան կար գով հար-
կա դիր կա տա րե լու օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի բա ցա կայու թյան դա տա վա րա կան 
հետ ևան քը հան գում է ոչ թե ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լուն, 
այլ նույն օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լուն: Այլ կե-
րպ ա սա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը դա տա կան կար գով հար կա դիր 
կա տա րե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման ված հիմ քե րի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում 
վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ո րո շում կայաց նել վար չա կան մա րմն  ի՝ ֆի զի կա-
կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձից գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ հայ ցա դի մու մը 
վե րա դա րձ նե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հա ճախ հան-
դի պում են դեպ քեր, երբ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման հայ ցով դա տա րան դի մած վար-
չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մով պա հա նջ վող դրա մա կան գու մա րի չա փը չի հա մա-
պա տաս խա նում այդ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով վճար ման են թա կա գու մա րի 
չա փին: Ո րոշ դեպ քե րում այդ ի րա վի ճա կն ա ռա ջա նում է օ րե նսդ րա կան կար գա վո րում-
նե րի ար դյուն քում: Այս պես, օ րի նա կ՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյա մբ օ րե նս դի րը սահ մա նել էր, որ ո րո շա կի վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե-
րի հա մար նշա նակ ված տու գան քը 30 օր վա ըն թաց քում չվ ճա րե լու դեպ քում փաս տա ցի 
չվ ճար ված տու գան քի չա փը ա վե լա նում է 25 տո կո սով, իսկ 60 օր վա ըն թաց քում չվ ճա-
րե լու դեպ քում՝ 50 տո կո սով: Այդ պի սի վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րից են, inter alia, 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ, 124.1-րդ, 124.2-րդ, 
124.3-րդ, 124.4-րդ, 124.6-րդ, 126-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված և ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով մա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րին ոտնձ գող զան ցա նք նե րը, ո րո նց վե րա բե րյալ գոր ծե րի քն նու թյան և լուծ ման 
լի ա զո րու թյու նը վե րա պահ ված է ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյա նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 13.11.2012 թվա կա նին կայաց րած թիվ ՍԴՈ-1056 
ո րոշ մա մբ ան դրա դար ձել է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր-
քի՝ մի  նչև 26.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված այն ի րա վա կար գա վոր ման սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցին, ո րի հա մա ձայն՝ ո րո-
շա կի վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար նշա նակ ված տու գան քը սահ ման ված 
ժամկ  ե տում չվ ճա րե լու դեպ քում տու գան քի չա փը ե ռա պա տկ վում կամ հն գա պա տկ վում 
է: Նշ ված ո րոշ մա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, ար տա հայ տել 
է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ վար չա կան ի րա վա խա խտ ման հա մար նշա նակ ված 
տու գա նքն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում չվ ճա րե լը չի հան դի սա նում վար չա կան 
ի րա վա խախ տում, հետ ևա բար տու գան քի չա փի ե ռա պա տկ ման և հն գա պա տկ ման դեպ-
քում բա ցառ վում է վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը` դրա նից բխող բո լոր հետ ևա նք նե-
րով: Տու գան քի չա փի ե ռա պատ կու մը և հն գա պատ կու մը չի հան դի սա նում վար չա կան 
տույ ժի տե սակ և վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց, այլ կոչ ված է կան խար գե լե-
լու օ րեն քով սահ ման ված կար գով նշա նակ ված վար չա կան տույ ժե րը սահ ման ված ժամ-
կե տում չվ ճա րե լու հնա րա վոր դեպ քե րը և ուղղ ված է կան խե լու նոր ի րա վա խախ տումն  ե-
րի կա տա րու մը, բա րձ րաց նե լու ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձա նց կար գա պա հու թյու-
նը` պե տու թյան առջև ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի բա րե խի ղճ կա տար ման գոր ծում: 
Հի մք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հիմն  ա վոր չի հա մա րել 
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այն պն դումն  ե րը, հա մա ձայն ո րո նց` տու գան քի չա փի ե ռա պա տկ ման և հն գա պա տկ ման 
յու րա քան չյուր դեպ քը պե տք է դի տել որ պես նոր պատ ժա մի  ջոց, և յու րա քան չյուր դեպ-
քում պե տք է վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ըն դուն վի վար չա կան ակտ` ո րո շում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րե նսգր քի՝ մի  նչև 26.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի 
սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի ար տա հայ տած վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը հա վա սա րա պես կի րա-
ռե լի են նաև Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ-
վա ծի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ-
ման ված կա նոն նե րի մե կ նա բան ման հար ցում: Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հի մք է ըն դու նում այն ի րո ղու թյու նը, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ մի  նչև 26.07.2014 թվա կա նը և 26.07.2014 
թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյուն նե րի մի  ջև է ա կան տար-
բե րու թյուն ներ առ կա չեն: Այս պես, ե թե ո րո շա կի վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հա-
մար նշա նակ ված տու գան քը սահ ման ված ժամկ  ե տում չվ ճա րե լու դեպ քում Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ մի  նչև 26.07.2014 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ նա խա տես վում էր տու գան քի չա փի ե ռա պա տկ-
ման կամ հն գա պա տկ ման հնա րա վո րու թյուն, ա պա նշ ված հոդ վա ծի՝ 26.07.2014 թվա-
կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ այդ նույն դեպ քի հա մար 
նա խա տես վում էր տու գան քի չա փի (դ րա չվ ճար ված մա սի)՝ 25 կամ 50 տո կո սով ա վե-
լաց ման հնա րա վո րու թյուն: Ընդ ո րում, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ թե՛ մի  նչև 26.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա-
մբ նա խա տես ված տու գան քի չա փի բազ մա պատ կու մը, թե՛ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 
30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ նա խա տես ված տու գան քի չա փի՝ ո րո շա կի 
տո կո սով ա վե լա ցու մը կա տար վում է ին օ րեն քի ու ժո վ՝ ա ռա նց հա տուկ վար չա կան ակտ 
ըն դու նե լու ան հրա ժեշ տու թյան:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի վկայա կոչ ված ո րո շու մը, հիմն  ա վոր է հա մա րում այն մո տե ցու մը, որ Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ 26.07.2014 թվա կա-
նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վա կար գա վո-
րումն  ե րի հա մա տե քս տում օ րեն քով նա խա տես ված զան ցա նք նե րի հա մար նշա նակ ված 
տու գան քի չա փի ա վե լա ցու մը կա տար վում է ինք նա բե րա բար, ի րա վուն քի ու ժով. տու-
գան քի չա փի այդ պի սի ա վե լա ցու մը չի հաս տատ վում տվյ ալ զան ցան քի հա մար ան ձին ի 
սկզ բա նե վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կած ի րա վա սու վար չա կան մա րմ-
նի կող մի ց ըն դուն ված ա ռան ձին վար չա կան ակ տով:

 Փաս տո րեն, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 
26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րու մը հան գում է հետ ևյա լին. 

