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ՆԱԽԱԲԱՆ

 Հար գե լի՛ ըն թեր ցող,

 Հեր թա կան ան գամ լույս է տես նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի որ շում նե րի ը նտ րա նին, ո րում ամ փոփ ված են 2012 թվա կա նին կա յաց ված այն 
ո րո շում նե րը և դրանց հա մա ռո տագ րե րը, ո րոնք ո ւղ ղոր դող նշա նա կու թյուն են ու նե ցել 
և ու նե նա լու դա տա կան մի աս նա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հար ցում:

 Բազ միցս նշ վել է, որ կան խա տե սե լի ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցումն ա պա-
հո վե լու նպա տա կով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը պետք է հետ ևի, որ ստո րա դաս դա տա կան 
ա տյան նե րի դա տա կան ակ տե րը լի նեն ոչ մի այն օ րի նա կան, այլ նաև ի րա վա կան, հա-
մա պա տաս խա նեն ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
դիր քո րո շու մե րին և ի րենց գոր ծու նե ու թյամբ նպաս տեն ի րա վուն քի զար գաց մա նը: Այս 
կար ևոր սկզ բուն քի ամ րագ րումն ար դեն ի սկ հս կա յա կան քայլ է ա ռաջ և թույլ կտա 
ա ռա ջի կա յում օ րենսդ րո րեն ա ռա վել հս տակ ամ րագ րել այն ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք կա-
պա հո վեն դա տա կան հա մա կար գի մի աս նա կա նու թյու նը և բարձ րա գույն դա տա կան 
ա տյա նի դերն այս հար ցում: Օ րեն քի մի ա տե սակ կի րառ ման հա մար կար ևոր է այն հան-
գա ման քը, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում նե րը մատ չե լի լի նեն հա սա րա կու թյան հա-
մար, ո րի ար դյուն քում կբարձ րա նա նաև հա սա րա կա կան վս տա հու թյան մա կար դակն 
ար դա րա դա տու թյան նկատ մամբ: 

Եվ այս պես, ին չով կար ևոր վեց 2012 թվա կա նը դա տա կան պրակ տի կա յում: 
Ան ցած տա րին նշա նա վոր վեց նա խա դե պային մի շարք ո րո շում նե րի ըն դուն մամբ, 

ո րոնք նպաս տե ցին վի ճա հա րույց բազ մա թիվ ի րա վադ րույթ նե րի մի ա տե սակ մեկ նա-
բան մա նը: Քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով հատ կան շա կան են ան ձի պատ վին, ար ժա նա-
պատ վու թյա նը և գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման ի րա վա կան 
կար գա վոր ման վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում նե րը, որ տեղ սահ ման վե-
ցին կոնկ րետ կա նոն ներ, ոչ մի այն վնա սի հա տուց ման հար ցի լուծ ման, այլև հայ ցային 
վա ղե մու թյան, կոնկ րետ ար տա հայ տու թյուն նե րի ո րակ ման ա ռն չու թյամբ: Հա մա լիր 
կեր պով մեկ նա բան վեց այս հար ցի հետ կապ ված գոր ծող ի րա վա կար գա վո րու մը հատ-
կա պես խոս քի ա զա տու թյան և պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան ու գոր ծա րար համ բա վի 
պաշ տա պա նու թյու նը հա վա սա րակշ ռե լու ան հրա ժեշ տու թյան լույ սի ներ քո: Հատ կան-
շա կան է, որ այս դիր քո րո շու մը նպաս տեց դա տա կան այն պի սի պրակ տի կայի ձևա վոր-
մա նը, ո րը ա ռա վե լա գույնս ե րա շա խա վո րում է թե խոս քի ա զա տու թյան ի րա կան ի րա-
ցու մը և թե ոչ գույ քային բա րիք նե րի պաշտ պա նու թյու նը` այս պի սով զերծ պա հե լով չա-
րա շա հում նե րից, ո րոնք առ կա է ին մինչ այդ:

 Հի շա տակ ման է ար ժա նի նաև փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան փոխ հա-
տուց ման կա նոն նե րի վե րա բե րյալ ո րո շու մը: Հաշ վե տու տա րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ան դրա դար ձավ նաև բաց թողն ված օ գու տի տես քով վնա սի հա տուց ման ի նս տի-
տու տի մի շարք հիմ նախն դիր նե րի: Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած 
իր դիր քո րո շու մը` դա տա րա նը հա մա լիր մեկ նա բա նեց գոր ծող ի րա վա կար գա վո րու մը 
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և սահ մա նեց բաց թողն ված օ գու տի տես քով վնա սի հաշ վարկ ման, գանձ ման նոր կա-
նոն ներ: Նշ ված ո րո շու մը է ա պես կազ դի դա տա կան հե տա գա պրակ տի կայի զար գաց-
ման վրա`ա պա հո վե լով քնն վող նմա նա տիպ գոր ծե րով ի րա վադ րույթ նե րի մի ա տե սակ 
մեկ նա բա նու մը: Ո ւղ ղոր դող նշա նա կու թյուն ու ներ նաև պայ մա նագ րե րի մեկ նա բան ման 
և պայ մա նագ րե րի ի րա վա կան դա սա կարգ ման վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
դիր քո րո շու մը, ո րն իր ամ րագ րու մը ստա ցավ ո րո շում նե րից մե կում: Բա զում հար ցե րի 
դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև ըն տա նե կան, ժա ռանգ ման հա րա բե րու թյուն նե րի, 
աշ խա տո ղի պատ ճա ռած վնա սը գոր ծա տո ւի կող մից հա տու ցե լու, ի նչ պես նաև սպա-
ռող նե րի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ քնն ված գոր ծե րով:

 Վար չա կան գոր ծե րով կա յաց րած ո րո շում նե րից հատ կան շա կան են հար կային 
օ րենսդ րու թյու նում կի րառ վող «հա սույթ» եզ րույ թի բա ցա հայտ ման վե րա բե րյալ ո րո շու-
մը, օ տա րերկ րա ցի նե րի կող մից կա ցու թյան կար գա վի ճա կի ստաց ման վա րույ թի, քա-
ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյու նը լի ցեն զա վոր ված ան ձանց ներգ րավ մամբ կա տա րե լու 
վե րա բե րյալ ո րո շում նե րը: Մի շարք ո րո շում նե րով դա տա րա նը ան դրա դարձ է կա տա-
րել նաև վար չա կան դա տա վա րու թյու նում դա տա կան ակ տե րի հիմ նա վոր վա ծու թյան, 
ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման խն դիր նե րին: Հատ կան շա կան է գոր ծե-
րից մե կով կա յաց ված այն ո րո շու մը, որ տեղ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը դիր քո րո շում է 
ձևա վո րել այն հար ցի շուրջ, որ պար տա պա նի գտն վե լու վայ րի ան հայտ լի նե լը խո չըն-
դոտ չէ հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից պար տա պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րի հայտ նի 
լի նե լու դեպ քում, այդ գույ քի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար: Կար ևոր նշա նա-
կու թյուն ու նեն նաև վար չա կան վա րույթ նե րի և վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ի րա վա կար գա վոր ման վե րա բե րյալ ա ռան ձին ո րո շում նե րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րը: Վեր ջին ներս վե րա բե րում են վար չա կան մար մին նե-
րի կող մից մի ա տե սակ փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ հա վա սար մո տե ցում 
ցու ցա բե րե լու խնդ րին, վար չա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան և ա ռան ձին զան ցա կազ-
մե րով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հար ցե րին: 

Ի հար կե, վե րը թվարկ ված ո րո շում նե րը ամ բող ջը չեն և առ կա են նաև բազ մա թիվ 
այլ գոր ծեր, ո րոն ցով կա յաց ված ո րո շում ներն ո ւղ ղոր դող նշա նա կու թյուն են ու նե ցել և 
ու նե նա լու դա տա կան պրակ տի կայի ձևա վոր ման հա մար: Դրանք ա ռա վել ամ փոփ ձևով 
ներ կա յաց ված են սույն ը նտ րա նում:

 Ժո ղո վա ծուն նե րա ռում է նաև լա զե րային սկա վա ռակ, ո րում նե րառ ված է գր քի 
է լեկտ րո նային տար բե րա կը: Է լեկտ րո նային կրի չում առ կա նո րա րա րա կան լու ծում նե րը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ա րագ և ար դյու նա վետ ծա նո թա նալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ո րո շում նե րին:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և 
վար չա կան պա լա տի նա խա գահ  Ե. Հ. Խունդ կա րյան
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Էջ 
1-10

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ
 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

19.10.2012թ.
1. «Գոլ դո ւեյ» ՍՊԸ v. «Վալ տի Մո թորս» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ Ե ՇԴ/0177/02/11 

 Խն դիր. Բաց թողն ված օ գու տի ը նդ հա նուր ի րա վա կան կար գա վոր ման և 
բաց թողն ված օ գու տի հաշ վարկ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
բաց թողն ված օ գու տի հա տուց ման կա նոն նե րը դա տա րան նե րը պետք է կի րա ռեն 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի պահ պան մամբ: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 33.1-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
օ րեն քով չար գել ված ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վունք: 

Վե րոն շյալ սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը են թադ րում է ոչ մի այն պե տու թյան 
կող մից ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հնա րա վո րու թյան ըն ձե-
ռում, այլև ձեռ նար կա տի րու թյան և ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար հա-
մա պա տաս խան մի ջա վայ րի ձևա վո րում` այդ թվում գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վող ան-
ձանց հա մար խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ե րաշ խիք նե րի ստեղ ծում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծա րա րու թյան ո լոր տում բաց թողն ված 
օ գու տի ո րոշ ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել մի կար ևոր ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն` գոր ծա րա րա կան գոր ծու նե ու թյու նը ան ձի շա հույթ ստա նա լուն ո ւղղ ված գոր-
ծու նե ու թյուն է (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ ված), ո ւս տի գոր ծա րա րու-
թյան ո լոր տում ող ջամ տո րեն են թադր վում է, որ ան ձի ի րա կա նաց րած գոր ծո ղու թյուն-
նե րը (պայ մա նագ րե րի կն քում, քա ղա քա ցի ա կան տար բեր ի րա վունք նե րի ձեռք բե րում) 
ո ւղղ ված են շա հույթ ստա նա լուն: Այ սինքն` գոր ծա րա րու թյան ո լոր տում ան ձը պայ-
մա նա գիր կն քե լու, քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյան մեջ մտ նե լու ժա մա նակ 
ա կն կա լում է ստա նալ ո րո շա կի օ գուտ: 

 «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից ա նար գել օ գտ-
վե լու ի րա վունք։ Ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել նրան գույ քից, բա ցա ռու թյամբ ի շահ հան րու-
թյան և այն պայ ման նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի ջազ գային ի րա-
վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րով։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում, հիմք ըն դու նե լով Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր քո րո շում նե րը, նշել է, որ «պա հան ջը» 
Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի ա ռա ջին ար ձա նագ րու թյան ա ռա ջին հոդ վա ծի ի մաս տով 
կա րող է հաս կաց վել որ պես «սե փա կա նու թյուն» այն դեպ քում, ե թե բա վա րար չա փով 
հաս տատ ված է, որ այն կա րող է ի րա վա բա նո րեն ի րա կա նաց վել (տես` Բուր դովն ը նդ
դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով 02.05.2002 թվա կա նին Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճի ռը, կետ 
40, Վար դու հի Հով սե փյանն ը նդ դեմ Ռի մա Կա րա պե տյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման 
պա հան ջի մա սին թիվ Ե ԱՔԴ/1522/02/08 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ վնա սի հա տուց ման 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը նույն պես կա րող են դի տարկ վել Կոն վեն ցի այի 
1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում: Նման ի րա վի ճակ նե րում Եվ րո-
պա կան դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել վնա սի հա տուց ման վե րա բե րյալ ներ պե տա կան 
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կա նոն նե րը, ո րի հի ման վրա վեր ջինս այն դի տար կել է որ պես «ակ տիվ», «գույք» և 
հետ ևա բար նաև «տի րա պե տում» 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի շր ջա նակ նե-
րում: Ար դյուն քում Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ դա տա կան ակ տի հի ման վրա 
դի մող նե րը կա րող են ու նե նալ «օ րի նա կան սպա սե լիք», որ պա տա հա րի ար դյուն քում 
վեր ջին նե րիս ներ կա յաց րած պա հան ջը պետք է քն նարկ վի վնա սի հա տուց ման ը նդ հա-
նուր կա նոն նե րով (տես` PRESSOS COMPANIA NAVIERA S.A և մյուս ներն ը նդ դեմ Բել գի
այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.11.1995 թվա կա նի վճի ռը, կետ 31): 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վնա սի` այդ թվում բաց 
թողն ված օ գու տի հա տուց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը պետք է դի տարկ-
վեն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և  «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն-
նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի լույ սի ներ քո, վնա սի 
հա տուց ման պա հան ջը կա րող է հա մար վել «տի րա պե տում» Կոն վեն ցի այի 1-ին ար-
ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով, հետ ևա բար դրա նկատ մամբ սահ մա նա փա-
կում նե րը և հա տուց ման հար ցե րը պետք է քն նարկ ման ա ռար կա դառ նան հա մա չա-
փու թյան սկզ բուն քի պահ պան մամբ: 

4.3. Բաց թողն ված օ գու տի ո րոշ ման ը նդ հա նուր կա նոն նե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում հաս տա տել է, որ բաց 

թողն ված օ գու տի ո րոշ ման ժա մա նակ ի րա կան մտադ րու թյու նը պետք է զու գորդ վի 
ի րա կան հնա րա վո րու թյան հետ: Դա բխում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
409-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տից, ո րի հա մա ձայն` բաց թողն ված օ գու տը ո րո շե լիս հաշ-
վի են ա ռն վում այն ստա նա լու հա մար պար տա տի րոջ ձեռ նար կած մի ջոց նե րը և այդ 
նպա տա կով կա տար ված նա խա պատ րաս տու թյուն նե րը: 

Ըն կե րու թյան ի րա կան մտադ րու թյու նը կա րող է հաս տատ վել ըն կե րու թյան գոր-
ծու նե ու թյան բնույ թի ու սում նա սի րու թյամբ (օ րի նակ` կա նո նադ րու թյուն և այլ փաս-
տաթղ թեր): Դրանք կա րող են հաս տատ վել նաև հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րային 
հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը բա ցա հայ տե լով, ըն կե րու թյան բիզ նես ծրագ րերն ու սում-
նա սի րե լով: Բա ցի այդ, այդ պի սիք կա րող են լի նել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան շր ջա-
նակ նե րի կամ ծա վալ նե րի ա վե լաց ման վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ (պա հես տի պատ-
րաս տում, ապ րանք ար տադ րե լու հա մար սար քա վո րում նե րի ձեռք բե րում կամ ծա վա լի 
ա վե լա ցում): Այս ա մե նը հիմ նա վո րում է ըն կե րու թյան ի րա կան մտադ րու թյու նը: 

Ըն կե րու թյան ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը կա րող է հաս տատ վել օ գուտ ստա-
նա լու վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ի րա կան կամ ող ջամ տո րեն հա վա նա կան 
ա պա ցույց նե րով: Օ րի նակ կա րող են լի նել ըն կե րու թյան շր ջա նա ռու թյան վե րա բե-
րյալ տվ յալ նե րը, ո րոնք ցույց են տա լիս նմա նա տիպ ապ րանք նե րից կամ ծա ռա յու-
թյու նե րից ըն կե րու թյան ստա ցած հա սույ թը, որ պի սիք կա րող են ար տա ցոլ ված լի նել 
ըն կե րու թյան հաշ վա պա հա կան կամ այլ փաս տաթղ թե րում կամ պե տա կան տար բեր 
մար մին նե րի (հար կային, մաք սային և այլն) տվ յալ նե րում: Հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ կազ մա կեր պու թյուն նե րը տն տե սու թյան մեջ գոր ծա րա րա կան գոր ծու-
նե ու թյամբ զբաղ վում են ոչ մի այ նակ, այլ մյուս կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ գոր ծա-
րա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով, ըն կե րու թյան ի րա կան շր ջա նա ռու թյան վե-
րա բե րյալ ա պա ցույց ներ կա րող են լի նել ըն կե րու թյան գոր ծըն կեր այլ կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ առ կա շր ջա նա ռու թյան ծա վալ նե րը հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րը: 