- ան ձը են թա րկ վում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, և նրա նկատ մա մբ 
վար չա կան ակ տով նշա նակ վում է տու գա նք,

-  տու գան քը ո րո շա կի ժամկ  ե տում չվ ճա րե լու դեպ քում դրա փաս տա ցի չվ ճար ված 
մա սն ա վե լա նում է 25 կամ 50 տո կո սով (տո կո սային տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է տու գան քը չվ ճա րե լու ժամկ  ե տով),

-  տու գան քի փաս տա ցի չվ ճար ված մա սի ա վե լա ցու մը կա տար վում է օ րեն քի ու-
ժո վ՝ ա ռա նց որ ևէ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու ան հրա ժեշ տու թյան, 

- ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան ակ-
տը բո վան դա կում է մի  այն վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ի սկզ բա նե նշա նակ ված տու գան-
քի չա փը,

-  տու գան քի փաս տա ցի չվ ճար ված մա սի՝ 25 կամ 50 տո կոս ա վե լաց ման փաս տը, 
ինչ պես նաև ա վե լաց ված գու մա րի չա փը չի հաս տատ վում որ ևէ վար չա կան ակ տով:

 Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում քն նա րկ ման ա ռար-
կա դա րձ նել այն ի րա վի ճա կը, երբ վար չա կան մար մի  նը, հան րային ի րա վա կան դրա մա-
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կան պա հան ջով նա խա տես ված գու մա րի բռ նա գա նձ ման հայ ցով դի մում է դա տա րա ն՝ 
այդ պա հան ջի հիմ քում ու նե նա լով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու և նրա նկատ մա մբ, որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց, տու գա նք 
նշա նա կե լու մա սին ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտ, ո րով ա ռա ջա դր ված տու գան քի 
չա փը չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը, սա կայն Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով տու գան քի չա փն ինք նա բե րա բար ա վե լա նա լու 
պայ ման նե րում վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված տու գան քի ու դրա ա վե լա ցած մա սի 
հան րա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը: Տվյ ալ դեպ քում դա տա րա նի առջև 
բա րձ րա նում է այն հար ցը, թե կա րող է արդյոք հան րային ի րա վա կան դրա մա կան այդ 
պա հան ջի հար կա դիր կա տա րումն  ի րա կա նաց վել դա տա կան կար գով, թե՝ ոչ:

Նշ ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե լա կետ է ըն դու-
նում սույն ո րոշ մա մբ ձևա վոր ված այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման հա մար հի մք 
է հան դի սա նում տվյ ալ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող 
գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման ված որ ևէ 
սահ մա նա փակ ման առ կայու թյու նը: Այ սի նքն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա-
նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծը վար չա կան դա տա րա նում կա րող է 
հա րուց վել մի  այն օ րեն քով սպա ռիչ թվա րկ ված հիմ քե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան պայ-
ման նե րում, հա կա ռակ դեպ քում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.3-րդ 
հոդ վա ծի ու ժով վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է վե րա դա րձ նել վար չա կան մա րմ-
նի հա մա պա տաս խան հայ ցա դի մու մը: 

Մաս նա վո րա պես, ան դրա դառ նա լով հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե-
րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կի գոր ծո ղու թյան հա մար « Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի            88-րդ 
հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված պայ մա նի բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ-
մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ ի րա վա կան նոր մը պե տք է մե կ նա բան վի 
«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 
կա նո նով, այ սի նքն՝ դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի 
նշա նա կու թյա մբ՝ ա ռա նց փո փո խե լու դրա նց ի մաս տը: Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նն 
ար ձա նագ րում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված ի րա վա նոր մի  բո վան դա կու-
թյունն ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում պե տք է ըն կալ վի հետ ևյալ կե րպ. ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձին ուղղ ված դրա մա կան պա հան ջի հար-
կա դիր կա տա րու մը տե ղի է ու նե նում դա տա կան կար գով, ե թե տվյ ալ վար չա կան ակ տով 
ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը հա վաս տող վար չա կան ակ տով ֆի զի կա կան 
ան ձի նկատ մա մբ ա ռա ջա դր ված դրա մա կան գու մա րը, այ սի նքն՝ բուն վար չա կան ակ տով 
նա խա տես ված դրա մա կան գու մա րը, չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը, ա պա « Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 
1.1-ին մա սի «ա» կե տով նա խա տես վա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով 
նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու սահ մա նա փա կու-
մը բա ցա կայում է: Այլ կե րպ, ե թե հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հիմ քում 
ըն կած է ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու և նրա 
նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու մա սին ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտ, ո րով ա ռա-
ջա դր ված տու գան քի չա փը չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը, ա պա տվյ ալ դեպ քում 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ-
վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման վա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան-
ջով նա խա տես վող գու մա րը դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու հիմ քը բա ցա կայում է՝ 
ան կախ այն հան գա ման քից, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված տու-
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գան քի և դրա՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 
թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը: Քն նա րկ վող պա-
րա գայում « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման վա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան-
ջով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու մյուս սահ մա նա-
փա կումն  ե րի բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում վար չա կան դա տա րա նը չի կա րող վա րույթ 
ըն դու նել գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ վար չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մը և ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի ու ժով պար տա վոր է ո րո-
շում կայաց նել այն վե րա դա րձ նե լու մա սին, քա նի որ բա ցա կայում են հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծի հա րուց ման 
օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տա րու մը չի կա րող տե ղի ու նե նալ դա տա կան կար գով հետ ևյալ պայ ման նե րի մի  ա-
ժա մա նա կյ ա առ կայու թյան դեպ քում.

1)  ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե-
րյալ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա նակ ված տու գան քի չա փը չի գե րա զան ցում 
200.000 ՀՀ դրա մը, 

2) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված տու գան քի և դրա՝ Վար չա-
կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 
30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով ա վե լա ցած մա սի 
հան րա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը,

3)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րն ար տա-
դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «բ» և «գ» կե տե րով նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կումն  ե րը բա ցա կայում են:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոգ րյալ պայ ման նե րի մի  ա ժա մա նա կյ ա առ-
կայու թյան դեպ քում ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա-
րու մը պե տք է տե ղի ու նե նա ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն, այ սի նքն՝ ար տա դա տա կան 
կար գով: Այլ կե րպ ա սած, վե րը նկա րա գր ված դեպ քում հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա րու մը տե ղի է ու նե նում « Դա տա կան ակ տե րի հար կա-
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ար տա դա տա կան ե ղա նա կո վ՝ ան մի -
ջա կա նո րեն այդ պա հան ջի պար տա դի րու թյու նը հաս տա տող ան բո ղո քար կե լի վար չա-
կան ակ տի հի ման վրա: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո-
քար կե լի վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի 
ար տա դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տա րու մը պե տք է ուղղ ված լի նի ոչ մի  այն 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա նակ ված և 200.000 ՀՀ դրա մը չգե րա զան ցող 
տու գան քի գու մա րի, այլ նաև Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե-
նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
305-րդ հոդ վա ծի ու ժով այդ տու գան քին ա վե լա ցած գու մա րի բռ նա գա նձ մա նը: Այ սի նքն՝ 
տվյ ալ դեպ քում ար տա դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տար ման են թա կա հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը նե րա ռում է ոչ մի  այն ան բո ղո քար կե լի վար չա-
կան ակ տով նշա նակ ված և 200.000 ՀՀ դրա մը չգե րա զան ցող տու գան քի բուն գու մա րը, 
այլ նաև Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա-
կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով այդ 
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տու գան քին ա վե լա ցած գու մա րը՝ ան կախ այն հան գա ման քից, որ ան բո ղո քար կե լի վար-
չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված տու գան քի և դրա ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը գե րա-
զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը: Փաս տո րեն, ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո-
քար կե լի վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ 
ար տա դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տար ման դեպ քում ֆի զի կա կան ան ձից բռ-
նա գա նձ ման են թա կա է ոչ մի  այն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա նակ ված տու-
գան քի գու մա րը, ո րը չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը, այլ նաև այդ տու գան քի՝ Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 
30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով ա վե լա ցած մա սը՝ 
ան կախ այն հան գա ման քից, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված տու-
գան քի և դրա ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Կա րեն Պետ րո սյա նը Ծա ռայու թյան 29.01.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 126-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես-
ված ա րար քի կա տար ման հա մար, և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է տու գա նք՝ 150.000 
ՀՀ դրա մի  չա փով և Կա րեն Պետ րո սյա նը նշ ված վար չա կան ակ տի մա սին առ ձե ռն ե ղա-
նա կով ի րա զեկ վել է 29.01.2016 թվա կա նին (գ.թ. 3): Ծա ռայու թյու նը 11.10.2016 թվա կա-
նին դի մե լ է դա տա րա ն՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով Կա րեն Պետ րո սյա նից 225.000 ՀՀ դրամ բռ նա գա նձ-
ման հայ ցով: Ծա ռայու թյան հայ ցա դի մու մով պա հա նջ վող գու մա րը նե րա ռում է 29.01.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Կա րեն Պետ րո սյա նի նկատ մա մբ նշա նակ ված տու գան քը (150.000 
ՀՀ դրամ), ինչ պես նաև այդ տու գան քի 50 տո կո սը (75.000 ՀՀ դրամ), որն ա վե լա ցել է 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի -
նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով (գ.թ. 1):