4.4. Բաց թողն ված օ գու տի հաշ վարկ ման կա նոն նե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բաց թողն ված օ գու տի հաշ վարկ ման ժա մա-

նակ դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն, որ բաց թողն ված օ գուտն այն ե կա մուտն 
է, ո րն այդ ան ձը կս տա նար քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան սո վո րա կան պայ ման-
նե րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխախտ վեր: Այ սինքն` բաց թողն ված օ գու տը չի կա րող 
նույ նա նալ կազ մա կեր պու թյան շր ջա նա ռու թյան կամ հա սույ թի հետ: 

Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րան նե րը 
բաց թողն ված օ գու տի հաշ վարկ ման ժա մա նակ պետք է նվա զեց նեն ան հրա ժեշտ այն 
ծախ սե րը, ո րոնք վնաս կրած ան ձը կկա տա րեր վնա սը չպատ ճառ վե լու դեպ քում:  Այդ 
ծախ սե րի մեջ կա րող են նե րառ վել ապ րան քի ար տադ րու թյան, վա ճառ քի կամ ծա ռա-



x

յու թյան մա տուց ման հա մար նյու թե րի, օգ տա գործ վող հում քի ար ժե քը, ա մոր տի զա ցի-
ոն ծախ սե րը, աշ խա տող նե րին վճար վող աշ խա տա վար ձը և այլն: Պետք է նվա զեց վեն 
նաև այն հար կե րը, ո րոնք ան ձը կվ ճա րեր այդ ապ րանք նե րի կամ ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար: Ար դյուն քում պետք է մնա այն շա հույ թը, ո րը ձևա վոր վում է ան հրա ժեշտ ծախ-
սե րի նվա զե ցու մից հե տո:  Բա ցի այդ, կախ ված ապ րան քաշր ջա նա ռու թյան կամ մա-
տուց վող ծա ռա յու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից` կա րող են հաշ վի ա ռն վել սե զո-
նային փո փո խու թյուն նե րը, շու կա յում տի րող վի ճա կը, պե տու թյան ֆի նան սա կան քա-
ղա քա կա նու թյան փո փո խու թյուն նե րը և այլն: 

Ե թե ըն կե րու թյու նը պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևան քով փո խել է իր ար-
տադ րու թյան կամ ծա ռա յու թյան ո րա կը, ա պա բաց թողն ված օ գու տը պետք է ո րոշ վի 
նոր ար տադր վող (ա ռա վել ցած րո րակ կամ նոր ո րա կի, ո րն ա ռա վել ցածր ի նք նար-
ժեք ու նի) ապ րան քի կամ մա տուց վող ծա ռա յու թյան շա հույ թի և պար տա վո րու թյու նը 
չխախտ վե լու դեպ քում ար տադր վող ապ րան քի կամ մա տուց վող ծա ռա յու թյան (ա ռա-
վել բարձ րո րակ կամ բարձր ի նք նար ժեք ու նե ցող) միջև շա հույ թի տար բե րու թյու նից:  

Բա ցի այդ, ան հրա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն ժա մա նա կա հատ վա ծին, 
ո րի հա մար պետք է հա տուց վի բաց թողն ված օ գու տը: Ե թե ապ րան քը կամ ծա ռա յու թյու-
նը, ո րը պետք է տրա մադր վեր ըն կե րու թյա նը, սա կայն չի տրա մադր վել, և ո րի ար դյուն-
քում ըն կե րու թյու նը օ գուտ է բաց թո ղել, ու նի օգ տա գործ ման ո րո շա կի ժամ կետ, ա պա 
այդ ժամ կե տից ա վել օ գու տը չի կա րող հա տուց վել: Օ րի նակ, ե թե ապ րան քը մա տա կա-
րա րե լու կամ ծա ռա յու թյու նը մա տու ցե լու ժամ կետ է նշ ված, սա կայն չի կա տար վել, ա պա 
օ գու տը պետք է հա տուց վի այն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ո րը տու ժող ըն կե րու թյու-
նը պետք է օգ տա գոր ծեր օ գուտ ստա նա լու հա մար (ապ րան քը պետք է վա ճա ռեր, վե-
րամ շա կեր և վա ճա ռեր, կամ դրա հի ման վրա այլ ծա ռա յու թյուն մա տու ցեր և այլն): 

4.5. Պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րում բաց թողն ված օ գու տի կա նոն
նե րը. 

Պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը խախ տե լու հետ ևան քով բաց թողն-
ված օ գու տի փոխ հա տուց ման հա մար հայց վո րը պետք է ներ կա յաց նի ա պա ցույց ներ, 
ո րոնք կհիմ նա վո րեն.

* պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րի խախ տու մը. 
* օ գուտ ստա նա լու ի րա կան մտադ րու թյու նը և հնա րա վո րու թյու նը. 
* վեր ջին նե րիս պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը. 
* վնաս նե րի չա փը.  
* պար տա վո րու թյուն նե րի խախտ ման, օ գուտ ստա նա լու ի րա կան մտադ րու թյան 

և հնա րա վո րու թյան և վնա սի չա փի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը. 
* ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի կող մից ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված 

են վնա սի նվա զեց մա նը:
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել հա վե լել, որ պայ մա նագ րային 

հա րա բե րու թյուն նե րում վնա սի հա տուց ման հար ցը քն նար կե լիս պետք է հաշ վի առ-
նել, որ բաց թողն ված օ գու տի հա տուց ման ար դյուն քում պար տա տի րոջ մոտ չպետք է 
ա ռա ջա նա հարս տա ցում, այ սինքն` վնաս նե րի փոխ հա տուց ման գու մա րի մեջ չեն կա-
րող ը նդ գրկ վել այն պի սի վնաս ներ, ո րոնք կողմն ի րա կա նում չի կրել: Այլ կերպ ա սած` 
վնա սի հա տուց ման վե րա բե րյալ քա ղա քա ցի աի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
հետ ևան քով տու ժո ղի գույ քային դրու թյու նը պետք է բա րե լավ վի այն աս տի ճան, ո րում 
նա կգտն վեր, ե թե վեր ջի նիս ի րա վունք նե րը չխախտ վե ին: Պայ մա նագ րային պար տա-
վո րու թյուն նե րը չկա տա րած կամ ոչ պատ շաճ կա տա րած կող մը չպետք է հա տու ցի այն 
վնա սը, ո րը չի ա ռա ջա ցել կամ եր բեք չէր կա րող ա ռա ջա նալ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ նմա նա տիպ գոր ծե րի քն նու թյան ժա մա-
նակ դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 420-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հան ջը, ո րի հա մա ձայն` ե թե պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լը 
կամ այն ան պատ շաճ կա տա րե լը տե ղի է ու նե ցել եր կու կող մե րի մեղ քով, ա պա դա-
տա րա նը հա մա պա տաս խա նա բար նվա զեց նում է պար տա պա նի պա տաս խա նատ վու-
թյան չա փը: Դա տա րանն ի րա վունք ու նի նաև նվա զեց նել պար տա պա նի պա տաս խա-
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նատ վու թյան չա փը, ե թե պար տա տե րը դի տա վո րյալ կամ ան զգույշ նպաս տել է պար
տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու հետ ևան քով պատ ճառ
ված վնաս նե րի չա փի ա վե լաց մա նը կամ ող ջա միտ մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել դրանց 
նվա զեց ման հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նշ ված հոդ վա ծը ցույց է տա լիս, որ ո րո շա կի 
դեպ քե րում գնոր դը կա րող է ող ջա միտ մի ջոց ներ ձեռ նար կել վնա սի նվա զեց ման հա
մար: Բաց թողն ված օ գու տի դեպ քում դա կա րող է դրս ևոր վել նման օ գուտ ստա նա լու 
հա մար պար տա տի րոջ ձեռ նար կած ող ջա միտ մի ջոց նե րով` այլ ե ղա նակ նե րով նման 
ապ րանք կամ ծա ռա յու թյուն ստա նա լով և այլն: Այ նո ւա մե նայ նիվ, Վճ ռա բեկ դա տա րա
նը գտել է, որ նշ ված հար ցի պար զու մը կախ ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րից 
և չպետք է հան գեց նի բաց թողն ված օ գու տի հա տուց ման չա փի ան հար կի նվա զեց ման: 

4.6.Վ նաս ներ և տու ժանք. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րում 

բաց թողն ված օ գու տի հա տուց ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րի ամ բող ջա կան կի րառ ման 
նպա տա կով դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն նաև պայ մա նագ րով նա խա տես
ված տու ժան քը, ի նչ պես նաև տու ժան քի և վնաս նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա
կան օ րենսգր քի պա հանջ նե րը: 

Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 410րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 
հա մա ձայն` ե թե պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու հա
մար սահ ման ված է տու ժանք, ա պա վնաս նե րը հա տուց վում են տու ժան քով չծածկ ված 
մա սով:  

Օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով կա րող են նա խա տես վել դեպ քեր, ե րբ`  
1) թույ լատր վում է բռ նա գան ձել մի այն տու ժան քը, սա կայն ոչ վնաս նե րը.  
2) վնաս նե րը կա րող են բռ նա գանձ վել լրիվ գու մա րով` չհաշ ված տու ժան քը.  
3) պար տա տի րոջ ը նտ րու թյամբ կա րող են բռ նա գանձ վել կա՛մ տու ժան քը, կա՛մ 

վնաս նե րը:  
Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պայ մա նագ րային հա րա

բե րու թյուն նե րում կող մե րը կա րող են նա խա տե սել տու ժանք վճա րե լու պար տա վո
րու թյուն: Տու ժան քը պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն ա պա հո վող ե րաշ խիք է: 
Այն նպա տա կաուղղ ված է ա պա հո վե լու պար տա պա նի կող մից պար տա վո րու թյան 
կա տա րու մը, ի սկ դրա չկա տար ման կամ ան պատ շաճ կա տար ման դեպ քում նրա հա
մար նա խա տե սել գույ քային ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ` դրա մա կան պա տաս խա
նատ վու թյուն, ի սկ դա տա րա նը կոչ ված է ա պա հո վե լու սահ ման ված տու ժան քի չա փի 
և պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյու նը 
(տես` «Թա մամ» ար տադ րա կան կոո պե րա տիվն ը նդ դեմ «ԱՍ-ԿԱ» ՍՊԸ-ի` 22.533.430 ՀՀ 
դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին թիվ 3-27 (ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
29.02.2008 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հա տուց վող բաց թողն ված օ գու տի չա փը ո րո
շե լիս դա տա րան նե րը պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նեն պայ մա նագ րով սահ ման ված 
տու ժան քին, տու ժան քի և վնաս նե րի հա տուց ման հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ 
պայ մա նագ րի դրույթ նե րին, ո րից հե տո ո րո շեն հա տուց վող օ գու տի վերջ նա կան չա փը:

4.7.Բաց թողն ված օ գու տի հաշ վար կը և դա տա կան հայե ցո ղու թյու նը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ չնա յած վնա սի հաշ վարկ ման 

վե րա բե րյալ վե րոն շյալ կողմ նո րո շիչ վեր լու ծու թյուն նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, վնա սի 
հա տուց ման կոնկ րետ չա փը ա ռան ձին դեպ քե րում կա րող է բա վա կա նա չափ հս տակ 
չլի նել կամ ող ջամ տու թյան աս տի ճա նի հա վաս տի ու թյամբ չո րոշ վել: Վճ ռա բեկ դա տա
րա նը գտել է, որ նմա նա տիպ դեպ քե րում ան ձն ը նդ հան րա պես չի կա րող զրկ վել բաց 
թողն ված օ գու տի հա տուց ման ի րա վուն քից, քա նի որ նման դիր քո րո շու մը կհա կա սի 
գոր ծա րա րու թյան է ու թյա նը, վե րը նշ ված սահ մա նադ րա կան և կոն վեն ցի ոն դրույթ նե
րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րում դա տա րան նե
րը հա տուց վող օ գու տի չա փը ո րո շում են ի րենց հայե ցո ղու թյամբ: Նման կար գա վո րում 
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գոր ծում է նաև մի ջազ գային պրակ տի կա յում: Մաս նա վո րա պես, «Մի ջազ գային ա ռևտ
րային պայ մա նագ րե րի սկզ բունք նե րի» 7.4.3 հոդ վա ծի 3րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե 
վնա սի չա փը չի կա րող հաս տատ վել ող ջամ տու թյան աս տի ճա նի ար ժա նա հա վա տու
թյամբ, դրա չա փը ո րոշ վում է դա տա րա նի հայե ցո ղու թյամբ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոն շյալ կա նո նը կա րող է կի րառ վել նաև 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված բաց թողն ված օ գու տի չա փի ո րոշ ման 
նկատ մամբ, ը նդ ո րում, դա տա կան հայե ցո ղու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի մի այն վե
րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման վրա բաց թողն ված օ գու տի չա փը ո րո շե
լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում` հաշ վի առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի սկզ
բունք նե րը, բա րեխղ ճու թյան, խե լամ տու թյան և ար դա րա ցի ու թյան պա հանջ նե րը: 

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ ՆԵՐ

19.10.2012 թ.
2. «Զու լալ Ջրեր» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա

վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյանն ը նդ դեմ Կոո պե րա տի վի հի մա դիր Կար մեն Բախ շյա նի, 
քաղ. գործ. թիվ Ա ՎԴ3/0332/02/11

Խն դիր. Ա րդյո՞ք կոո պե րա տի վի լու ծար ման` այդ թվում սնան կու թյան 
ե ղա նա կով լու ծար ման հետ կապ ված ծախ սե րը նե րառ վում են ՀՀ քա ղա քա
ցի ա կան օ րենսգր քի 118րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տով նա խա տես ված լրա ցու ցիչ 
պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա նակ նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա
տել է «Լո տոս» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի ան վճա րու նա կու թյան գոր ծով կա ռա
վա րիչ Լևոն Պետ րո սյանն ը նդ դեմ Կոո պե րա տի վի ան դամ ներ Է դո ւարդ Ա սատ րյա նի, 
Սվետ լա նա Խա լա թյա նի և Ռի մա Ա ղա սա րյա նի, թիվ 31555(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 28.09.2006 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո
շումն այն մա սին, որ սահ ման ված ժամ կե տում (տա րե կան հաշ վեկշ ռի հաս տա տու մից 
հե տո` եր կու ա մս վա ըն թաց քում) լրա ցու ցիչ վճար նե րի մի ջո ցով ա ռա ջա ցած վնաս նե րը 
փա կե լու օ րեն քով սահ ման ված ի րենց պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լը չի ա զա տում 
կոո պե րա տի վի ան դամ նե րին կոո պե րա տի վի պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար օ րեն
քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյու նից: Այն պայ ման նե րում, ե րբ սահ ման ված 
ժամ կե տում (տա րե կան հաշ վեկշ ռի հաս տա տու մից հե տո` եր կու ա մս վա ըն թաց քում) 
լրա ցու ցիչ վճար նե րի մի ջո ցով ա ռա ջա ցած վնաս նե րը փա կե լու օ րեն քով սահ ման ված 
ի րենց պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հետ ևան քով ան հնար է ո րո շել կոո պե րա տի
վի յու րա քան չյուր ան դա մի լրա ցու ցիչ վճա րի չմուծ ված մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 118րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տով ամ րագր ված` լրա ցու ցիչ վճար նե րի մի ջո ցով 
ա ռա ջա ցած վնաս նե րը փա կե լու Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի պար տա կա նու թյու նը նե
րա ռում է մինչև Կոո պե րա տի վի ան վճա րու նակ ճա նաչ վե լը գո յա ցած բո լոր պար տա վո
րու թյուն նե րը: 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով վե րոն շյալ ո րոշ մամբ ար
տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, հա վե լել է նաև, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 118րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տի տրա մա բա նու թյու նից բխում է, որ կոո պե րա տի
վի ան դամ նե րի` ա ռա ջա ցած վնաս նե րը լրա ցու ցիչ վճար նե րի մի ջո ցով փա կե լու պար
տա վո րու թյու նը պետք է կապ ված լի նի կոո պե րա տի վի գոր ծու նե ու թյան հետ, քա նի որ 
այն վնաս նե րը, ո րոնք կոո պե րա տի վի ան դա մը պետք է փա կի, ո րոշ վում են տա րե կան 
հաշ վեկշ ռի հաս տա տու մից հե տո, ո րը չի վե րա բե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
69րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված լու ծար ման հաշ վեկշ ռին: Նշ ված տրա մա բա նու թյամբ 
պետք է մեկ նա բան վի նաև նշ ված հոդ վա ծի դրույթն այն մա սին, որ կոո պե րա տի վի 
ան դամ նե րը նրա պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար հա մա պարտ սուբ սի դի ար պա տաս
խա նատ վու թյուն են կրում կոո պե րա տի վի յու րա քան չյուր ան դա մի լրա ցու ցիչ վճա րի 
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չմուծ ված մա սի սահ ման նե րում: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կոո
պե րա տի վի ան դամ նե րի լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյու նը սահ մա նա փակ վում է 
կոո պե րա տի վի գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ա ռա ջա ցած վնաս նե րով, ի սկ կոո պե րա
տի վի լու ծար ման` այդ թվում սնան կու թյան ե ղա նա կով լու ծար ման հետ կապ ված ծախ
սե րը չեն նե րառ վում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 118րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տով նա
խա տես ված լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա նակ նե րում: 

3. «ՎՏԲ-Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ v. Մա րի նե Բաղ րա մյա նի, քաղ. գործ թիվ 
ԼԴ4/0201/02/10, 

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ի րա վա բա նա կան ան ձանց միջև ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա
նագ րով ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վե րա բե րյալ կա յաց ված վճի ռը 
վե րե բե րում է այդ ըն կե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ սույն 
գոր ծով վե ճը վե րա բե րում է եր կու ի րա վա բա նա կան ան ձանց միջև կնք ված ե րաշ
խա վո րու թյան պայ մա նագ րով ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րին։ Հետ ևա բար Ըն կե
րու թյու նը ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գի րը կն քել է և այդ պայ մա նագ րով ծա գած 
հա րա բե րու թյու նե րում հան դես է ե կել որ պես ի նք նու րույն սուբյեկտ: Պայ մա նագ րով 
ստանձ նած պար տա վո րու թյու նե րը չեն ազ դում Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի ի րա
վունք նե րի և պար տա կա նու թյու նե րի վրա: Օ րենսդ րա կան նման կա նո նա կար գու մից էլ 
բխում է, որ մի այն Ըն կե րու թյունն է կրում ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով սահ ման
ված պար տա վո րու թյու նը պատ շաճ չկա տա րե լու ռիս կը, որ պես քա ղա քա ցի աի րա վա
կան հա րա բե րու թյան ին քու րույն սուբյեկտ: 

Ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ եր կու ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց միջև ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րի 
կա տար ման վե րա բե րյալ կա յաց ված վճի ռը որ ևէ կերպ չի վե րա բե րում Ըն կե րու թյան 
մաս նակ ցի՝ «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 1213րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե
րին, հետ ևա բար Ըն կե րու թյան մաս նա կից Ա րա մայիս Ղու կա սյա նին գոր ծին մաս նա
կից դարձ նե լու դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն Դա տա րա նը չու ներ։

Ս ՆԱՆ ԿՈՒԹՅՈՒՆ

23.03.2012թ.
4. Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա ղա սի Ար սե-

նյանն ը նդ դեմ Գա յա նե և Ռու բեն Զու լու մյան նե րի, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/2304/02/10

Խն դիր. Ա րդյո՞ք «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծը սահ մա նում 
է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման ի նք նու րույն հիմք:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տի 
հիմ նա վոր վա ծու թյան խնդ րին` կրկ նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դառ նա
լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված դրույ թի` որ պես 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման հիմ քի գնա հատ ման հար ցին, հան գել է այն 
հետ ևու թյան, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի «ա» 
կե տը նա խա տե սում է սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով կա ռա վար չի դա տա րան դի
մե լու ի րա վուն քը` պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված 
փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով, ո րի նպա տա կը պար տա պա նի գույ քի 
հա վա քագ րումն է` սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում պար տա տե րե րի պա հանջ նե
րի բա վա րար ման նպա տա կով: Այ սինքն` նշ ված նոր մը սահ մա նում է սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի դա դար ման ի նք նու րույն հիմք:
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5. Լի զա Գրի գո րյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Համ լետ Նա ջա րյան v. 

Լի զա Գրի գո րյան և Սո նիկ Ա թա յան, քաղ. գործ թիվ Ե ՔԴ/1165/02/08

Խն դիր. Ո րո՞նք են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով նա խա տես ված ան շարժ գույ քը հետ ստա նա լու նա խա պայ ման նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան-
շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծա գու մը և դա դա րու մը են թա կա 
է պե տա կան գրանց ման: Այ սինքն՝ սե փա կա նա տեր ու նե ցող գույ քը իր նախ կին սե փա-
կա նա տի րո ջը վե րա դարձ նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ան վա վեր ճա նա չել ի րա վուն քի 
փո խանց ման վե րա բե րյալ պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա կա տար ված ի րա վուն քի 
պե տա կան գրան ցու մը, ի սկ վե րոն շյա լը կա րող է ի րա կա նա նալ մի այն հա մա պա տաս-
խան ան վա վե րու թյան հիմ քի առ կա յու թյան դեպ քում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել նաև, որ «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ այն նա-
խա տե սում է սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով կա ռա վար չի դա տա րան դի մե լու ի րա-
վուն քը` պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված փո խան-
ցում նե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով: Վե րոն շյալ հոդ վա ծով ա ռանձ նաց վել են այն պի-
սի փո խան ցում նե րի տե սակ ներ, ո րոնք ա կն հայ տո րեն վկա յում են պար տա տե րե րի 
նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու պար տա պա նի 
մտադ րու թյան մա սին: 

Այ սինքն՝ վե րոն շյալ օ րեն քով սահ ման վել են փո խանց ված ան շարժ գույ քի նկատ-
մամբ ի րա վունք նե րի հետ ստա նա լու ի րա վուն քը, սա կայն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս-
գիր քը վե րոն շյալ փո խան ցում նե րի ան վա վե րու թյան հիմք չի նա խա տե սում:

 Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ առ կա է օ րենսդ րա կան բաց, քա նի որ ստաց վում է 
մի ի րա վի ճակ, ե րբ օ րեն քով նա խա տես վում է ո րո շա կի փաս տե րի վրա հաս նե լու ու ժով 
ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու ի րա վուն քը, 
սա կայն այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րը բա ցա կա յում են:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան շարժ գույ քը հետ 
ստա նա լը դրա վե րա բե րյալ կնք ված գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք է, հետ ևա-
բար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 
ան շարժ գույ քը հետ ստա նա լու ի րա վուն քը կա րող է ի րա կա նաց վել ան շարժ գույ քի 
նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա կա տար ված պե տա կան գրան-
ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու մի ջո ցով:

 ՍԵ ՓԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՒՅ ՔԱՅԻՆ 
Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵՐ

Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն

23.03.2012թ.
6. Լու սի նե Իս րաե լ յան v. Կա րեն Խա չատ րյան և Ար մե նու հի Մալ խա սյան, քաղ. 

գործ թիվ Ե ԿԴ/3430/02/09

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է ը նդ հա նուր 
սե փա կա նու թյան տնօ րին ման գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու պայ ման նե րին, կրկ նե-
լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, 
որ օ րենս դի րը, հաշ վի առ նե լով ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
ծագ ման հիմ քը` ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և օ րեն քով նա խա տես ված այլ 
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դեպ քե րը, ը ստ է ու թյան ամ րագ րել է ը նդ հա նուր գույ քը տնօ րի նե լու ժա մա նակ մյուս 
հա մա սե փա կա նա տե րե րի` գույ քի տնօ րին ման գոր ծարք կն քե լու ի րա վուն քի առ կա
յու թյան կան խա վար կա ծը (տես` Ա նուշ Ար տա շե սյա նի հայցն ը նդ դեմ Ար մե նու հի Ստե
փա նյա նի, ՀՀ Եր ևա նի «Կենտ րոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի, 
Լյուդ վիկ Հով հան նի սյա նի`բ նա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և սե փա կա
նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կանն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա
սին գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.09.2009 թվա կա նի թիվ Ե ԱՔԴ/0275/02/08 ո րո
շու մը, ի նչ պես նաև Հաս միկ Ղա զա րյա նի ը նդ դեմ «Ար ցախ բանկ» ՓԲԸի, Սար գիս 
Թեր զ յա նի, եր րորդ ան ձ Խո րեն Սարգ սյա նի` հի փո թե քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2011 թվա կա նի թիվ 
Ե ԱՔԴ/1023/02/10 ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև վե րա հաս տա տել է այն դիր քո րո շու մը, որ հա մա տեղ 
uե փա կա նու թյան մաu նա կից նե րից մե կի կող մից կնք ված` ը նդ հա նուր uե փա կա նու
թյան տնo րին ման գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար բա վա րար չէ հա մա տեղ սե
փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի` ա մու սին ներ հան դի սա նա լու մա սին գոր ծար քի մյուս 
կող մի, մաս նա վո րա պես, գնոր դի տե ղե կաց ված լի նե լու փաս տը: Նման պա հան ջը դա
տա րա նի կող մից կա րող է բա վա րար վել մի այն, ե թե մի ա ժա մա նակ առ կա են եր կու 
պայ ման ներ`

1) հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մաu նակ ցի մոտ վի ճե լի գոր ծար քը կն քե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ լի ա զո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյուն.

2) գոր ծար քի մյուս կող մի` այդ մա սին ի մա նա լը կամ դրա մա սին ող ջամ տո րեն 
են թադ րե լու ա կն հայտ հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը (տես` ը ստ Թա գուշ Պետ րո
սյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ժան նա Ղա զա րյա նի` «Բիզ նես կենտ րոն» ԲԲԸի բաժ նե տոմ սե
րի 16.08.2004 թվա կա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու և ան վա
վե րու թյան հետ ևանք ներ կի րա ռե լու պա հան ջի մա սին և ը ստ վե ճի ա ռար կայի նկատ
մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Ցո լակ Մի լի տո սյա նի հայ
ցի ը նդ դեմ Թա գուշ Պետ րո սյա նի և Ժան նա Ղա զա րյա նի` «Բիզ նես կենտ րոն» ԲԲԸի 
բաժ նե տոմ սե րի 16.08.2004 թվա կա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա
չե լու պա հան ջի մա սին թիվ 3459 (ՏԴ) գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2007 թվա
կա նի ո րո շու մը, ի նչ պես նաև Հաս միկ Ղա զա րյա նի ը նդ դեմ «Ար ցախ բանկ» ՓԲԸի, 
Սար գիս Թեր զ յա նի, եր րորդ ան ձ Խո րեն Սարգ սյա նի` հի փո թե քի պայ մա նա գիրն ան
վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2011 թվա կա
նի թիվ Ե ԱՔԴ/1023/02/10 ո րո շու մը): 

 Բաց այդ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր
քի 198րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տի ե րկ րորդ նա խա դա սու թյան կար գա վո րու մը, գտել է, 
որ մի այն Կա րեն Խա չատ րյա նի և Լու սի նե Իս րաե լ յա նի` ա մու սին ներ լի նե լու փաս տի 
հաս տա տու մը բա վա րար հիմք չէ են թադ րե լու, որ Կա րեն Խա չատ րյա նը հա մա տեղ 
գույ քը տնօ րի նե լու լի ա զո րու թյուն չի ու նե ցել, քա նի որ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
մաս նա կից նե րից մե կի կող մից կնք ված` ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան տնօ րին ման 
գոր ծար քը մնա ցած մաս նա կից նե րի պա հան ջով կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել մի այն 
այն դեպ քում, ե թե ա պա ցուց վի, որ գոր ծար քի մյուս կողմն ի մա ցել է կամ ա կն հայ տո
րեն պետք է ի մա նար այդ մա սին:

27.04.2012թ.
7. Սու սան նա Տա րա ևա v. Կա րա պետ Դոք մա նյա նի և Լի ա նա Դոք մա նյան, 

քաղ. գործ թիվ Ե ԱՆԴ/1402/02/09

Խն դիր. Ի նչ պես պետք է տր վի բա ժա նային սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող 
գույ քի նկատ մամբ պայ մա նա գիր կն քե լու լի ա զո րու թյու նը:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է գույ քը բա րե խիղճ 
ձեռք բե րո ղից հետ պա հան ջե լու հար ցին` կրկ նե լով նախ կին դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
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օ րենսգր քի 191-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տը, նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով, ե րբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քում բա ժին-
նե րը ո րոշ ված են, մի քա նի ան ձանց պատ կա նող գույ քի տի րա պե տու մը, օգ տա գոր-
ծումն ու տնօ րի նու մը պետք է ի րա կա նաց վի բո լոր մաս նա կից նե րի՝ սե փա կա նա տե րե-
րի կող մից: Ա ռան ձին մաս նակ ցի կամ մաս նա կից նե րի կող մից գույ քի տնօ րին ման գոր-
ծարք կն քե լու ի րա վուն քը պայ մա նա վոր ված է բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ-
նու թյան առ կա յու թյամբ: Ի տար բե րու թյուն ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան, 
որ տեղ բա ժին նե րը ո րոշ ված չեն, բաժ նային սե փա կա նու թյան դեպ քում սե փա կա նա-
տե րե րից յու րա քան չյու րը կա րող է տնօ րի նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի իր բա ժի նը 
ա ռան ձին, ան կախ մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նից:  Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի 
կող մից տր վող հա մա ձայ նու թյու նը են թադ րում է գույ քի, նե րա ռյալ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քում իր բաժ նի տնօ րին մա նը հա վա նու թյուն տա լու կամ քի ար տա հայ տու թյուն 
և մի ա ժա մա նակ մեկ կամ մի քա նի սե փա կա նա տե րե րին գույ քի տնօ րին ման պայ մա-
նա գիր կն քե լու լի ա զո րու թյան տրա մադ րում: Նման կերպ բաժ նային սե փա կա նու-
թյան մաս նա կից նե րը ստեղ ծում են փո խա դարձ ի րա վունք ներ և ար տա կա նու թյուն ներ: 
Հետ ևա բար բա ժա նային սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քի նկատ մամբ պայ-
մա նա գիր կն քե լու լի ա զո րու թյան տրա մադ րու մը պետք է տր վի օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով (ՀՀ Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 321-րդ հոդ ված): 

8. Ի զա բել լա Թա մա նո վա և Հե ղի նե Սի մո նյան v. Ա րա Հով հանն սի յան, քաղ. 
գործ թիվ Ե ԿԴ/0389/02/11