 Դա տա րա նը 17.10.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ մե ր ժել է Ծա ռայու թյան հայ ցա դի մու մի  
ըն դու նու մը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով սահ ման վա ծ՝ հայ ցը դա տա րա նում քն նու թյան են թա կա չլի նե լու հիմ քով: Դա տա-
րա նն իր ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ տվյ ալ դեպ քում բա-
ցա կայում են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րի հա րուց ման 
ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րո նք նա խա տես ված են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով: Դա տա րա նը, մաս-
նա վո րա պես, գտել է, որ սույն գոր ծով վար չա կան մար մի  նը չի ներ կայաց րել 200.000 ՀՀ 
դրա մը գե րա զան ցող դրա մա կան պա հա նջ պա րու նա կող ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակտ (գ.թ. 9):

  Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 05.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ մե ր ժել է Ծա ռայու թյան 
վե րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 17.10.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր-
ժե լու մա սին» ո րո շու մը թո ղել է ան փո փո խ՝ ըստ է ու թյան հիմն  ա վոր հա մա րե լով ան բո-
ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա-
նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծի հա րուց ման ի րա վա կան հիմ քե րի 
բա ցա կայու թյան վե րա բե րյալ Դա տա րա նի դիր քո րո շու մը (գ.թ. 37-43):

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի փաս տա րկ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով Ծա ռայու թյու նը դի մե լ է դա տա-
րան ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հան ջով Կա րեն Պետ րո սյա նից 225.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու հայ ցով: Հայ ցի 
հիմ քում վար չա կան մար մի  նը դրել է Կա րեն Պետ րո սյա նին վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ, որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
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մի  ջոց, տու գա նք նշա նա կե լու մա սին Ծա ռայու թյան 29.01.2016 թվա կա նի ո րո շու մը, ո րով 
ա ռա ջա դր ված տու գան քի չա փը կազ մում է 150.000 ՀՀ դրամ, սա կայն Վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 
թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով տու գան քի չա փն ինք նա-
բե րա բար ա վե լա նա լու պայ ման նե րում վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված տու գան քի ու 
դրա ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը կազ մում է 225.000 ՀՀ դրամ: Փաս տո րեն, տվյ ալ 
դեպ քում առ կա է հետ ևյալ ի րա վի ճա կը.

1)  ֆի զի կա կան ան ձի ն՝ Կա րեն Պետ րո սյա նին, վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տո վ՝ Ծա ռայու թյան 29.01.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ, նշա նակ ված տու գան քի չա փը չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը, 

2) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տո վ՝ Ծա ռայու թյան 29.01.2016 թվա կա նի ո րոշ-
մա մբ, ա ռա ջա դր ված տու գան քի և Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
305-րդ հոդ վա ծի ու ժով այդ տու գան քի ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը գե րա զան ցում 
է 200.000 ՀՀ դրա մը,

3)  հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րն ար տա-
դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «բ» և «գ» կե տե րով նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կումն  ե րը բա ցա կայում են:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընգ ծում է, որ տվյ ալ դեպ քում « Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով 
սահ ման վա ծ՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րը 
դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու հիմ քը բա ցա կայում է՝ ան կախ այն հան գա ման քից, 
որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տո վ՝ Ծա ռայու թյան 29.01.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ, 
ա ռա ջա դր ված տու գան քի և դրա՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 
305-րդ հոդ վա ծի ու ժով ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ 
դրա մը, քա նի որ Ծա ռայու թյան 29.01.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ նա խա տես ված գու մա րը 
չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նման պայ ման նե րում Ծա ռայու թյան 
29.01.2016 թվա կա նի ո րոշ ման վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հան ջի հար կա դիր կա տա րու մը պե տք է տե ղի ու նե նա ոչ թե դա տա կան, այլ ար տա դա-
տա կան ե ղա նա կով. հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով 
հար կա դիր կա տար ման հա մար հի մք է հան դի սա նում տվյ ալ հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով բռ նա գան-
ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ 
հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով ամ րա գր ված որ ևէ սահ մա նա փակ ման առ կայու թյու նը, իսկ սույն 
գոր ծով այդ սահ մա նա փա կումն  ե րը (հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա-
տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կի գոր ծո ղու թյան հա մար ան հրա ժե շտ 
պայ ման նե րը) բա ցա կայում են: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րո շումն  ե րի հաշ վառ մա մբ ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րն ի րա վա ցի-
ո րեն են ե կել այն եզ րա հա նգ ման, որ սույն գոր ծով ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի 
հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման 
վե րա բե րյալ գոր ծի հա րուց ման ի րա վա կան հիմ քե րը բա ցա կայում են:

 Մի նչ դեռ Դա տա րա նը վե րոգ րյալ ի րա վա չափ եզ րա հա նգ ման դա տա վա րա կան հետ-
ևա նք նե րը կի րա ռե լիս հան գել է սխալ հետ ևու թյա ն՝ ան հի մն  կեր պով մե ր ժե լով Ծա ռայու-
թյան հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ինչն ան տես վել է Վե րա քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց: 
Այս պես, սույն գոր ծով ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա ձայն՝ ան բո ղո-
քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ-
նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը են թա կա են դա տա րա նի քն նու-
թյա նը և ընդ դա տյա են վար չա կան դա տա րա նին: Այ սի նքն՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
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ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա-
գա նձ ման վե րա բե րյալ Ծա ռայու թյան հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը չէր կա րող մե  րժ վել ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի  1-ին կե տով սահ-
ման ված հիմ քով, քա նի որ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը դա տա կան կար-
գով հար կա դիր կա տա րե լու օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րի բա ցա կայու թյան դա-
տա վա րա կան հետ ևան քը հան գում է ոչ թե ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 
80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը 
մե ր ժե լուն, այլ նույն օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե-
լուն: Հետ ևա բար տվյ ալ դեպ քում Դա տա րա նը պար տա վոր էր ո րո շում կայաց նել Կա րեն 
Պետ րո սյա նից գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջի վե րա բե րյալ Ծա ռայու թյան հայ ցա դի-
մու մը վե րա դա րձ նե լու մա սին: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լի ց՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
սույն ո րոշ մա մբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո Ծա ռայու-
թյան հայ ցա դի մու մը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի 
հիմ քով վե րա դա րձ նե լու դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գի ի րա ցումն  ա պա հո վե լու հա-
մար ան հրա ժե շտ է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա տա րա նի 05.12.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ 
բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կայաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ վե րաց նել Դա տա-
րա նի 17.10.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րումն  ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
 1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա-

նի 05.12.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կայաց նել նոր 
դա տա կան ակտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 17.10.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի-
մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և բո-
ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր



817ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ Ն

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ  Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ3/0224/05/16
դա տա րա նի ո րո շում  2017թ.
 Վար չա կան գո րծ թիվ ՎԴ3/0224/05/16
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ք. Մկոյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱ ՆՈ ՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈ ՒԹՅԱ Ն

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

նա խա գա հու  թյա մբ
մաս նակ ցու  թյա մբ  դա տա վոր նե ր
     

Ե. ԽՈ ՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
Ն. ՏԱ ՎԱ ՐԱՑՅԱ ՆԻ 
Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Ռ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2017 թվա կա նի նոյեմ բե րի 15-ին
քն նար կե լով ըստ հայ ցի ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» 

ծա ռայու թյան (այ սու հետ` Ծա ռայու թյուն) ընդ դեմ Շա վա րշ Նալ բան դյա նի՝ գու մա րի բռ-
նա գա նձ ման պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա-
րա նի 16.12.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ծա ռայու-
թյան բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու  թյու  նը
 Դի մե  լով դա տա րան` Ծա ռայու թյու նը պա հան ջել է Շա վա րշ Նալ բան դյա նից բռ նա-

գան ձել 375.000 ՀՀ դրամ:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Պո ղո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

01.11.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը մաս նա կի վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» ո րոշ մա մբ 
Շա վա րշ Նալ բան դյա նից 250.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով հայ ցա դի-
մումն  ըն դուն վել է վա րույթ, իսկ նույն թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մաս նա կի 
մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ մա մբ 125.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով հայ ցա դի-
մու մի  ըն դու նու մը մե  րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րա քն նիչ դա տա րան) 16.12.2016 
թվա կա նի ո րոշ մա մբ Ծա ռայու թյան վե րա քն նիչ բո ղո քը մե  րժ վել է և Դա տա րա նի 01.11.2016 
թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մաս նա կի մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թո ղն վել է 
ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կայաց րել Ծա ռայու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կայաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րու մն  ե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան 

վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տա րկ նե րով.
 Վե րա քն նիչ դա տա րա նն ան տե սել է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա-

ջա դր ված և 200.000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող տու գան քը և Վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր-
ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով այդ տու գան քին ա վե լա ցած մա սը պե տք 
է դի տա րկ վեն ամ բող ջա կա նու թյան մե  ջ՝ որ պես մե կ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հա նջ:  Ընդ ո րում, օ րե նս դի րը տու գան քի չա փի ա վե լա ցու մը սահ մա նել է որ պես ինք-
նա բե րա բար տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն, այ սի նքն` տու գան քի չա փի ա վե լաց ման 
կա պակ ցու թյա մբ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն առ կա չէ: Հետ ևա բար 
սույն գոր ծով ներ կայաց ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը՝ 375.000 ՀՀ 
դրա մի  չա փով, են թա կա է հար կա դիր կա տար ման դա տա կան կար գով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քն նիչ դա-
տա րա նի 16.12.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րը և եզ րա հան գու  մը 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կայու թյա մբ, այն է` բո ղո քում բա րձ րաց-
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի  ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` հան րային ի րա-
վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման հա մար 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ-
վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված պայ մա նի կի րառ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի  աս նա-
կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մա ր։

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րու մ 
ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցա դր մա նը. հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի հիմ քու մ ըն կած ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ֆի զի կա կան ան ձի նկատ-
մա մբ նշա նակ ված տու  գան քի գու  մա րի նկատ մա մբ ի րա վու ն քի ու  ժով ինք նա բե րա բար 
ա վե լա ցած և որ ևէ վար չա կան ակ տով չամ րա գր ված մա սի հար կա դիր կա տա րու  մը կա րող 
է արդյո ՞ք տե ղի ու  նե նալ դա տա կան ե ղա նա կով, ե թե վար չա կան ակ տով ֆի զի կա կան ան-
ձից բռ նա գա նձ ման են թա կա գու  մա րի չա փը գե րա զան ցու մ է 200.000 ՀՀ դրա մը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րը, օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով, վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե պար տա դիր կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու 
պա հա նջ նե րն են (...):

 « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դրա մա կան պա հա նջ նե րը են թա կա են կա տար ման ան-
բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

 Նույն հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա-
նջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գո վ՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճ ռով 
տր ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա, ե թե` 



819ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ա. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման 
են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հա րյուր հա զար դրա մը,

բ. ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա-
րու մը հնա րա վոր չէ ա ռա նց նրան սե փա կա նու թյան (այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա կա նու-
թյան) ի րա վուն քով պատ կա նող մի  ակ բնա կա րա նի բռ նա գա նձ ման,

գ. ի րա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գա նձ ման են թա կա 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա-
տի րոջ գույ քի ար ժե քը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ (...) նույն օ րեն քը, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 13-րդ գլ խին հա մա պա տաս խան, սահ մա-
նում է նաև հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի կա տար ման պայ ման նե րը և 
կար գը` այն քա նով, որ քա նով դրա նոր մե  րն ի րե նց է ու թյա մբ (mutatis mutandis) կի րա ռե լի 
են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման նկատ մա մբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րան կա րող են դի մե լ նաև վար չա կան մար մի ն նե րը կամ 
պաշ տո նա տար ան ձի նք` ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան ան ձից հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա-
տես վող գու մա րի բռ նա գա նձ ման պա հան ջով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը (...) հա րուց վում են 
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա տես ված հիմ քե րո վ՝ այդ ակտն 
ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մի  հի ման վրա:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 216.2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝  բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րով հայ ցա դի մու մը, ի լրումն  նույն օ րե նսգր քի 
73-րդ հոդ վա ծով ներ կայաց վող պա հա նջ նե րի, նաև նե րա ռում է տե ղե կու թյուն նե ր՝ 

1) վար չա կան ակտն ու ժի մե ջ մտ նե լու և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու մա սին.
2) հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րն ար-