Խն դիր. Ա րդյո՞ք բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե րը ի րա վուն քի խախ-
տու մը վե րաց նե լու հայ ցով կա րող է դի մել դա տա րան այն դեպ քում, ե րբ սե փա կա նա-
տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից վեր ջի նիս ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ ված հար ցը 
ո րոշ մամբ լու ծում չի ստա ցել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Օ րենս դի րը նա խա տե սել է բազ մաբ նա-
կա րան շեն քի կա ռա վար ման` այդ թվում ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան օգ-
տա գործ ման և տնօ րին ման ա ռան ձին կարգ: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ այդ կարգն ա մեն ևին չի վե րաց նում բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա-
կից նե րի ի րա վունք նե րը, այդ թվում դրանց պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րոնք նա-
խա տես ված են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և ՀՀ Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով:  Հետ-
ևա բար բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե րե րի ի րա վունք նե րի և դրանց ի րա-
կա նաց ման ա ռանձ նա հա տուկ կար գի (ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից կա ռա վար ման 
հար ցե րի լու ծում) միջև պետք է գտն վի ող ջա միտ հա վա սա րակշռ վա ծու թյուն` օ րենսդ-
րու թյան տրա մա բա նու թյու նը չխախ տե լու հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այդ հա վա սա րակշռ վա ծու թյու նը դրս ևոր վում 
է հետ ևյալ կա նո նի պահ պան մամբ` քա նի դեռ սե փա կա նա տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի 
կող մից վեր ջի նիս ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ ված հար ցը ո րոշ մամբ լու ծում չի ստա-
ցել, մյուս բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կից ներն ի րա վունք ու նեն պաշտ պա նե-
լու ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րենց ի րա վուն քի ցան կա ցած խախ տում: 
Նշ ված դիր քո րո շու մը բխում է նաև ՀՀ Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 277-րդ հոդ վա-
ծից, ո րի հա մա ձայն` սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի պա հան ջել վե րաց նե լու իր ի րա-
վունք նե րի ա մեն մի խախ տում, թե կուզև այդ խախ տում նե րը զու գորդ ված չեն ե ղել տի-
րա պե տու մից զր կե լու հետ:  

Այդ պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով Ի զա բել լա Թա մա-
նո վան և Հե ղի նե Սի մո նյանն ի րա վունք ու նեն դի մե լու դա տա րան ի րենց ի րա վունք-
նե րի խախ տու մը վե րաց նե լու պա հան ջով, ի սկ սե փա կա նա տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղո-
վի ի րա վա սու թյու նը տվ յալ դեպ քում չի խախտ վում, քա նի որ վեր ջինս ի րա վունք ու նի 
տվ յալ հար ցի վե րա բե րյալ կա յաց նել ո րո շում, և «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար-
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ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` օ րեն քով նա խա տես-
ված` իր լի ա զո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում և հա մա պա տաս խան ձայ նե րի առ կա յու-
թյամբ ժո ղո վի ըն դուն ված ո րո շու մը պար տա դիր կլի նի բազ մաբ նա կա րան շեն քի շի-
նու թյուն նե րի բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մար, այդ թվում և նրանց, ով քեր ան կախ 
պատ ճառ նե րից չեն մաս նակ ցել քվե ար կու թյա նը կամ դեմ են քվե ար կել ո րոշ մա նը:

25.12.2012թ.
9. Ան նա Սա յա դյան v. Ար տեմ Սա յա դյան, քաղ. գործ թիվ Ե ՇԴ/0676/02/08

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է ՀՀ ա մուս նու-
թյան և ըն տա նի քի օ րենսգր քի կա նո նա կար գում նե րի շր ջա նա կում գույ քի նկատ մամբ 
ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ծագ ման խնդ րին:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տե րի 
հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին` կրկ նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, 
որ ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված (վաս տա կած) գույ քը, ան կախ նրա նից` որ 
ա մու սինն է ձեռք բե րել (վաս տա կել), ձեռք է բեր վել ը նդ հա նուր, թե ա մու սին նե րից մե-
կին պատ կա նող մի ջոց նե րով, ստեղծ վել է կամ պատ րաստ վել է եր կու սի, թե մե կի կող-
մից, ո ւմ ա նու նով է ձևա կերպ ված, միև նույն է, հան դի սա նում է ա մու սին նե րի ը նդ հա-
նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը: 

Ընդ հա նուր դրույթ ներ գրա վի մա սին

19.10.2012թ.
10. Ար ման Մա դա թյանն ը նդ դեմ Ա նա հիտ Գո հա րյա նի և Ար փի նե Քան քա նյա

նի, քաղ. գործ թիվ Ե ԷԴ/1167/02/10, 

Խն դիր. Ա րդյո՞ք գրա վի ա ռար կան ի րաց նե լիս գրա վա ռուն կրում է գրա վա տո ւին 
լրա ցու ցիչ ծա նու ցում ու ղար կե լու պար տա կա նու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը որ ևէ նորմ չի պա րու նա կում կրկ նա կի ան գամ գրա վա տո ւին 
գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման վե րա բե րյալ ծա նու ցե լու գրա վա ռո ւի պար տա վո րու թյան 
վե րա բե րյալ: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի վեր լու ծու-
թյու նից պարզ է դառ նում, որ գրա վա ռո ւի` գրա վա տո ւին ծա նու ցե լու պար տա կա նու-
թյու նը կրում է մե կան գա մյա բնույթ և հե տա գա յում` բռ նա գանձ ման գոր ծըն թա ցի կա-
սեց ման պա րա գա յում, լրա ցու ցիչ բռ նա գանձ ման ծա նու ցում ու ղար կե լու պար տա կա-
նու թյուն նա խա տես ված չէ: Ի նչ վե րա բե րում է ա ճուր դի մա սին ծա նուց մա նը, ա պա այն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա տար վել է: 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը գրա վա տո ւի և գրա վա-
ռո ւի կող մից գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման այլ կարգ նա խա տես ված չլի նե լու դեպ քում 
գրա վա ռո ւին ի րա վունք է վե րա պա հել տվ յալ պա հին շու կա յում գոր ծող ող ջա միտ 
գնով ի րաց նե լու գրա վի ա ռար կան ո ւղ ղա կի վա ճառ քի կամ հրա պա րա կային սա կար-
կու թյուն նե րի մի ջո ցով: Ը նդ ո րում, գրա վի ա ռար կան ող ջա միտ գնով ի րաց նե լու պա-
հանջն ան մի ջա կա նո րեն վե րա բե րում է գրա վի ա ռար կան ո ւղ ղա կի վա ճառ քի մի ջո ցով 
ի րաց նե լու դեպ քին, ի սկ հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով գույքն ի րաց-
նե լիս է ա կան է այն հան գա ման քը, որ գույքն ա ճուր դի դր վի այդ պա հին շու կա յում գոր-
ծող ող ջա միտ գնով: Հետ ևա բար հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի ար դյուն քում 
գրա վի ա ռար կայի գնի հնա րա վոր նվա զու մը և ա ճուր դի դր ված գնից ցածր գնով ի րա-
ցու մը, սա կար կու թյուն ներն օ րեն քին հա մա պա տաս խան ան ցկաց վե լու պայ ման նե րում 
(ա ճուր դի ան ցկաց ման ըն թա ցա կար գի օ րի նա կա նու թյու նը սույն գոր ծով չի վի ճարկ-
վում) չի կա րող հա մար վել գրա վի ա ռար կայի ոչ ող ջա միտ գնով ի րա ցում:

Էջ 
8589

Էջ 
8589
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 ԳՈՐ ԾԱՐՔ ՆԵՐ

25.12.2012թ.
11. «Մով սի սյան» ՍՊԸ v. ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պե տա րան և Նո րիկ Մալ խա սյան, 

քաղ. գործ թիվ Ա ՎԴ1/0338/02/08

Խն դիր.  Ո՞վ կա րող է հան դի սա նալ շա հագր գիռ ան ձ «Հ րա պա րա կային սա կար-
կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով:

* Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև վե րաքն նիչ ա տյա
նում գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րը մի անձ նյա հրա պա րա կե լու խնդ
րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ա նդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թե ով 
կա րող է հան դի սա նալ շա հագր գիռ ան ձ «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
ան ձի մոտ շա հագրգռ վա ծու թյու նը պետք է առ կա լի նի ա ճուր դի հան ված լո տի նկատ-
մամբ: Ը նդ ո րում, շա հագրգռ ված լի նե լը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ի նչ պես լո-
տի նկատ մամբ սուբյեկ տիվ ի րա վունք ներ ու նե նա լու փաս տով, այն պես էլ հնա րա վոր 
ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու հա մար բա վա րար նա խադ րյալ ներ առ կա լի նե լու փաս տով: 
Վեր ջին դեպ քում ան հրա ժեշտ է ի րա վա բա նա կան այն պի սի փաս տե րի ամ բող ջու-
թյուն, ո րոնք ի րենց հա մակ ցու թյամբ կա րող են բա վա րար լի նել նպաս տե լու ան ձի մոտ 
ա պա գա յում լո տի նկատ մամբ ի րա վունք ներ ծա գե լուն: 

 ՀԱՅ ՑԱՅԻՆ ՎԱ ՂԵ ՄՈՒԹՅՈՒՆ

25.12.2012թ.
12. Սամ վել Պո ղո սյան v. Թո րոս Սա կե րյան, քաղ. գործ թիվ Ե ԱՆԴ/0052/02/11

Խն դիր. Ո ՞րն է հա մար վում օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան հայ ցի 
հա րու ցում և, հետ ևա բար, հիմք հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի ը նդ հատ ման հա-
մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, 
որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը հայ ցի հա րուց ման հա մար է ա-
կան է հա մա րում հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լը: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը հայ ցի հա րուց-
ման հա մար ներ կա յաց նում է մի շարք պա հանջ ներ, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ քում այն 
հա մար վում է հա րուց ված: Այդ պա հանջ նե րի չպահ պան ման դեպ քում դա տա վո րը, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ կամ 92-րդ հոդ ված նե րի հի ման 
վրա, հա մա պա տաս խա նա բար, մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը կամ վե րա դարձ-
նում այն: Հետ ևա բար, ե թե հայ ցա դի մու մը վե րոն շյալ հոդ ված նե րի հի ման վրա չի վե-
րա դարձ վել կամ դրա ըն դու նու մը չի մերժ վել, ա պա հայ ցը հա մար վում է օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով հա րուց ված: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ հայ ցա-
դի մու մի ներ կա յա ցու մը կա րող է կա տար վել ի նչ պես կա պի կազ մա կեր պու թյա նը հա-
մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը հանձ նե լու, այն պես էլ ան մի ջա կա նո րեն դա տա րան 
հայ ցա դի մու մը մուտ քագ րե լու ձևով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ հայ ցային վա ղե մու թյուն կի-
րա ռե լու հար ցը լու ծե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ ան ձի` օ րեն քով սահ ման ված 
ժամ կե տում դա տա րան դի մե լու հան գա ման քը պար զե լու հա մար է ա կան է, թե ե րբ է 
հայ ցա դի մու մը մուտք ար վել դա տա րան, ո րը հնա րա վոր է պար զել դա տա րան ստաց-
ված փաս տաթղ թի վրա գրանց ման դրոշ մի, ի նչ պես նաև ստաց ման ամ սաթ վի ու սում-
նա սի րու թյամբ: Այդ հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ օ րենս դի րը հայ-
ցային վա ղե մու թյան ը նդ հատ ման հա մար է ա կան է հա մա րում օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով և ժամ կե տում հայ ցա դի մու մի ներ կա յա ցու մը դա տա րան: 

Էջ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ԴԱ ՐՈՒ ՄԸ

29.06.2012թ.
13. Հով հան նես Շա հի նյան և Սա թիկ Սեյ րա նյան v. Կա րեն և Վազ գեն Հա րու

թյու նյան ներ, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/2499/02/10

Խն դիր. Ա րդյո՞ք պայ մա նագ րի կող մե րը կա րող են նա խա տե սել պար տա վո րու-
թյուն նե րի դա դար ման այլ հիմ քեր քան սահ ման ված է օ րեն քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 423-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այդ դրույ թի 
բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ կող մե րը, օ գտ վե լով պայ մա նագ րի 
ա զա տու թյան սկզ բուն քից, կա րող են չսահ մա նա փակ վել օ րեն քով նշ ված` պար տա վո-
րու թյուն նե րի դա դար ման հիմ քե րով և պայ մա նագ րում նա խա տե սել օ րեն քով չսահ-
ման ված այլ հիմք:

 Հա մադ րե լով վե րոն շյալ դրույ թը գոր ծի փաս տե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ 03.12.2009 թվա կա նի ստա ցա կա նը կազ մե լուց հե տո 09.12.2009 
թվա կա նին կնք ված «Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում բաժ նե մա սի ա ռու-
վա ճառ քի» թիվ 23 Ըթ 787226 պայ մա նագ րի ու ժով (13-րդ կետ) կող մե րը դա դա րեց րել 
են բո լոր այն բա նա վոր կամ գրա վոր պար տա վո րու թյուն նե րը կամ ներ կա յա ցում նե րը, 
ո րոնք կող մե րը կա րող է ին ըն դու նել կամ ա նել մինչև այդ պայ մա նագ րի կն քու մը, որ-
պի սի փաս տա կան հան գա մանքն ան տես վել և չի գնա հատ վել Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի կող մից:

 ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԵ ՐԻՑ ԾԱ ԳՈՂ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 
Ընդ հա նուր դրույթ ներ պայ մա նագ րե րի մա սին

29.06.2012թ.
14. «Հայ փոստ» ՓԲԸն ը նդ դեմ «Վա չա գան Հով հան նի սյան» ԱՁի, քաղ. գործ 

թիվ Ե ՄԴ/0720/02/10

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը պայ մա նագ րե րի ի րա վա կան 
դա սա կարգ ման հա մա տեքս տում ան դրա դար ձել է օ րեն քով չնա խա տես ված պայ մա-
նագ րի մեկ նա բա նու թյա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ պայ մա-
նագ րե րի ի րա վա բա նա կան դա սա կարգ ման կամ պայ մա նագ րե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քով նա խա տես ված ո րո շա կի պայ մա նագ րե րի տար րե րի առ կա յու թյան 
բա ցա հայ տու մը մի քա նի փու լե րից բաղ կա ցած գոր ծըն թաց է, ո րն ի րե նից ներ կա յաց-
նում է պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս:

 Մաս նա վո րա պես, պայ մա նագ րի ի րա վա բա նա կան դա սա կարգ ման հա մար 
պետք է` 

•	  պարզ վեն տվ յալ պայ մա նագ րի պայ ման նե րը (ա ռար կան, գի նը, ձևը, կող մե-
րի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նա կը),

•	 դ րանք հա մադր վեն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի` պայ մա նագ րե րի վե-
րա բե րյալ ը նդ հա նուր և կոնկ րետ պայ մա նագ րի հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վո րող հա տուկ նոր մե րի հետ պայ մա նագ րի տե սա կը ո րո շե լու հա-
մար:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պայ մա նագ րե րի ի րա վա բա նա-
կան դա սա կարգ ման նկատ մամբ կի րա ռե լի են ի նչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 8-րդ, այն պես էլ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 447-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր մե րի և պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու թյան վե րա բե րյալ 
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հոդ ված նե րը: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում ան դրա դար-
ձել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 447-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պայ մա նագ րի 
մեկ նա բա նու թյան կա նոն նե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վե րոն շյալ հոդ վածն 
ամ րագ րում է պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու թյան ե րեք կա նոն` պայ մա նագ րի մեկ նա բա-
նու մը` ել նե լով դրա բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, 
պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու մը` հա մադ րե լով այն պայ մա նագ րի մյուս պայ ման նե րի և 
պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հետ, և պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու մը կող մե րի 
ի րա կան ը նդ հա նուր կամ քը պար զե լու մի ջո ցով: Ը նդ ո րում, այդ կա նոն նե րը կի րառ-
վում են հա ջոր դա բար (տես «Կա րատ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ «Էգ նա Շին» ՍՊԸ-ի` գու մար 
բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին թիվ ՇԴ1/0303/02/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

19.10.2012թ.
15. Ար մեն Տի շի նյան v. Հմա յակ Խա չատ րյան, քաղ. գործ թիվ Ե ՇԴ/1103/02/11

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է պայ մա նագ րի 
փո փոխ ման կամ լուծ ման ար տա դա տա կան կար գը չպահ պա նե լու խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Պայ մա նագ րի լուծ ման խնդ րին Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է Ար մեն Տի շի նյանն ը նդ դեմ Հմա յակ Խա չատ րյա նի 
գոր ծով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 468-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը ար ձա նագ րեց, որ պայ մա նագ րի փո փո խու մը և լու ծու մը հնա
րա վոր է կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը սույն դրույ թով հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել 
կող մին պայ մա նագ րի փո փոխ ման կամ լուծ ման մա սին պա հանջ ներ կա յաց նել դա-
տա րան մի այն հետ ևյալ դեպ քե րից հե տո`

-  պայ մա նագ րի փո փոխ ման կամ լուծ ման ա ռա ջար կի վե րա բե րյալ մյուս կող մի 
մեր ժումն ստա նա լուց, կամ 

- այդ ա ռա ջար կում նշ ված ժամ կե տում պա տաս խա նը չս տա նա լուց հե տո, կամ
-  ժամ կե տի բա ցա կա յու թյան դեպ քում` ա ռա ջար կը ստա նա լուց հե տո ե րես նօ-

րյա ժամ կե տում: 
Ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 04.04.2011 թվա կա նի տա րա ժամ-

կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 3.4-րդ կե տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի բո լոր լրա-
ցում նե րը և փո փո խու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև լու ծու մը կա տար վում է կող մե րի հա
մա ձայ նու թյամբ` նո տա րա կան վա վե րաց մամբ, ի սկ 3.5-րդ կե տի հա մա ձայն` պայ մա-
նագ րի կա պակ ցու թյամբ ծա գած վե ճե րը լուծ վում են բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով, 
հա մա ձայ նու թյուն ձեռք չբե րե լու դեպ քում վե ճե րի լու ծու մը հանձն վում է ՀՀ հա մա պա-
տաս խան դա տա րա նի քն նու թյա նը:

Տ վ յալ պա րա գա յում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի 
հա մա ձայն` առ կա է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 468-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով 
սահ ման ված պայ մա նա գի րը փո փո խե լու կամ լու ծե լու կար գը չպահ պա նե լու դեպ քը, 
այ սինքն` Ար մեն Տի շի նյա նը պայ մա նա գի րը լու ծե լու սույն հայ ցային պա հան ջը ներ կա-
յաց րել է դա տա րան պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ Հմա յակ Խա չատ րյա նին ա ռա-
ջարկ չկա տա րե լու պայ ման նե րում:

 Բա ցի այդ, 04.04.2011 թվա կա նի տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով 
ար դեն ի սկ կող մե րը նա խա տե սել են պայ մա նագ րի բո լոր լրա ցում նե րի և փո փո խու-
թյուն նե րի, լուծ ման կա տա րում կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ` նո տա րա կան վա վե-
րաց մամբ, ի նչ պես նաև պայ մա նագ րի կա պակ ցու թյամբ ծա գած վե ճե րի լու ծում 
բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով, և մի այն հա մա ձայ նու թյուն ձեռք չբե րե լու դեպ քում 
վե ճե րի լուծ ման հանձ նու մը դա տա րա նի քն նու թյա նը:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 Վար ձա կա լու թյուն

23.03.2012թ.
16. Եր ևա նի քա ղա քա պետն ը նդ դեմ «Թ րու Ֆրենդս» ՍՊԸ-ի, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/0688/02/10, 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը դա տա կան ակ տի հիմ նա վոր
վա ծու թյան հար ցի հա մա տեքս տում ան դրա դար ձել է այն խնդ րին, թե ա րդյոք ստոր
գետ նյա ան ցում նե րի մուտ քի և ել քի աս տի ճան նե րի վրա գտն վող օ դային տա րա ծու
թյու նը, որ տեղ պետք է կա ռուց վեն հար թակ ներ, կա րող է հան դի սա նալ վար ձա կա լու
թյան պայ մա նագ րի ա ռար կա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է. ի թիվս այ լոց քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի օբյեկտ է նաև հո ղա մաuի uահ ման
նե րում գտն վող վեր գետ նյա տա րած քը, ո րի նկատ մամբ, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րի, հնա րա վոր է ա զա տո րեն գոր ծարք կն քել: Վե րոգ րյալ դիր
քո րո շու մը հա մադ րե լով գոր ծի փաս տե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել 
է, որ 05.05.2003 թվա կա նի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ա ռար կա է հան դի սա ցել 
Եր ևան քա ղա քի Ա բո վ յան և Մոս կո վ յան փո ղոց նե րի հատ ման մա սում ստոր գետ նյա 
ան ցման եր կու մուտ քե րի և ել քե րի աս տի ճա նա հար թակ նե րի վեր նա մա սում 90 քմ մա
կե րե սով տա րած քը, այ սինքն` Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նին պատ կա նող հո ղա մաuի 
uահ ման նե րում գտն վող վեր գետ նյա տա րած քը, ո րի նկատ մամբ վար ձա կա լու թյան 
ի րա վուն քը ստա ցել է պե տա կան գրան ցում: Հետ ևա բար, ան կախ Քա ղա քա պե տի 
21.02.2002 թվա կա նի թիվ 268 ո րոշ մամբ նշ ված հար թակ նե րը կա ռու ցե լու հան գա ման
քից, նշ ված տա րած քը կա րող էր դառ նալ վար ձա կա լու թյան ա ռար կա: 

19.10.2012թ.
17. «Հան րա խա նութ Դի մաց» ՍՊԸ v. «Ար գի նա» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ 

ԼԴ/0175/02/11, 

Խն դիր. Ա րդյո՞ք վար ձա տուն ի րա վունք ու նի պա հան ջել, ի սկ են թա վար ձա կա լը 
պար տա վոր է կն քել գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր մի այն նախ կի նում կնք
ված են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան:

* Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ շեն քի 
կամ շի նու թյան սե փա կա նա տե րը մի ա ժա մա նակ դրա նով զբա ղեց ված հո ղա մա սի սե
փա կա նա տե րը չէ, վեր ջինս ան կախ հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյու
նից, օ րեն քի ու ժով դրա նկատ մամբ ձեռք է բե րում օգ տա գործ ման ի րա վունք: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.
«Հան րա խա նութ Դի մաց» ՍՊԸն ը նդ դեմ «Ար գի նա» ՍՊԸի գոր ծով Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը ան դրա դարձ է կա տա րել վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից բխող ո րոշ 
հար ցե րի: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պայ մա նագ րի ա զա
տու թյան սկզ բունքն իր մեջ նե րա ռում է նաև պայ մա նա գիր կն քե լու կամ չկն քե լու ա զա
տու թյու նը, ո րը գույ քի սե փա կա նա տի րոջ դեպ քում լրաց նում է վեր ջի նիս` իր հայե ցո
ղու թյամբ գույ քը տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու սահ մա նադ րա կան ի րա
վուն քը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու
թյան ցան կա ցած սկզ բուն քից բա ցա ռու թյուն նա խա տես վե լու կամ բա ցա ռու թյուն նա
խա տե սող օ րենսդ րու թյան մեկ նա բա նու թյան ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 3րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի պա հանջ նե րը, ո րի հա մա
ձայն` քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը կա րող են սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն քով, 
ե թե դա ան հրա ժեշտ է պե տա կան և հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան, հա սա րա կա
կան կար գի, հան րու թյան ա ռող ջու թյան ու բար քե րի, այ լոց ի րա վունք նե րի և ա զա-
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տու թյուն նե րի, պատ վի ու բա րի համ բա վի պաշտ պա նու թյան հա մար: 
Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ պայ մա նագ րի ա զա տու

թյան սկզ բուն քից բա ցա ռու թյու նը 
1. պետք է նա խա տես ված լի նի օ րեն քով 
2. անհ րա ժեշտ լի նի պե տա կան և հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան, հա սա րա

կա կան կար գի, հան րու թյան ա ռող ջու թյան ու բար քե րի, այ լոց ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի, պատ վի ու բա րի համ բա վի պաշտ պա նու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 606րդ հոդ վա ծի, 620րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 
և նույն հոդ վա ծի 2րդ կե տի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը վկա յում է այն մա սին, 
որ վար ձա կա լու թյու նը և են թա վար ձա կա լու թյու նը մի մյանց հետ սեր տո րեն կապ ված 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան պայ մա նագ րեր են և են թա վար ձա կա լու թյու նը ոչ մի պա րա
գա յում չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ան կախ՝ որ պես 
ի նք նու րույն պայ մա նագ րի տե սակ, ո ւս տի, լի նե լով վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից 
ա ծան ցյալ պայ մա նա գիր` են թա վար ձա կա լու թյու նը չի կա րող կնք վել վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նա գի րը գե րա զան ցող ժամ կե տում: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 621րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի դրույթ նե րի տրա
մա բա նա կան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով այլ 
պայ ման նա խա տես ված չլի նե լու պա րա գա յում վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի վա
ղա ժամ կետ դա դա րու մը մի ա ժա մա նակ հան գեց նում է դրան հա մա պա տաս խան կնք
ված են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի դա դար ման: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը հաշ
վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը կա րող է 
կնք վել մի այն վար ձա տո ւի հա մա ձայ նու թյամբ, ող ղա կի ո րեն սահ մա նել է վար ձա տո ւի 
ի րա վուն քը վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի վա ղա ժամ կետ դա դա րե լու դեպ քում են
թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան են թա վար ձա
կա լի օգ տա գործ ման տակ գտն վող գույ քի վե րա բե րյալ վեր ջի նիս հետ կն քե լու վար ձա
կա լու թյան պայ մա նա գիր, այ սինքն` տվ յալ պա րա գա յում օ րենս դի րը, հաշ վի առ նե լով 
վար ձա տո ւի ի րա վուն քը և մի ա ժա մա նակ ա պա հո վե լով ե րաշ խիք են թա վար ձա կա լի 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար, վար ձա տո ւին ի րա վունք է վե րա պա հում պա հան
ջել կն քե լու գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր մի այն նախ կի նում կնք ված են-
թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան, ո րն իր 
հեր թին են թա վար ձա կա լի հա մար ո ւղ ղա կի ո րեն ստեղ ծում է պար տա կա նու թյուն՝ վար
ձա տո ւի կող մից նախ կին պայ ման նե րով պայ մա նա գիր կն քե լու ա ռա ջարկ ստա նա լու 
դեպ քում այն կն քե լու վար ձա տո ւի հետ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ օ րեն քը (ՀՀ քա ղա քա ցի ա
կան օ րենսգր քի 621րդ հոդ ված) բա ցա ռու թյուն է նա խա տե սում պայ մա նագ րի ա զա
տու թյան սկզ բուն քից` հիմք ըն դու նե լով վար ձա տո ւի և են թա վար ձա կա լի շա հե րի հա
մա կող մա նի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Հետ ևա բար վար ձա տուն ի րա
վունք ու նի պա հան ջել, ի սկ են թա վար ձա կա լը պար տա վոր է կն քել գույ քի վար ձա կա լու
թյան պայ մա նա գիր մի այն նախ կի նում կնք ված են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 
պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան:

 Ա պա հո վագ րու թյուն

19.10.2012թ.
18. Դա վիթ Դավ թյա նը և Ա լի սա Զո բա բու րյան v. «Ար մա վի ա» ա վի աըն կե րու-

թյուն ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ Ե ՄԴ/0852/02/10

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է գույ քային և ան
ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան ի րա վա կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և 
դրանց տա րան ջատ ման խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա

Էջ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 983րդ հոդ վա ծի 1րդ կե տից հետ ևում էր, 
որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը նա
խա տե սում էր ա պա հո վագ րու թյան եր կու տե սակ` գույ քային և ան ձնա կան, ո րոնց հա
մար օ րենս դի րը նա խա տե սել էր ա ռան ձին ի րա վա կար գա վո րում: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր
քի 985րդ հոդ վա ծի, 987րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի դրույթ նե րի վեր լու ծու թյան հի ման 
վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ
վու թյան ա պա հո վագ րու թյու նը գույ քային ա պա հո վագ րու թյան տե սակ է, հետ ևա բար 
դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 985րդ հոդ վա ծի 
կա նո նա կար գում նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով 
պար տա վո րու թյուն նե րով պա տաս խա նատ վու թյան ռիս կի ա պա հո վագ րու թյան տե
սա կը ծա գում է մի այն այն դեպ քում, ե րբ ա պա հո վագր վո ղի կամ այլ ան ձի մոտ ո րո
շա կի ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի հետ ևան քով ծա գում է պար տա վո րու թյուն և 
ա ռա ջա նում է պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու խն դիր: Այդ պար տա վո րու թյուն նե րը 
դրս ևոր վում են որ պես վնաս պատ ճա ռե լու, մաս նա վո րա պես այլ ան ձանց կյան քին, 
ա ռող ջու թյա նը կամ գույ քին վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ծա գած պար տա վո րու
թյուն ներ:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ տվ յալ դեպ քում 
ա պա հո վագր վողն ա պա հո վագ րում է իր կամ այլ ան ձի (ով պետք է կրի պա տաս խա
նատ վու թյու նը) պա տաս խա նատ վու թյան ռիս կը, այ սինքն` ա պա հո վագ րու թյան մի ջո
ցով իր կամ այլ ան ձի պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու գոր ծըն թա ցը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ա պա հո վագ րու թյան 
վե րոն շյալ տե սա կը կոչ ված է վնաս պատ ճա ռո ղին (պա տաս խա նատ վու թյուն կրո ղին) 
ա պա հո վագ րե լու, որ պես զի վեր ջինս պար տա վո րու թյան ծագ ման դեպ քում կա րո ղա
նա պատ շաճ կա տա րել վնա սը հա տու ցե լու իր պար տա վո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ 
այն ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ է ստեղ ծում պար տա վո րու թյան մյուս կող մի` տու ժո ղի հա
մար` ստա նա լու հա մա պա տաս խան վնա սի հա տու ցու մը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր
քի 990րդ հոդ վա ծի հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ի րա վա հա րա բե րու
թյան ծագ ման ժա մա նակ օ րենս դի րը տար բե րա կում է դրել վնաս պատ ճա ռե լու հա
մար պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ րու թյան և ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան 
միջև` դրանք դի տար կե լով որ պես ա պա հո վագ րու թյան տար բեր տե սակ ներ: Ի տար
բե րու թյուն վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ րու թյան` 
ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան օբյեկտ է հա մար վում ան ձի կյան քը կամ ա ռող ջու թյու
նը, ո րին էլ վնաս պատ ճառ վե լու դեպ քում ծա գում են ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան 
հետ կապ ված քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը: Այդ նպա տա կից ել նե
լով էլ օ րենս դի րը հս տակ սահ մա նել է, որ ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան դեպ քում 
ա պա հո վագ րա կան գու մար ստա նա լու ի րա վունք ու նի այն ան ձը, ո ւմ օգ տին պայ մա
նա գի րը կնք վել է: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման ժա մա նակ գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 990րդ հոդ վա ծով նա
խա տես ված ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյունն ու նի հետ ևյալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը` 

1. Անձ նա կան ա պա հո վագ րու թյան օբյեկտ է հա մար վում ան մի ջա կա նո րեն ան
ձի կյան քը, ա ռող ջու թյու նը և այլն.