տա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փակ ման 
առ կայու թյան մա սի ն։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը մե ր ժում է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ե թե հայ ցը են-
թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա-
նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
(...) նույն օ րե նսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հոդ ված նե-
րով սահ ման ված տու գան քը նշա նա կե լու մա սին ո րո շումն  ի րա վա խախ տում կա տա րած 
ան ձի կող մի ց ստա նա լու օր վա նից կամ տու գան քը նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը գան գա-
տար կե լու կամ բո ղո քար կե լու դեպ քում գան գա տը կամ բո ղո քն ա ռա նց բա վա րար ման 
թող նե լու մա սին ո րո շումն  ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի կող մի ց ստա նա լու օր վա-
նից 30 օր վա ըն թաց քում տու գան քը չվ ճա րե լու դեպ քում փաս տա ցի չվ ճար ված տու գան քի 
չա փը ա վե լա նում է 25 տո կո սով: Նույն օ րե նսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սի 2-րդ 
կե տով նա խա տես ված հոդ ված նե րով սահ ման ված տու գան քը նշա նա կե լու մա սին ո րո-
շումն  ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի կող մի ց ստա նա լու օր վա նից կամ տու գան քը 
նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը գան գա տար կե լու կամ բո ղո քար կե լու դեպ քում գան գա տը 
կամ բո ղո քն ա ռա նց բա վա րար ման թող նե լու մա սին ո րո շումն  ի րա վա խախ տում կա տա-
րած ան ձի կող մի ց ստա նա լու օր վա նից 60 օր վա ըն թաց քում կամ տու գան քը տա րա ժամ-
կե տե լու մա սին դի մու մում նշ ված ժամկ  ե տում տու գան քը չվ ճա րե լու դեպ քում փաս տա ցի 
չվ ճար ված տու գան քի չա փը ա վե լա նում է 50 տո կո սով (...):

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
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մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան ա նու նից 
վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նե լու և վար չա կան տույ ժեր 
նշա նա կե լու ի րա վունք ու նեն նույն օ րե նսգր քի 123-րդ, 123.1-րդ, 123.3-րդ, 123.4-րդ, 123.5-
րդ (...), 123.6-րդ, 123.7-րդ, 124-րդ, 124.1-րդ, 124.2-րդ, 124.3-րդ, 124.4-րդ, 124.6-րդ, 125-րդ,         
126-րդ, 128-րդ,  129.2-րդ, 131-րդ, 132-րդ, 135.2-րդ, 140-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված 
վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար` ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան բաժ նի 
(բա ժան մուն քի) պե տը, բաժ նի (բա ժան մուն քի) պե տի տե ղա կա լը, ճա նա պար հա պա րե-
կային ծա ռայու թյան ստո րա բա ժա նումն  ե րի հրա մա նա տար նե րը և նրա նց տե ղա կալ նե րը, 
ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան վար չա կան մա սի ծա ռայող նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ  « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում « հան րային ի րա վա կան» է 
կոչ վում պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու այն պա-
հան ջը, ո րին բնո րոշ են հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը. 

4) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լու կար գը սահ ման ված է օ րեն քով, 
5) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լը պար տա դիր է, 
6) այդ դրա մա կան գու մար նե րը վճա րե լու պար տա դի րու թյու նը ծա գում է և հաս-

տատ վում է վար չա կան ակ տի հի ման վրա: 
Օ րե նս դի րը հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար ման 

հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րել է  « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, « Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ինչ պես նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան ի րա վա կան նոր մե  րի մի  ջո ցով: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման                            վրա 
հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար ման ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  եր է ար տա հայ տել ՀՀ ոս տի-
կա նու  թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու  թյու ն» ծա ռայու  թյու նն ընդ դեմ Կա րեն Պետ րո-
սյա նի թիվ ՎԴ3/0196/05/16 վար չա կան գոր ծով 19.06.2017 թվա կա նի ո րոշ մա մբ: Նշ ված 
ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, ընդ հա նուր 
առ մա մբ, հան գում են հետ ևյա լին.

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ 
հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ գոյու թյուն ու նեն հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման եր կու տար բեր ե ղա նակ նե ր՝ դա տա կան և 
ար տա դա տա կան: Ընդ ո րում, հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ ար տա դա-
տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը նա խա տես ված է որ պես ընդ հա նուր 
կա նոն, իսկ դա տա կան կար գով կա տար ման ե ղա նա կը՝ որ պես բա ցա ռու թյուն ընդ հա նուր 
կա նո նից: 

Այդ ընդ հա նուր կա նո նը սահ ման ված է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ո րի հա մա ձայն՝ հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման ան մի  ջա կա-
նո րեն այդ պա հան ջի պար տա դի րու թյու նը հաս տա տող ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ-
տի հի ման վրա` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով: 

Հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր 
կա տար ման ե ղա նա կը կի րառ վում է մի  այն այն դեպ քում, երբ առ կա է հան րային ի րա-
վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով 
բռ նա գան ձե լու՝ օ րեն քով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փա կում. այդ սահ մա նա փա կում-
նե րը, ի րե նց հեր թին, հան դի սա նում են այն պայ ման նե րը, ո րո նց առ կայու թյունն ան հրա-
ժե շտ է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր 
կա տար ման ե ղա նա կի գոր ծո ղու թյան հա մար: Վե րոն շյալ պայ ման նե րը (սահ մա նա փա-
կումն  ե րը) նա խա տես ված են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սում և հան գում են հետ ևյա լին. 
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ա) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման 
են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հա րյուր հա զար դրա մը,

բ) ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա-
րու մը հնա րա վոր չէ ա ռա նց նրան սե փա կա նու թյան (այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա կա նու-
թյան) ի րա վուն քով պատ կա նող մի  ակ բնա կա րա նի բռ նա գա նձ ման,

գ) ի րա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գա նձ ման են թա կա 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա-
տի րոջ գույ քի ար ժե քը: 

Այս պի սով, նշ ված ի րա վա բա նա կան փաս տե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու-
նը կան խո րո շում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի հար կա դիր կա տար-
ման ե ղա նա կը. այդ պայ ման նե րից որ ևէ մե  կի առ կայու թյան դեպ քում հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի՝ ար տա դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը 
չի գոր ծում, և գոր ծում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար-
գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կը: 

Օ րե նս դի րը հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով հար-
կա դիր կա տար ման ե ղա նա կի հետ կապ ված դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քո վ՝ ամ րագ րե լով, որ վար-
չա կան մար մի ն նե րը կամ պաշ տո նա տար ան ձի նք կա րող են դի մե լ վար չա կան դա տա-
րան` ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձից հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րի բռ-
նա գա նձ ման պա հան ջով. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը 
հա րուց վում են այդ ակտն ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մի  հի ման վրա: 
Հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ 
գոր ծե րը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում քնն վում են հա տուկ վա րույ թի կար գով, ո րի 
ա ռան ձա հատ կու թյուն նե րը սահ ման ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի՝ 
«Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թը» վեր տա ռու թյա մբ 
29.1-ին գլ խում:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի վե րոգ րյալ գլ խում ամ րա գր ված ի րա-
վա նոր մե  րը նույն օ րե նսգր քի հա մա կար գում վեր լու ծու թյան են թար կե լու ար դյուն քում ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ-
նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը են թա կա են դա տա րա նի քն նու թյա նը և ընդ դա տյա 
են վար չա կան դա տա րա նին: Հետ ևա բար ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման 
վրա հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա-
բե րյալ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը չի կա րող մե  րժ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քով: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծը վար չա կան դա տա րա նում 
հա րուց վում է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մա րմն  ի հայ-
ցա դի մու մի  հի ման վրա, ո րը պե տք է նե րա ռի տե ղե կու թյուն ներ հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հա նջ նե րով նա խա տես վող գու մա րն ար տա դա տա կան կար գով բռ նա-
գան ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման ված որ ևէ սահ մա նա փակ ման առ կայու թյան մա-
սին: Այդ սահ մա նա փա կումն  ե րի առ կայու թյու նը հի մք է հան դի սա նում հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ վար չա կան գոր-
ծի հա րուց ման, այ սի նքն՝ հայ ցա դի մու մը դա տա րա նի վա րույթ ըն դու նե լու հա մար: Ընդ 
ո րում, հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը դա տա կան կար գով հար կա դիր կա-
տա րե լու օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի բա ցա կայու թյան դա տա վա րա կան հետ ևան քը 
հան գում է ոչ թե ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի         1-ին 
մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լուն, այլ նույն 
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օ րե նսգր քի 216.3-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հայ ցա դի մու մը վե րա դա րձ նե լուն: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում հա ճախ հան-

դի պում են դեպ քեր, երբ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման հայ ցով դա տա րան դի մած վար-
չա կան մա րմն  ի հայ ցա դի մու մով պա հա նջ վող դրա մա կան գու մա րի չա փը չի հա մա պա-
տաս խա նում այդ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով վճար ման են թա կա գու մա րի չա-
փին: Ո րոշ դեպ քե րում այդ ի րա վի ճա կն ա ռա ջա նում է օ րե նսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի 
ար դյուն քում: Այս պես, օ րի նա կ՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե-
նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ-
բագ րու թյա մբ օ րե նս դի րը սահ մա նել էր, որ ո րո շա կի վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 
հա մար նշա նակ ված տու գան քը 30 օր վա ըն թաց քում չվ ճա րե լու դեպ քում փաս տա ցի չվ-
ճար ված տու գան քի չա փը ա վե լա նում է 25 տո կո սով, իսկ 60 օր վա ըն թաց քում չվ ճա րե լու 
դեպ քում՝ 50 տո կո սով: Այդ պի սի վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րից են, inter alia, Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 124-րդ,            124.1-րդ, 124.2-
րդ, 124.3-րդ, 124.4-րդ, 124.6-րդ, 126-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված և ճա նա պար հային 
երթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով մա նն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րին ոտնձ գող զան ցա նք նե րը, ո րո նց վե րա բե րյալ գոր ծե րի քն նու թյան և լուծ ման 
լի ա զո րու թյու նը վե րա պահ ված է ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյա նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 13.11.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1056 ո րոշ մա մբ 
ան դրա դար ձել է Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ մի -
նչև 26.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
այն ի րա վա կար գա վոր ման սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցին, ո րի հա մա ձայն՝ ո րո շա կի 
վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի հա մար նշա նակ ված տու գան քը սահ ման ված ժամկ  ե-
տում չվ ճա րե լու դեպ քում տու գան քի չա փը ե ռա պա տկ վում կամ հն գա պա տկ վում է: Նշ-
ված ո րոշ մա մբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, ար տա հայ տել է 
այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ վար չա կան ի րա վա խա խտ ման հա մար նշա նակ ված 
տու գա նքն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում չվ ճա րե լը չի հան դի սա նում վար չա կան 
ի րա վա խախ տում, հետ ևա բար տու գան քի չա փի ե ռա պա տկ ման և հն գա պա տկ ման դեպ-
քում բա ցառ վում է վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը` դրա նից բխող բո լոր հետ ևա նք նե-
րով: Տու գան քի չա փի ե ռա պատ կու մը և հն գա պատ կու մը չի հան դի սա նում վար չա կան 
տույ ժի տե սակ և վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց, այլ կոչ ված է կան խար գե լե-
լու օ րեն քով սահ ման ված կար գով նշա նակ ված վար չա կան տույ ժե րը սահ ման ված ժամ-
կե տում չվ ճա րե լու հնա րա վոր դեպ քե րը և ուղղ ված է կան խե լու նոր ի րա վա խախ տումն  ե-
րի կա տա րու մը, բա րձ րաց նե լու ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձա նց կար գա պա հու թյու-
նը` պե տու թյան առջև ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի բա րե խի ղճ կա տար ման գոր ծում: 
Հի մք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հիմն  ա վոր չի հա մա րել 
այն պն դումն  ե րը, հա մա ձայն ո րո նց` տու գան քի չա փի ե ռա պա տկ ման և հն գա պա տկ ման 
յու րա քան չյուր դեպ քը պե տք է դի տել որ պես նոր պատ ժա մի  ջոց, և յու րա քան չյուր դեպ-
քում պե տք է վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ըն դուն վի վար չա կան ակտ` ո րո շում: 

Վ կայա կոչ ված ո րոշ մա մբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ մի  նչև 26.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ-
րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը 
հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված կա նոն նե րի մե կ նա բան ման հար ցում: Նշ ված դա տո ղու-
թյան հա մար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը հի մք է ըն դու նել այն ի րո ղու թյու նը, որ Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ մի  նչև 26.07.2014 
թվա կա նը և 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյուն-
նե րի մի  ջև է ա կան տար բե րու թյուն ներ առ կա չեն: Այս պես, ե թե ո րո շա կի վար չա կան ի րա-
վա խախ տումն  ե րի հա մար նշա նակ ված տու գան քը սահ ման ված ժամկ  ե տում չվ ճա րե լու 
դեպ քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա-
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ծի՝ մի  նչև 26.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ նա խա տես վում էր տու գան քի 
չա փի ե ռա պա տկ ման կամ հն գա պա տկ ման հնա րա վո րու թյուն, ա պա նշ ված հոդ վա ծի՝ 
26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ այդ նույն 
դեպ քի հա մար նա խա տես վում էր տու գան քի չա փի (դ րա չվ ճար ված մա սի)՝ 25 կամ 50 
տո կո սով ա վե լաց ման հնա րա վո րու թյուն: Ընդ ո րում, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե-
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ թե՛ մի  նչև 26.07.2014 թվա կա նը գոր ծող 
խմ բագ րու թյա մբ նա խա տես ված տու գան քի չա փի բազ մա պատ կու մը, թե՛ 26.07.2014 թվա-
կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ նա խա տես ված տու գան քի 
չա փի՝ ո րո շա կի տո կո սով ա վե լա ցու մը կա տար վում է ին օ րեն քի ու ժո վ՝ ա ռա նց հա տուկ 
վար չա կան ակտ ըն դու նե լու ան հրա ժեշ տու թյան:

 Հետ ևա բար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հի մք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի վկայա կոչ ված ո րո շու մը, հիմն  ա վոր է հա մա րել այն մո տե ցու մը, որ Վար չա կան 
ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի՝ 26.07.2014 թվա կա-
նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ սահ ման ված ի րա վա կար գա վո-
րումն  ե րի հա մա տե քս տում օ րեն քով նա խա տես ված զան ցա նք նե րի հա մար նշա նակ ված 
տու գան քի չա փի ա վե լա ցու մը կա տար վում է ինք նա բե րա բար, ի րա վուն քի ու ժով. տու-
գան քի չա փի այդ պի սի ա վե լա ցու մը չի հաս տատ վում տվյ ալ զան ցան քի հա մար ան ձին ի 
սկզ բա նե վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կած ի րա վա սու վար չա կան մա րմ-
նի կող մի ց ըն դուն ված ա ռան ձին վար չա կան ակ տով:

 Փաս տո րեն, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 
26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րու մը հան գում է հետ ևյա լին. 