2. Անձ նա կան ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով շա հա ռու է հա մար վում 
ա պա հո վագր վո ղը, ի սկ պայ մա նագ րում այլ ան ձ նշ ված լի նե լու դեպ քում` նշ ված եր
րորդ ան ձը կամ նրա ի րա վա հա ջորդ նե րը.

3. Եր րորդ ան ձի օգ տին կնք ված ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գի
րը հա մար վում է եր րորդ ան ձի օգ տին կնք ված պայ մա նա գիր և դրա նկատ մամբ կի րա
ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 446րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րը.
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4. Եր րորդ ան ձի օգ տին կնք ված ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան ի րա վա հա րա
բե րու թյուն նե րը ծա գում են ա պա հո վադ րի և եր րորդ ան ձի միջև ան ձի կյան քին կամ 
ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճառ վե լու փաս տի ու ժով, ո րի ար դյուն քում ա պա հո վա դի րը 
պար տա վոր է ա պա հո վագ րա կան գու մա րը վճա րել եր րորդ ան ձ շա հա ռո ւին:

 Վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րից հե տո Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա
մա րել քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ
վու թյան ա պա հո վագ րու թյան և ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան տար բե րու թյուն նե րը:

 Մաս նա վո րա պես, վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ա պա
հո վագ րու թյան օբյեկտ են հա մար վում վնաս պատ ճա ռո ղի գույ քային շա հե րը` վնաս 
պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ռիս կը: Ա նձ նա կան ա պա հո վագ րու
թյան դեպ քում ա պա հո վագ րու թյան օբյեկտն ան մի ջա կա նո րեն ան ձի կյան քը կամ 
ա ռող ջու թյունն է` ան կախ դրան վնաս պատ ճա ռե լու հա մար վրա հաս նող պա տաս խա
նատ վու թյու նից: Հետ ևա բար, վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան 
ա պա հո վագ րու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են այն դեպ քում, ե րբ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 60րդ գլ խի նոր մե րին և այլ ի րա վա կան ակ տե րին հա մա
պա տաս խան ա պա հո վագր վո ղի մոտ ծա գում է շա հա ռո ւին պատ ճառ ված վնա սը հա
տու ցե լու պար տա վո րու թյուն: Այն դեպ քում, ե րբ նշ ված նոր մե րին հա մա պա տաս խան 
ա պա հո վագր վո ղը շա հա ռո ւին պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու պար տա վո րու թյուն 
չու նի կամ ա զատ վում է պա տաս խա նատ վու թյու նից, վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա
տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ րու թյան պար տա վո րու թյուն ներ չեն ծա գում: Ի տար
բե րու թյուն նշ վա ծի` ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը 
ծա գում են ան ձի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու փաս տի ու ժով: Այ
սինքն` ան ձի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճառ վե լու պա հից ա պա հո վադ
րի և շա հա ռո ւի միջև ծա գում են ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան ի րա վա հա րա բե րու
թյուն ներ: Մինչ դեռ վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ
րու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են ոչ թե շա հա ռո ւի և ա պա հո վադ րի, այլ 
ա պա հո վագր վո ղի և ա պա հո վադ րի միջև այն դեպ քում, ե րբ ա պա հո վագր վո ղը պետք է 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրի շա հա ռո ւի ա ռջև` վեր ջի նիս կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը 
պատ ճառ ված վնա սի հա մար:

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

 Ընդ հա նուր դրույթ ներ վնա սի հա տուց ման մա սին

23.03.2012թ. 
19. Սար գիս Սե դի կյան v. ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն և ՀՀ ֆի-

նանս նե րի նա խա րա րու թյուն, քաղ. գործ թիվ Ե ԱՆԴ/1097/02/10

Խն դիր. Ա րդյո՞ք քրե ա կան գոր ծի վա րույ թի կար ճումն ի նք նին հիմք է ան ձի մե
ղա վո րու թյու նը քա ղա քա ցի աի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռու մով բա ցա ռե
լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել 
է, որ քրե ա կան գոր ծի վա րույ թի կար ճումն ի նք նին հիմք չէ ան ձի մե ղա վո րու թյու նը քա
ղա քա ցի աի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռու մով բա ցա ռե լու հա մար, քա նի 
որ պա տաս խա նատ վու թյան եր կու տե սակ նե րը կա րող են կի րառ վել ի նչ պես մի ա սին, 
այն պես էլ ա ռան ձին: Ա վե լին, ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյու նը վկա յում է 
ըն դա մե նը ա րար քի քրե ա կա նաց նող հատ կա նի շի բա ցա կա յու թյան մա սին, մինչ դեռ չի 
բա ցա ռում տվ յալ ա րար քում ան ձի մե ղա վոր վար քագ ծի դրս ևո րու մը և որ պես վեր ջի
նիս հետ ևանք` քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը: 

Էջ 
223-227
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

27.04.2012թ.
20. Նա րի նե Զա քա րյան և այ լոք v. «Մր քա ձոր» ՍՊԸ և Ար շակ Ա ղա բե կյան, 

քաղ. գործ թիվ ՍԴ3/0498/02/09

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ըն կե րու թյունն է պար տա վոր հա տու ցել իր աշ խա տակ ցի կող մից 
ա ռա վել վտան գի աղ բյու րով պատ ճառ ված վնա սը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1062
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ի րա վա բա նա կան ան ձը կամ քա ղա քա ցին հա տու ցում է իր 
աշ խա տո ղի կող մից աշ խա տան քային (ծա ռայո ղա կան, պաշ տո նե ա կան) պար տա կա
նու թյուն նե րը կա տա րե լիս պատ ճառ ված վնա սը: Տվ յալ դեպ քում «Սա մանդ» մակ նի շի 
ավ տո մե քե նայի վա րորդ Ար շակ Ա ղա բե կյա նը հան դի սա նում է ա ռա վել վտան գի աղ
բյու րը կա ռա վա րող ան ձը, բայց ոչ օ րի նա կան (տիտ ղո սային) տի րա պե տող, նա աշ
խա տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է գտն վել Ըն կե րու թյան հետ (հա տոր 
1, գ. թ. 5758), ո րը, հա տու ցե լով տու ժող նե րի կրած վնաս նե րը, կա րող է ՀՀՔա ղա քա
ցի ա կան օ րենսգր քի 1074րդ հոդ վա ծի ու ժով հե տա դարձ պա հանջ ներ կա յաց նել Ար
շակ Ա ղա բե կյա նի դեմ: 

ՀՀ Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1072րդ հոդ վածն ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի 
սե փա կա նա տի րոջն ա զա տում է վնա սը հա տու ցե լու պար տա վո րու թյու նից հետ ևյալ 
դեպ քե րում.

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

ան ձանց ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով դուրս գա լու դեպ քե րում: 
Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյու նը` 

որ պես «Սա մանդ» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի օ րի նա կան տի րա պե տող, պար տա վոր է 
հա տու ցել ա ռա վել վտան գի աղ բյուր հան դի սա ցող մե քե նայով Նա րի նե Զա քա րյա նի, 
Է լեն և Սու սան նա Դա նի ե լ յան նե րի ա ռող ջու թյա նը և գույ քին պատ ճառ ված վնա սը, 
ո րի ար դյուն քում նա ռեգ րե սի ի րա վունք է ձեռք բե րում Ար շակ Ա ղա բե կյա նի նկատ
մամբ: 

25.12.2012թ.
21. Ար մի նե Ա բե լ յան v. ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Դա նի ե լ յան, քաղ. 

գործ թիվ ԿԴ/0125/02/11 

Խն դիր. Ո ւ՞մ կող մից է են թա կա հա տուց ման աշ խա տո ղի կող մից եր րորդ ան
ձին պատ ճառ ված վնա սը, ե րբ աշ խա տո ղը գոր ծել է գոր ծա տո ւի վե րահս կո ղու թյու նից 
դուրս:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել 
է, որ գոր ծա տուն պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում իր աշ խա տո ղի կող մից հասց ված 
վնա սի հա մար ոչ մի այն այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս գոր ծել է գոր ծա տո ւի ա ռա ջադ րան
քով, այլ նաև այն դեպ քում, ե րբ աշ խա տո ղը պար տա վոր էր նման կերպ գոր ծել: Դեռ 
ա վե լին, աշ խա տո ղը պետք է գոր ծի աշ խա տանք նե րի ան վտանգ կա տար ման նկատ
մամբ գոր ծա տո ւի վե րահս կո ղու թյան ներ քո, այ սինքն` գոր ծա տուն պար տա վոր վում է 
պատ շաճ կեր պով վե րահս կել իր աշ խա տող նե րի կող մից աշ խա տան քային պար տա
կա նու թյուն նե րի (այդ թվում կար գա պա հա կան կա նոն նե րի) պատ շաճ կա տա րու մը, 
ի սկ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ աշ խա տողն իր աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն
նե րը կա տա րում է գոր ծա տո ւի վե րահս կո ղու թյու նից դուրս, դրա նով ի սկ խախ տե լով 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, ա պա նա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի վե րոն
շյալ դրույ թի ի մաս տով չի դա դա րում աշ խա տող լի նե լուց, դրա նից բխող հետ ևանք նե
րով:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ Է մին Յավ րյա նը «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի 03 ՕՕ 777 պետ
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հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան լվա ցել է գոր ծա տո ւի գտն վե լու վայ րում` ավ տոլ վաց ման 
կե տում, հետ ևա պես վեր ջի նիս կող մից այդ ըն թաց քում պատ ճառ ված վնա սը պետք է 
հա մար վի աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ըն թաց քում պատ
ճառ ված վնաս, ո րը են թա կա է հա տուց ման Ձեռ նար կա տի րոջ կող մից:

 Պատ վին ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար համ բա վին 
պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման կար գը և պայ ման նե րը

24.07.2012թ.
22. Թա թուլ Մա նա սե րյան v. «Ս կիզբ Մե դի ա Կենտ րոն» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ 

ԿԴ/2293/02/10 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է ՀՀ քա ղա քա
ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1 հոդ վա ծի հա մա կար գային մեկ նա բա նու թյա նը:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե ի նչ 
նպա տակ է հե տապն դում տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը զր պար տող 
կամ վի րա վո րող տե ղե կու թյուն տա րա ծե լիս:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով և մեկ նա բա նե լով ՀՀ քա
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1րդ հոդ վա ծը և սահ մա նե լով այդ հոդ վա ծի մի աս նա
կան կի րառ ման հա մար սահ մա նե լով կա նոն ներ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, այդ կա նոն
նե րը կի րա ռե լով գոր ծի փաս տե րի նկատ մամբ, ան հրա ժեշտ է հա մա րել նշել հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1րդ հոդ վա ծի 6րդ և 9րդ կե տե րից հետ
ևում է, որ Ըն կե րու թյունն ա զատ վում է պա տաս խա նատ վու թյու նից եր կու պայ ման նե րի 
մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

• «Քր գործ` ԱԺ նա խա գա հի խորհր դա կա նի դե՞մ» հոդ վա ծում ար տա հայտ ված 
կամ ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ ներն ան ձի հրա պա րա կային ե լույթ նե րի, պաշ
տո նա կան փաս տաթղ թե րի, հե ղի նա կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, լրատ վա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ըն կե րու թյուն նե րի հրա պա րա կած տե ղե կատ վու թյան 
բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար տադ րու թյունն են,

• նշ ված տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծե լիս Ըն կե րու թյու նը հղում է կա տա րել տե
ղե կատ վու թյան աղ բյու րին: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1րդ հոդ վա ծի 6րդ և 
9րդ կե տե րում ամ րագր ված «տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր» եզ րույ թի` սույն գոր ծով 
բա ցա հայտ մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել նշել, որ հի շա տակ
ված հոդ վա ծում որ պես աղ բյուր պետք է նշ վեր այն ան ձը (ան ձինք) կամ լրատ վա կան 
գոր ծա կա լու թյու նը, որ տե ղից ստաց վել էր հոդ վա ծում տեղ գտած տե ղե կու թյու նը: Ի նչ 
վե րա բե րում է տե ղե կատ վու թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար տադ րու թյան գնա
հատ մա նը, ա պա նշ ված հար ցին հնա րա վոր կլի ներ ան դրա դառ նալ, ե րբ Ըն կե րու թյու
նը կներ կա յաց ներ այն հրա պա րա կային ե լույթ նե րը, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րը, 
հե ղի նա կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը կամ ցան կա ցած այլ մի ջոց, ո րից վերց վել է 
վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող հոդ վա ծում տեղ գտած տե ղե կու թյու նը:  Վե րոն շյալ հետ
ևու թյու նը հիմք ըն դու նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տվ յալ դեպ քում 
Ըն կե րու թյան կող մից բա ցա կա յում է հղու մը տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին, մի ա ժա մա
նակ բա ցա կա յում է այդ տե ղե կատ վու թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար տադ րու մը 
հիմ նա վո րող որ ևէ ա պա ցույց:  

Այս հիմ նա վոր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Ըն կե րու թյունն ի նքն է հա
մար վում տե ղե կու թյուն հրա պա րա կող, հետ ևա բար և զր պար տող:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել նաև նշել, որ բո վան դա կային 
ա ռու մով տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը Ըն կե րու թյան կող մից պետք է 
կա տար վեր վե ճի ա ռար կա հոդ վա ծի հրա պա րակ ման հետ մի ա ժա մա նակ (նույն հոդ
վա ծում նշ վեր, թե ո րն է տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը): Հոդ վա ծի հրա պա րակ ման հետ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

մի ա ժա մա նակ և ոչ թե դրա նից հե տո աղ բյու րի բա ցա հայ տումն այդ տե ղե կատ վու
թյան հաս ցե ա տե րե րի մոտ կա պա հո վեր տե ղե կաց վա ծու թյուն այն մա սին, որ «Քր
գործ` ԱԺ նա խա գա հի խորհր դա կա նի դե՞մ» վեր տա ռու թյամբ հոդ վա ծում տեղ գտած 
փաս տե րը դուրս են գա լիս կոնկ րետ սուբյեկ տից, այլ ոչ թե ան մի ջա կան հրա պա րա կո
ղից կամ ա նո րոշ թվով սուբյեկտ նե րից: Հաշ վի առ նե լով այն, որ Ըն կե րու թյու նը նշ ված 
տե ղե կու թյու նը տա րա ծել է զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցով, ի նչն ա պա հո վում է 
տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյան բարձր մա կար դակ և տա րած ման ը նդ գր կուն շր
ջա նակ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հոդ վա ծում տեղ գտած տե ղե կու թյուն նե րը 
կա րող են ազ դել ան ձի վե րա բե րյալ հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր ման կամ առ կա 
կար ծի քի փո փոխ ման վրա: Մինչ դեռ տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը դա տա կան վա րույ
թի ըն թաց քում բա ցա հայ տե լը լի ար ժեք չի ա պա հո վում զր պար տող սուբյեկ տի վե րա բե
րյալ հան րու թյան տե ղե կաց վա ծու թյու նը և ար դեն ի սկ զր պարտ վող ան ձի նկատ մամբ 
ձևա վոր ված հնա րա վոր բա ցա սա կան կար ծի քի փո փո խու մը: 