- ան ձը են թա րկ վում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, և նրա նկատ մա մբ 
վար չա կան ակ տով նշա նակ վում է տու գա նք,

-  տու գան քը ո րո շա կի ժամկ  ե տում չվ ճա րե լու դեպ քում դրա փաս տա ցի չվ ճար ված 
մա սն ա վե լա նում է 25 կամ 50 տո կո սով (տո կո սային տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է տու գան քը չվ ճա րե լու ժամկ  ե տով),

-  տու գան քի փաս տա ցի չվ ճար ված մա սի ա վե լա ցու մը կա տար վում է օ րեն քի ու-
ժո վ՝ ա ռա նց որ ևէ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու ան հրա ժեշ տու թյան, 

- ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան ակ-
տը բո վան դա կում է մի  այն վար չա կան մա րմն  ի կող մի ց ի սկզ բա նե նշա նակ ված տու գան-
քի չա փը,

-  տու գան քի փաս տա ցի չվ ճար ված մա սի՝ 25 կամ 50 տո կոս ա վե լաց ման փաս-
տը, ինչ պես նաև ա վե լաց ված գու մա րի չա փը չի հաս տատ վում որ ևէ վար չա կան ակ տով 
(տե‘ս, ՀՀ ոս տի կա նու  թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու  թյու ն» ծա ռայու  թյու նն ընդ դեմ 
Կա րեն Պետ րո սյա նի թիվ ՎԴ3/0196/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
19.06.2017 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Սույն ո րոշ մա մբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ան հրա ժե շտ է հա մա րում քն նա րկ ման ա ռար-
կա դա րձ նել այն ի րա վի ճա կը, երբ վար չա կան մար մի  նը հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հան ջով նա խա տես ված գու մա րի բռ նա գա նձ ման հայ ցով դի մում է դա տա րա ն՝ 
այդ պա հան ջի հիմ քում ու նե նա լով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու և նրա նկատ մա մբ, որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց, տու գա նք 
նշա նա կե լու մա սին ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտ, ո րով ա ռա ջա դր ված տու գան քի 
չա փը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը, և Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա-
բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ-
բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով տու գան քի չա փն ինք նա բե րա բար ա վե լա նա լու 
պայ ման նե րում վար չա կան մար մի  նը պա հան ջում է ֆի զի կա կան ան ձից բռ նա գան ձել ոչ 
մի  այն բուն վար չա կան ակ տով ա ռա ջա դր ված 200.000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող տու գան-
քի գու մա րը, այլ նաև այդ գու մա րի՝ ի րա վուն քի ու ժով ա վե լա ցած մա սը: Տվյ ալ դեպ քում 
է ա կան նշա նա կու թյուն է ստա նում այն հար ցը, թե կա րող է արդյոք հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան այդ պա հա նջն ամ բող ջու թյա մբ (և՛ բուն վար չա կան ակ տով ա ռա ջա-
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դր ված տու գան քի գու մա րը, և՛ դրա՝ ի րա վուն քի ու ժով ա վե լա ցած մա սը) բռ նա գա նձ վել 
դա տա կան կար գով, թե՝ ոչ:

Նշ ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե լա կետ է ըն դու նում 
իր կող մի ց ձևա վոր ված այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հան ջի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման հա մար հի մք է հան դի-
սա նում տվյ ալ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես վող գու մա րն 
ար տա դա տա կան կար գով բռ նա գան ձե լու՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով սահ ման ված որ ևէ սահ-
մա նա փակ ման առ կայու թյու նը: Մաս նա վո րա պես` ան դրա դառ նա լով հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հա նջ նե րի՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար ման ե ղա նա կի 
գոր ծո ղու թյան հա մար « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված պայ մա նի բո վան դա կու-
թյան բա ցա հայտ մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ ի րա վա կան նոր մը պե տք 
է մե կ նա բան վի «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
նա խա տես ված կա նո նով, այ սի նքն՝ դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու-
թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյա մբ՝ ա ռա նց փո փո խե լու դրա նց ի մաս տը: Ըստ այդմ, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված 
ի րա վա նոր մի  բո վան դա կու թյունն ի րա վա կի րառ պրակ տի կայում պե տք է ըն կալ վի հետ-
ևյալ կե րպ. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձին ուղղ ված 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա րու մը տե ղի է ու նե նում դա տա կան կար գով, 
ե թե տվյ ալ վար չա կան ակ տով ֆի զի կա կան ան ձից գա նձ ման են թա կա գու մա րը գե րա-
զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո-
քար կե լի վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ 
դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տա րու մը պե տք է ուղղ ված լի նի ոչ մի  այն ան բո-
ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա նակ ված և 200.000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող տու-
գան քի գու մա րի, այլ նաև Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր-
քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ 
հոդ վա ծի ու ժով այդ տու գան քին ա վե լա ցած գու մա րի բռ նա գա նձ մա նը: Այ սի նքն՝ տվյ ալ 
դեպ քում դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տար ման են թա կա հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջը նե րա ռում է ոչ մի  այն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա-
նակ ված և 200.000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող տու գան քի բուն գու մա րը, այլ նաև Վար-
չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 
30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով այդ տու գան քին 
ա վե լա ցած գու մա րը: Փաս տո րեն, ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ տու գա նք նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի՝ դա տա-
կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տար ման դեպ քում ֆի զի կա կան ան ձից բռ նա գա նձ ման 
են թա կա է ոչ մի  այն ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նշա նակ ված տու գան քի գու մա-
րը, ո րը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը, այլ նաև այդ տու գան քի՝ Վար չա կան ի րա վա-
խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա-
կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով ա վե լա ցած մա սը, ո րո նք մի  ա սին 
դի տա րկ վում են որ պես ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ա ռա ջա դր ված 
մե կ ամ բող ջա կան հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հա նջ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մա մբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Շա վա րշ Նալ բան դյա նը Ծա ռայու թյան 18.02.2016 
թվա կա նի թիվ ԱԹ 583955 ո րոշ մա մբ են թա րկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 126-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 



825ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

մա սով նա խա տես ված ա րար քի կա տար ման հա մար, և նրա նկատ մա մբ նշա նակ վել է 
տու գա նք՝ 250.000 ՀՀ դրա մի  չա փով և Շա վա րշ Նալ բան դյա նը նշ ված վար չա կան ակ տի 
մա սին փոս տային ա ռաք մա մբ ի րա զեկ վել է 22.02.2016 թվա կա նին (գոր ծի հա վել ված, 
գ.թ. 3, 5): Ծա ռայու թյու նը 28.10.2016 թվա կա նին դի մե լ է դա տա րա ն՝ ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով Շա վա-
րշ Նալ բան դյա նից 375.000 ՀՀ դրամ բռ նա գա նձ ման հայ ցով: Ծա ռայու թյան հայ ցա դի-
մու մով պա հա նջ վող գու մա րը նե րա ռում է Ծա ռայու թյան 18.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ 
583955 ո րոշ մա մբ Շա վա րշ Նալ բան դյա նի նկատ մա մբ նշա նակ ված տու գան քը (250.000 
ՀՀ դրամ), ինչ պես նաև այդ տու գան քի 50 տո կո սը (125.000 ՀՀ դրամ), որն ա վե լա ցել է 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից մի -
նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով (գոր ծի հա-
վել ված, գ.թ. 1):

 Դա տա րա նը 01.11.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ մաս նա կի ո րեն` 125.000 դրամ բռ նա գան-
ձե լու պա հան ջի մա սով, մե ր ժել է Ծա ռայու թյան հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման վա ծ՝ 
հայ ցը դա տա րա նում քն նու թյան են թա կա չլի նե լու հիմ քով: Դա տա րա նը ո րոշ ման հիմ-
քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե-
րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ու ժով տու գան քի գու մա րի 50 տո կո սի 
չա փով ա վե լա նա լու և գա նձ ման են թա կա լի նե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո քար կե լի վար չա-
կան ակտ (125.000 ՀՀ դրա մի  մա սով) Ծա ռայու թյան կող մի ց չի ներ կայաց վել: Հետ ևա բար 
Ծա ռայու թյան հայ ցը՝ Շա վա րշ Նալ բան դյա նից 125.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու մա սով, 
են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 10-11):

 Վե րա քն նիչ դա տա րա նը 16.12.2016 թվա կա նի ո րոշ մա մբ մե ր ժել է Ծա ռայու թյան վե-
րա քն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 01.11.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մաս նա-
կի մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թո ղել է ան փո փո խ՝ ըստ է ու թյան հիմն  ա վոր հա մա րե լով 
Դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 38-44): 

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի փաս տա րկ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով Ծա ռայու թյու նը դի մե լ է դա-
տա րան ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հան ջով Շա վա րշ Նալ բան դյա նից 375.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու հայ ցով: 
Հայ ցի հիմ քում վար չա կան մար մի  նը դրել է Շա վա րշ Նալ բան դյա նին վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու և նրա նկատ մա մբ, որ պես վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան մի  ջոց, տու գա նք նշա նա կե լու մա սին Ծա ռայու թյան 18.02.2016 թվա կա նի 
թիվ ԱԹ 583955 ո րո շու մը, ո րով ա ռա ջա դր ված տու գան քի չա փը կազ մում է 250.000 ՀՀ 
դրամ, սա կայն Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 
թվա կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու-
ժով տու գան քի չա փն ինք նա բե րա բար ա վե լա նա լու պայ ման նե րում վար չա կան ակ տով 
ա ռա ջա դր ված տու գան քի ու դրա ա վե լա ցած մա սի հան րա գու մա րը կազ մում է 375.000 
ՀՀ դրամ: Փաս տո րեն, տվյ ալ դեպ քում ֆի զի կա կան ան ձի ն՝ Շա վա րշ Նալ բան դյա նին, 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ ան բո ղո քար կե լի վար չա-
կան ակ տո վ՝ Ծա ռայու թյան 18.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ 583955 ո րոշ մա մբ, նշա նակ ված 
տու գան քի չա փը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը, ուս տի նշ ված հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա րու մը պե տք է տե ղի է ու նե նա դա տա կան 
կար գով: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը ոչ ի րա-
վա չա փո րեն են հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով ներ կայաց ված հայ ցը՝ Ծա-
ռայու թյան 18.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ 583955 ո րոշ մա մբ չնա խա տես ված և այլ վար չա-
կան ակ տով չամ րա գր ված 125.000 ՀՀ դրա մը բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով, են թա կա 
չէ դա տա րա նի քն նու թյա նը, քա նի որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի հա մա ձայն՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րային ի րա վա-
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կան դրա մա կան պա հա նջ նե րով գու մա րի բռ նա գա նձ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը են թա կա 
են դա տա րա նի քն նու թյա նը և ընդ դա տյա են վար չա կան դա տա րա նին: Միև նույն ժա մա-
նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ընդ գծում է, որ Ծա ռայու թյան 18.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ 
583955 ո րոշ ման վրա հի մն  ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի դա տա-
կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տա րու մը պե տք է ուղղ ված լի նի ոչ մի  այն ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տով նշա նակ ված և 200.000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող տու գան քի գու մա րի, 
այլ նաև Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա-
կա նից մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ  305-րդ հոդ վա ծի ու ժով այդ 
տու գան քին ա վե լա ցած գու մա րի՝ 125.000 ՀՀ դրա մի  բռ նա գա նձ մա նը: Այ սի նքն՝ տվյ ալ 
դեպ քում դա տա կան ե ղա նա կով հար կա դիր կա տար ման են թա կա հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջը նե րա ռում է ոչ մի  այն Ծա ռայու թյան 18.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ 
583955 ո րոշ մա մբ նշա նակ ված տու գան քի բուն գու մա րը՝ 250.000 ՀՀ դրա մը, այլ նաև 
Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի՝ 26.07.2014 թվա կա նից 
մի  նչև 30.03.2017 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյա մբ 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով այդ տու-
գան քին ա վե լա ցած գու մա րը՝ 125.000 ՀՀ դրա մը: Հետ ևա բար Դա տա րա նը չէր կա րող ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ-
ման ված հիմ քով մաս նա կի ո րե ն՝ 125.000 ՀՀ դրա մի  բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սով, 
մե ր ժել Ծա ռայու թյան հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով Ծա ռայու թյան կող մի ց 
ներ կայաց ված հայ ցա դի մու մը պե տք է ըն դուն վեր Դա տա րա նի վա րույթ ամ բող ջու թյա-
մբ՝ նաև Ծա ռայու թյան 18.02.2016 թվա կա նի թիվ ԱԹ 583955 ո րոշ մա մբ չնա խա տես ված և 
որ ևէ այլ վար չա կան ակ տով չամ րա գր ված, սա կայն ի րա վուն քի ու ժով տու գան քի ա վե լա-
ցած մա սի՝ 125.000 ՀՀ դրա մի  բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սով: Հետ ևա բար վար չա կան 
ակ տով նշա նակ ված տու գան քի գու մա րի՝ ի րա վուն քի ու ժով ա վե լա ցած մա սի (125.000 ՀՀ 
դրամ) բռ նա գա նձ ման պա հան ջի մա սով մե ր ժե լով Ծա ռայու թյան հայ ցա դի մու մի  ըն դու-
նու մը` Դա տա րա նը կայաց րել է ոչ ի րա վա չափ դա տա կան ակտ, ինչն ան տես վել է Վե րա-
քն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կայու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րա քն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րա դր ված հիմն  ա վո րումն  ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ
 1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րա քն նիչ դա տա րա նի 

16.12.2016 թվա կա նի « Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կայաց նել նոր դա-
տա կան ակտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 01.11.2016 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի  
ըն դու նու մը մաս նա կի մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտ նում կայաց ման պա հից, վե րջ նա կան է և բո-
ղո քա րկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու  թյու ն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու  թյու ն նե ր





 

Տպագրված է «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ տպարանում
ՀՀ, Երևան, Արշակունյաց 2:

Հեռ.՝ (374 60) 623-288, 623-219
էլ. փոստ՝ info@tigran-mets.am

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Թուղթը՝ օֆսեթ:
Ծավալը՝ 62.75 տպ. մամուլ:

Տպաքանակ՝ 450:
 