Այս հիմ նա վոր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Ըն կե րու թյու նը չի 
կա րող ա զատ վել Թա թուլ Մա նա սե րյա նի պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա
տա վո րող տե ղե կատ վու թյան տա րած ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից, քա նի 
որ տե ղե կատ վու թյան տա րած ման ժա մա նակ տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին (հե ղի
նա կին) հղում չի կա տար վել, ի սկ Ըն կե րու թյան կող մից դա տա վա րու թյան ըն թաց քում 
աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը որ ևէ կերպ չի ա պա հո վում զր պար տող կամ վի րա վո րող 
սուբյեկ տի վե րա բե րյալ հան րու թյան տե ղե կաց վա ծու թյու նը: Բա ցի այդ, պա տաս խա
նո ղը չի ներ կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց, որ մինչ հոդ վա ծի հրա պա րակ վե լը ձեռ նար կել 
է որ ևէ մի ջոց` պար զե լու իր «աղ բյու րի» կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան իս
կու թյու նը: Պա տաս խա նո ղը վի ճարկ վող հոդ վա ծում հս տակ նշել է, որ ը ստ տե ղե կու
թյուն նե րի «քր գոր ծը հա րուց վել և քնն վում է Կենտ րո նի քնն չա կան բաժ նում»: Այ սինքն` 
ող ջա միտ կլի ներ ա ռն վազն հար ցում ու ղար կել նշ ված բա ժին` ստաց ված տե ղե կատ
վու թյան իս կու թյու նը պար զե լու հա մար: Այս և նման որ ևէ այլ գոր ծո ղու թյուն` ո ւղղ ված 
հրա պա րակ ման են թա կա տե ղե կատ վու թյան իս կու թյու նը պար զե լուն, պա տաս խա նո
ղի կող մից չի ձեռ նարկ վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել նշել, որ Ըն կե րու թյու նը որ պես 
բա ցա հայտ ման են թա կա աղ բյուր վկա յա կո չել է Ան տոն Ա ռա կե լո վին: Մինչ դեռ վեր
ջինս վե րը նշ ված հիմ նա վո րում նե րով չի կա րող հա մար վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի1087.1րդ հոդ վա ծի ի մաս տով, քա նի որ չի հան դի սա
նում տե ղե կատ վու թյան տա րած ման որ ևէ մի ջո ցի հե ղի նակ կամ լրատ վա կան գոր ծու
նե ու թյուն ի րա կա նաց նող: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ այն պի սի 
ան ձի հրա պա րա կած զր պար տող կամ վի րա վո րող տե ղե կու թյա նը հղում կա տա րե
լը, ով չի հան դի սա նում տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր
քի 1087.1րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չի կա րող հա մար վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի բա
ցա հայ տում: 

Ինչ վե րա բե րում է վճ ռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կին, որ «Ժա մա նակ» օ րա թեր
թը 30.09.2010 թվա կա նի հա մա րում հս տա կեց րել է նա խորդ օ րը տպագր ված հոդ վա ծը` 
նշե լով, որ «կա վաշ խա ռու թյան փաս տով հա րուց ված գործ, ո րով որ պես մե ղադ րյալ 
ան ցնում է այլ ան ձ …», ի նչն ի րե նից ներ կա յաց նում է հեր քում, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա
րանն այն հիմ նա վոր չի հա մա րել հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

«Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սի հա
մա ձայն` հեր քումն ի րա կա նաց վում է լրատ վու թյան նույն մի ջո ցում, ի սկ ե թե դա հնա
րա վոր չէ, ա պա հեր քում պա հան ջո ղի հա մար ըն դու նե լի այլ ե ղա նա կով: Հեր քումն 
ի րա կա նաց վում է դրա պա հանջն ստա նա լու օր վա նից հե տո` մեկ շա բա թյա ժամ կե
տում: Այդ ժամ կե տում լրատ վու թյան մի ջո ցի թո ղար կում տե ղի չու նե նա լու կամ մի ակ 
թո ղար կումն ար դեն ի սկ թույ լատր ված լի նե լու դեպ քում հեր քու մը պետք է տեղ գտ
նի լրատ վու թյան մի ջո ցի ա ռա ջին ի սկ թո ղարկ ման մեջ:   Հեր քումն ի րա կա նաց վում է 
«Հեր քում» խո րագ րի ներ քո: Տե ղա կայ ման, ձևա վոր ման, տա ռա տե սա կի չա փի ու տե
սա կի, հա ղորդ ման ժա մի ա ռու մով հեր քու մը չպետք է զի ջի այն տե ղե կատ վու թյա նը, 
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ո րին վե րա բե րում է:
Տ վ յալ դեպ քում «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի թիվ 160 (1861), 30.09.2010 թվա կա նի 

հա մա րի ա ռա ջին է ջի ձախ կող մում հրա պա րակ վել է տե ղե կատ վու թյուն, ո րը վեր
նագր ված է. «Պրն Մա նա սե րյան, $ 40.000 տո կո սով չեք տվե՞լ», ի սկ նշ ված հոդ վա ծը 
տպագր ված չէ «Հեր քում» խո րագ րի ներ քո: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ նոր հոդ վա ծի հրա պա րա կու մը, ո րն իր մեջ նե րա ռում է նա խորդ հոդ վա ծում հրա
պա րակ ված փաս տե րի փո փո խում, չի կա րող հա մար վել հեր քում: Մինչ դեռ վե րը նշ
ված հոդ վա ծում հերք ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի պահ պան ման ամ րագ
րու մը նպա տակ է հե տապն դում հա սա րա կու թյանն ակ նա ռու ե ղա նա կով տե ղե կաց նել 
նա խորդ հոդ վա ծում տեղ գտած փաս տե րի` ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նե լու 
մա սին: Հա կա ռակ դեպ քում ա ռա ջա նում է ա նո րո շու թյուն, և բա ցա կա յում է տու ժո ղի 
ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել նաև նշել, որ հի շա տակ ված հոդ
վա ծում նշ վել է Թա թուլ Մա նա սե րյա նից հերք ման տեքստ պա հան ջե լու մա սին, այ
սինքն` այդ հոդ վա ծը հրա պա րա կե լիս որ ևէ հերք ման տեքստ օ րա թեր թը չի ու նե ցել, 
նշ ված հա մա րում զե տե ղած տե ղե կատ վու թյու նը չի գնա հա տել որ պես հեր քում, հա կա
ռակ դեպ քում` հերք ման տեքստ չէր պա հան ջի։ Ը նդ ո րում, հերք ման տեքստն Ըն կե րու
թյա նը տր վել է 20.10.2010 թվա կա նին, սա կայն գոր ծում բա ցա կա յում է որ ևէ ա պա ցույց 
այն մա սին, որ հերք ման պա հան ջը բա վա րար վել է, և տպագր վել է հերք ման տեքս տը։ 
Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր
քի 1087.1րդ հոդ վա ծի 10րդ կե տի կա նո նա կար գում նե րի ու ժով չի դա դա րել կող մե րի 
միջև զր պար տե լու հետ ևան քով վնաս պատ ճա ռե լու ար դյուն քում ծա գած պար տա վո
րա կան հա րա բե րու թյու նը: 

23. Վա նո Ե ղի ա զա րյան v. Բո րիս Աշ րա ֆյան, քաղ. գործ թիվ ԼԴ/0749/02/10 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր
քի 1087.1 հոդ վա ծի հա մա կար գային մեկ նա բա նու թյան հի ման վրա ան դրա դար ձել է 
կոնկ րետ փաս տե րը և ար տա հայ տու թյուն նե րը զր պար տու թյուն և վի րա վո րանք գնա
հա տե լու չա փա նաիշ նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով և մեկ նա բա նե լով ՀՀ քա
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1րդ հոդ վա ծը և սահ մա նե լով այդ հոդ վա ծի մի աս նա
կան կի րառ ման հա մար սահ մա նե լով կա նոն ներ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, այդ կա նոն
նե րը կի րա ռե լով գոր ծի փաս տե րի նկատ մամբ, ան հրա ժեշտ է հա մա րել նշել հետ ևյա լը.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի վի րա վո
րանք ո րակ ված ար տա հայ տու թյուն նե րին և այդ ար տա հայ տու թյուն նե րը դի տար կե
լով ար տա հայտ ված ամ բող ջա կան մտ քի հա մա տեքս տում, գտ նել է, որ Բո րիս Աշ րա
ֆյանն իր հար ցազ րույ ցում չի կա տա րել վի րա վո րա կան, կտ րուկ կամ ան զուսպ ար տա
հայ տու թյուն ներ, թե պետ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ նրա նում բո վան դա կել է մի շարք 
զգաց մուն քային ար տա հայ տու թյուն ներ կա տար ված չա փա զան ցու թյամբ կամ հրահ
րող են թա տեքս տով: Վի ճարկ վող տեքս տը գնա հա տե լով ար տա հայտ ված մտ քե րի ամ
բող ջու թյան մեջ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նել է, որ այն չի գե րա զան ցում քն նա դա տու
թյան ըն դու նե լի սահ մա նը, հատ կա պես, ե թե հաշ վի առ նենք, որ այդ շր ջա նակն ա վե լի 
լայն է պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար, ի տար բե րու թյուն ֆի զի կա կան ան ձանց: Մաս
նա վո րա պես` «Հե տո ա սեց` թե ա պօ րի նի գազ ա քա շել։ Ա րա, ու րախ չե՞ս, ա պօ րի նին 
ո ՞րն ա...» ար տա հայ տու թյու նում «ա րա» բա ռը սույն հրա պա րակ ման մեջ բո վան դա
կային ա ռու մով չի կրում այն բե ռը, ո րն ո ւղղ ված կլի ներ Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի պա տի
վը կամ ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա տա վո րե լուն: Տվ յալ դեպ քում այն ու նի օ ժան դակ 
բնույթ և ար տա հայ տու թյու նում չու նի է ա կան դե րա կա տա րում: «Սա» ար տա հայ տու
թյունն օգ տա գործ վել է հետ ևյալ հա մա տեքս տում՝ «Սա գայ թակղ վեց... Հի մա սա տե
սախ ցիկ ու բա նա դրել»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նո րից ան դրա դառ նալ տվ յալ բա ռի 

Էջ 
261-268
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

լեզ վա բա նա կան ի մաս տին: «Սա» ար տա հայ տու թյու նը ցույց է տա լիս խո սո ղին մոտ 
կանգ նած կամ խոս քի մեջ նոր նշ ված ա ռար կա, ան ձ, եր ևույթ: Հետ ևա բար, լեզ վա բա
նա կան ի մաս տով «սա» ար տա հայ տու թյու նը կա րող է վե րա բե րել նաև ան ձին:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գյու ղա պե տի գոր ծու նե
ու թյան քն նա դա տու թյան հա մա տեքս տում «Սա գայ թակղ վեց... Հի մա սա տե սախ ցիկ 
ու բա նա դրել» ար տա հայ տու թյու նը չի կա րող հա մար վել վի րա վո րանք, քա նի որ այն 
ո ւղղ ված չէ ան ձի պա տի վը կամ ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա տա վո րե լուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի վկա յա կո չած` «Հո
ռոմ սի մյան Նո րի կը ե րեկ ան ցնում էր, ա սում ա` ախ պորս ա նու նից 100.000 գրել են` մե
ռած մար դա, բայց ի րա ստո րագ րու թյու նը չի», «Ա սի` ա մոթ քեզ, էս գյու ղում էլ սո ված 
մարդ չկար, բա ցի հո րիցդ, մո րիցդ, փե սե նոն ցիցդ...» ար տա հայ տու թյուն նե րը զր պար
տու թյուն չեն կա րող հա մար վել հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տից հետ ևում է, որ 
«զր պար տու թյունն» ան ձի վե րա բե րյալ այն պի սի փաստա ցի տվ յալ ներ (statement of 
fact) հրա պա րա կային ներ կա յաց նելն է, ո րոնք չեն համա պա տաս խա նում ի րա կա նու
թյա նը և ա րա տա վո րում են նրա պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար 
համ բա վը։ Նշ վա ծից բխում է, որ զր պար տու թյան բնո րոշ հատ կա նիշ ներն են` խոս քը 
վե րա բե րում է փաս տա ցի տվ յալ նե րին, դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու
թյա նը, ներ կա յաց վել են հրա պա րա կայ նո րեն, ա րա տա վո րում են ան ձի պա տի վը, ար
ժա նա պատ վու թյու նը, գոր ծա րար համ բա վը, դրանք չեն վե րա բե րում մի այն լրատ վա
մի ջոց նե րով ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ նե րին։ 

Ակն հայտ է, որ խոս քը վե րա բե րում է փաս տի, ո րո շա կի կոնկ րետ տվյալ նե րի, 
ո րոնք չեն կա րող լի նել վե րա ցա կան, են թադ րա կան, այլ ու նեն կոնկ րետ ա ռար կա յա
կան դրս ևո րում։ Նման փաս տա ցի տվ յալ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում քն նու թյան 
ա ռար կա հոդ վա ծի ի մաս տով «զր պար տու թյու նը»` որ պես այդ պի սին, գո յու թյուն չու նի։ 
Վե րոգ րյա լի հի ման վրա` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն գոր ծի փաս տե րի լույ սի ներ
քո զր պար տու թյուն ո րակ ված ար տա հայ տու թյուն նե րը դի տար կե լով ար տա հայտ ված 
ամ բող ջա կան մտ քի հա մա տեքս տում, գտել է, որ դրանք չու նեն վե րոն շյալ թվարկ
ված հատ կա նիշ նե րից ա ռն վազն եր կու սը: Ա ռա ջի նը` խոս քը չի վե րա բե րում փաս տա
ցի տվ յալ նե րին, քա նի որ դրանք վե րա ցա կան ու են թադ րա կան են, չու նեն կոնկ րետ 
ա ռար կա յա կան դրս ևո րում, ե րկ րոր դը` դրան ցով որ ևէ կերպ չեն ա րա տա վոր վում ան
ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը: Բա ցի այդ, պետք 
է ար ձա նագ րել, որ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի օգ տա գոր ծած` «Ա սի` ա մոթ քեզ, էս գյու ղում էլ 
սո ված մարդ չկար, բա ցի հո րիցդ, մո րիցդ, փե սե նոն ցիցդ...» ար տա հայ տու թյու նը հան
դի սա նում է գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն, ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում է պա տաս
խա նո ղի սուբյեկ տիվ գնա հա տա կա նը ո ւղղ ված հա մայն քի ղե կա վա րի գոր ծու նե ու թյան 
բա րո յա կան կող մին: Ի սկ ամ բողջ մտ քի հա մա տեքս տում գնա հա տե լու պայ ման նե րում 
պարզ է դառ նում, որ նման ար տա հայ տու թյամբ Բո րիս Աշ րա ֆյա նը Վա նո Ե ղի ա զա
րյա նի պա տի վը կամ ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա տա վո րե լու նպա տակ չի ու նե ցել, 
քա նի որ այն ոչ թե վե րա բե րում է Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի հո րը, մո րը կամ փե սա նե րին 
«սո ված» ան վա նե լուն, այլ ո ւղղ ված է գյու ղա պե տի գոր ծու նե ու թյան քն նա դա տու թյա
նը, ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի գնա հա տա կա նին` սո ցի ա լա պես 
ա ռա վել ա նա պա հով ան ձանց օ ժան դա կե լու ա ռու մով, ո րոնք ա ռա վել վատ (օգ տա
գործ ված «սո ված») վի ճա կում են, քան Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի հայ րը, մայ րը կամ փե սա
նե րը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այդ ար տա հայ տու թյան 

հա վաս տի ու թյան ա պա ցու ցումն ա կն հայ տո րեն ան հնա րին է:  
Ինչ վե րա բե րում է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը բաց թող նե լու վե րա բե րյալ 

վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տար կին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել 
նշել հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1րդ հոդ վա ծի 13րդ կե տը հայ ցային վա
ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վար կի սկիզ բը պայ մա նա վո րում է ան ձի` վի րա վո րան քի կամ 
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զր պար տու թյան մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու հետ: Հետ ևա բար, հայ ցային վա ղե մու
թյան մա սին վկա յա կո չած ան ձը պար տա վոր է ա պա ցու ցել նաև այդ ժամ կե տի սկիզ բը 
հաշ վար կե լու հա մար ան հրա ժեշտ փաս տի, այն է` վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան 
մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու առ կա յու թյու նը: 

 Սույն գոր ծով բո ղո քա բե րը որ պես հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզբ 
վկա յա կո չել է 01.09.2010 թվա կա նը` «Ժա մա նակ» օ րա թեր թում վի ճարկ վող հոդ վա ծի 
հրա պա րակ վե լու օ րը: Մինչ դեռ բո ղո քա բե րը չի հիմ նա վո րել, թե կոնկ րետ ե րբ է Վա
նո Ե ղի ա զա րյա նը տե ղե կա ցել են թադ րյալ վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մա սին: 
Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի կար ծի քով իր պա տի վը, ար
ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը ա րա տա վո րող ար տա հայ տու թյուն նե
րը կա տար վել են «Ժա մա նակ» օ րա թեր թում հրա պա րակ վե լու ե ղա նա կով` 01.09.2010 
թվա կա նին, այ սինքն` են թադ րյալ վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան պա հը 
01.09.2010 թվա կանն է: Ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ Վա նո Ե ղի ա զա րյա
նը հայ ցը դա տա րան է ներ կա յաց րել 22.09.2010 թվա կա նին: Դա տա րա նի` 27.09.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ նշ ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է թե րու թյու նե րը շտ կե լու և 
ստա նա լու պա հից ե ռօ րյա ժամ կե տում կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար: Վա նո Ե ղի ա զա
րյա նի` 01.10.2010 թվա կա նին ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մը Դա տա րա նը վե րա դարձ րել 
է 05.10.2010 թվա կա նին` դար ձյալ տրա մար դե լով ե ռօ րյա ժամ կետ թե րու թյուն նե րը վե
րաց նե լու և կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ, Դա տա րա նը նշել է, որ թե
րու թյուն նե րը վե րաց նե լուց և ե ռօ րյա ժամ կե տում` ներ կա յաց նե լուց հե տո հայ ցա դի մու
մը կհա մար վի վա րույթ ըն դուն ված սկզբ նա կան ներ կա յաց նե լու օ րը: Վա նո Ե ղի ա զա
րյա նը դար ձյալ 11.10.2010 թվա կա նին ներ կա յաց րել է հայ ցա դի մում, ո րը Դա տա րա նի 
14.10.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ, որ պի սի պա րա գա յում ՀՀ Քա ղա
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի
մու մը վա րույթ ըն դուն ված է հա մար վել սկզբ նա կան ներ կա յաց նե լու օ րը:   Հիմք ըն դու
նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
վե րա բե րյալ հայ ցա դի մու մը դա տա րան է ներ կա յաց վել տվ յալ պա հան ջի նկատ մամբ 
սահ ման ված հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի` մե կամ սյա ժամ կե տի պահ պան մամբ, 
և այդ մա սով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նը հիմ նա վոր է, ի սկ վճ
ռա բեկ բո ղոքն այդ հիմ քով` ան հիմն և մերժ ման են թա կա: Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա
տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել նշել, որ պա տաս խա նո ղը հայ ցային վա ղե մու թյուն 
կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն չի ներ կա յաց րել Դա տա րա նում գոր ծի քն նու
թյան ըն թաց քում, մինչ դեռ, զրկ ված չի ե ղել Դա տա րա նում նման միջ նոր դու թյուն ներ
կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, այլ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի խախտ ման 
մա սին դիր քո րո շում հայտ նել է վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րում: 

25.12.2012թ.
24. Գե ղամ Գալս տյան և Նո րիկ Պետ րո սյան v. Պա րույր Հայ րի կյան, քաղ. գործ 

թիվ Ե ԿԴ/3124/02/11 

Խն դիր. Հայ ցային վա ղե մու թյու նը պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա
րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման գոր ծե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր հաս տա տե լով Թա թուլ Մա նա սե
րյանն ը նդ դեմ «Ս կիզբ Մե դի ա Կենտ րոն» ՍՊԸի և Վա նո Ե ղի ա զա րյանն ը նդ դեմ Բո
րիս Աշ րա ֆյա նի գոր ծե րով հայ ցային վա ղե մու թյան վե րա բե րյալ ձևա վո րած դիր քո րո
շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մե կամ սյա ժամ կե տը, 
որ պես հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րառ ված լի նե լով, վե ցամ սյա ժամ կե տում 
են թա կա է վե րա կանգն ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 342րդ հոդ վա ծով սահ
ման ված կար գով: Մինչ դեռ վե ցամ սյա ժամ կե տի բաց թողն ման դեպ քում այն վե րա
կանգն ման են թա կա չէ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենսդ րա կան նման ձևա
կեր պու մը են թադ րում է, որ վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան դեպ քում դրա տա րած
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ման մա կար դա կը նվա զում է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում, ո րից հե տո 
ա ռար կա յա զուրկ է դառ նում նման պա հան ջի ներ կա յա ցու մը: Մյուս կող մից հատ կան
շա կան է այն, որ բո լոր դեպ քե րում վե ցամ սյա ժամ կե տում հայ ցի ներ կա յա ցու մը դեռևս 
չի նշա նա կում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի պահ պա նում, քա նի որ այդ դեպ քում 
ի մաս տա զուրկ է դառ նում մե կամ սյա ժամ կե տի նա խա տե սու մը: 

Ընդ հան րաց նե լով վե րոն շյալ եզ րա հան գու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
հայ ցային վա ղե մու թյան հարց բարձ րաց նե լիս դա տա րան նե րը նախ և ա ռաջ պետք է 
գնա հա տեն վե ցամ սյա ժամ կե տի պահ պան ված լի նե լու հան գա ման քը, ա պա դրա շր
ջա նակ նե րում ան դրա դառ նան մե կամ սյա ժամ կե տի պահ պան ված լի նե լու հար ցին: 

Սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել 
ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե ով է կրում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տում հայց 
ներ կա յաց ված լի նե լու փաստն ա պա ցու ցե լու բեռն այն դեպ քում, ե րբ պա տաս խա նող 
կող մը միջ նոր դել է կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյուն:

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

Մի ա ժա մա նակ հարց է ա ռա ջա նում, ա րդյոք բա ցար ձակ ա ռու մով պետք է դի
տար կել փաս տը չա պա ցու ցե լու հետ ևան քը նմա նա տիպ գոր ծե րով: Վճ ռա բեկ դա տա
րա նը գտել է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
փաս տե րի ա պա ցու ցու մը կա րող է ի րա կա նաց վել այն պի սի ա պա ցույց նե րով, ո րոնք 
ա ռա վել հա վա նա կան են դարձ նում կոնկ րետ փաս տի գո յու թյու նը: Ե թե ա պա ցուց
ման պար տա կա նու թյուն կրող կող մը ներ կա յաց րել է բա ցա ռա պես ա նուղ ղա կի ա պա
ցույց ներ, ո րոնք ի րենց հա մակ ցու թյան մեջ ա ռա վել հա վաս տի են դարձ նում հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը, ա պա նման ա պա ցույց նե րը չպետք է 
մերժ վեն զուտ այն հիմ քով, որ ո ւղ ղա կի ա պա ցույց ներ չեն:

 ԺԱ ՌԱՆԳ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

23.03.2012թ.
25. Լյուդ վիգ Խա չատ րյան v. Վլա դի միր Խա չատ րյան և ՀՀ Կո տայ քի նո տա րա-

կան տա րած քի նո տար Ռի մա Մխի թա րյա նի, քաղ. գործ թիվ ԿԴ1/0809/02/10

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է ժա ռան գու
թյու նը փաս տա ցի տի րա պետ մամբ ըն դու նե լու հար ցին:

* Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը քն նար կել է հայ ցա պա հան ջի շր ջա նակ
նե րից դուրս գա լու, ի նչ պես նաև դա տա կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկա յա կո չե
լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1225րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա
կան օ րենսգր քի 1227րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1226
րդ հոդ վա ծի 1ին և 3րդ կե տե րը, եզ րա հան գել է, որ նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից 
հետ ևում է, որ օ րենս դի րը նա խա տե սել է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման եր կու ե ղա նակ՝ 
ժա ռան գույ թունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լու մա
սին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հանձ նե լը և ժա ռան գի կող մից 
ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պե տե լը կամ կա ռա վա րե լը։
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 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է ի ր՝ նախ կի նում կա
յաց րած ո րո շում նե րում ար տա հայ տած այն դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1126րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տի հիմ քով ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նած կամ չըն դու նած լի նե լու փաս տի գնա հատ ման հար ցում է ա կան նշա նա կու
թյուն ու նի այն հան գա ման քը, թե ա րդյոք առ կա են ժա ռան գի կամ քը և ցան կու թյու նը` 
ըն դու նե լու ժա ռան գու թյու նը, թե ոչ, և ա րդյոք ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար ժա
ռան գը մի ջոց ներ (ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ) է ձեռ նար կել գույ քը պահ պա նե լու և այն 
եր րորդ ան ձանց ո տնձ գու թյուն նե րից և հա վակ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու հա մար 
(տես՝ Կի մա Սարգ սյա նի հայցն ը նդ դեմ Հա րու թյուն Սարգ սյա նի, Վար դու հի Սարգ
սյա նի և Ան ժե լա Սարգ սյա նի՝ փաս տա ցի տի րա պետ ման ե ղա նա կով բնա կա րա նի ժա
ռան գու թյունն ըն դու նած հա մա րե լու պա հան ջի մա սին գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
05.09.2007 թվա կա նի թիվ 31224/ՎԴ ո րո շու մը):

19.10.2012թ.
26. Մխի թար Ա սատ րյան v. Նար գիզ Ա սատ րյան և ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան 

տա րած քի նո տար Նու նե Սարգ սյան, քաղ. գործ թիվ Ե ԷԴ/0850/02/11 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է ժա ռան գու
թյու նը փաս տա ցի տի րա պետ մամբ ըն դու նե լու վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ
տած դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դիր քո րո շում է հայտ նել նաև փաս տա ցի տի րա պետ մամբ 

ժա ռան գու թյու նը ըն դու նե լու խնդ րի վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա պես, Մխի թար Ա սատ
րյանն ը նդ դեմ Նար գիզ Ա սատ րյա նի և ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար 
Նու նե Սարգ սյա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ե թե գոր ծի քն նու թյան 
ըն թաց քում կող մե րից մե կը բարձ րաց նում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1226րդ 
հոդ վա ծի 3րդ կե տով նա խա տես ված ձևե րից մե կով ժա ռան գու թյունն իր կող մից ըն
դու նե լու հար ցը, ա պա նմա նա տիպ գոր ծեր քն նե լիս միշտ կար ևոր է այն ի րա վա-
կան հար ցի պար զա բա նու մը, թե ա րդյոք ան ձը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով 
ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը (ի թիվս այլ ակ տե րի տես` Վլա դի միր Բա լա սա նյանն 
ը նդ դեմ Կա րի նե Սե րո պյա նի և այ լոց, թիվ 3183(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա
բեկ դա տա րա նի 2008 թվա կա նի մար տի 27ի ո րո շու մը)։ Ո ւս տի դա տա րա նում գոր ծի 
քն նու թյան ժա մա նակ պետք է հիմ նա վոր վի փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա
ռան գա կան գույքն ըն դու նե լու փաս տը։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ժա ռան-
գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տե լու փաս տը կա րող է ա պա ցուց վել ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
ա պա ցույց նե րի տե սակ նե րով, ը նդ ո րում գույ քի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման 
ա պա ցույց կա րող է հան դի սա նալ նաև բնա կա րա նային շա հա գործ ման մար մին նե-
րի, հա մա տի րու թյուն նե րի, բնա կա րա նային-շի նա րա րա կան կոո պե րա տիվ նե րի, 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և օ րենսդ րու թյամբ հա մա պա տաս-
խան փաս տա թուղթ տա լու ի րա վունք ու նե ցող այլ մար մին նե րի կող մից տր ված 
տե ղե կան քը, կամ այլ ա պա ցույց ներ, ո րոնք ո ւղ ղա կի ո րեն հաս տա տում են այն, որ 
ժա ռան գը փաս տա ցի տի րա պետ մամբ ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը (տես` Գառ նիկ Նա
զա րյանն ը նդ դեմ Գա գիկ Նա զա րյա նի, Ար տա շա տի նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի, 
թիվ 3938(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2007 թվա կա նի հու նիս 
1ի ո րո շու մը)։ 

Ե թե օ րենս դի րը դի մում տա լու ե ղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա տուկ 
ըն թա ցա կարգ է նա խա տե սել (ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա
վուն քի վկա յա գիր u տա նա լու մաuին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա
րին վե ցամ սյա ժամ կե տում հանձ նե լը), ա պա փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար
ման ե ղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ ժա ռան գի կող մից 
ա մե նա տար բեր բնույ թի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լու հիմ քով, որ պի սիք ո ւղղ ված 
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են ժա ռան գա տո ւի գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հնա րա վո րու
թյուն նե րի ա պա հով մա նը (տես` Կի մա Սարգ սյանն ը նդ դեմ Հա րու թյուն Սարգ սյա նի և 
այ լոց, թիվ 31224(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.09.2007 թվա
կա նի ո րո շու մը)։ 

Ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց բա ցատ րու թյուն նե րը, վկա նե րի ցուց մունք նե րը, Ալ բերտ Դավ
թյա նի հայ տա րա րու թյու նը, հա մա տի րու թյան կող մից տր ված տե ղե կանք նե րը` որ պես 
ա պա ցույց, բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյամբ չի գնա հա տել հա
մակ ցու թյան մեջ, որ պի սի ա պա ցույց նե րը փաս տա կան տվյալ ներ են պա րու նա կում 
առ այն, որ Մխի թար Ա սատ րյա նը ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նակ ժա ռան գա կան 
գույք հան դի սա ցող Եր ևա նի Ջրա շեն 1ին փո ղո ցի 1ին նր բանց քի թիվ 4 տա նը բնակ
վել է և նշ ված հաս ցե ից զին վո րա կան ծա ռա յու թյան է զո րա կոչ վել, ա վե լին վեր ջինս զո
րացր վե լուց հե տո վե րա դար ձել է նշ ված տուն և շա րու նա կել բնակ վել այն տեղ: Հիմք 
ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Մխի թար Ա սատ րյա նը 
փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հիմ քով ներ կա յաց ման ի րա վուն քով ըն
դու նել է ժա ռան գա կան գույ քը։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի վկա յակնն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ ներ կա յաց ված լի նե լու դեպ քում 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե րա բե րյալ իր նախ կին դիր քո րո շու մը (տես` Սի սի ա նի քա
ղա քա պե տա րա նի հայցն ը նդ դեմ Շա հեն Սարգ սյա նի, թիվ 31920(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա
կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2006 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 20ի ո րո շու մը)։ 

 ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

23.03.2012թ. 
27. Ա նի Մար տի րո սյան v. Գուր գեն Խա լա թյան, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԱՔԴ/0474/02/11

Խն դիր. Ա րդյո՞ք խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կող մից ներ կա
յաց րած հե տա զո տու թյան ակ տը, ո րն ան ցկաց վել է ա ռանց ե րե խայի և նրա դաս տի ա
րա կու թյա նը հա վակ նող ծնող նե րից մե կի կյան քի հե տա զո տու թյան, կա րող է դա տա
րա նի կող մից գնա հատ վել որ պես վե ճի լուծ ման հա մար պատ շաճ ա պա ցույց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել 
է, որ դա տա րան նե րը ե րե խայի ի րա վունք նե րը շո շա փող ցան կա ցած գործ քն նե լիս 
ա ռաջ նայ նու թյու նը պետք է տան ե րե խայի շա հե րի ա ռա վել ա պա հով մա նը: «Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այով պե տու թյու նը պար տա վոր վում է օ րենսդ րա
կան, վար չա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կել ե րե խայի շա հե րի ա պա հով ման հա մար, սահ
մա նել ե րե խայի խնա մար կյալ նե րի, ծնող նե րի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն
նե րի ծա վա լը, հետ ևել պե տա կան և պատ կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյա նը տվ յալ 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում միտ ված ե րե խայի բա րե կե ցու թյանն ան հրա ժեշտ 
պաշտ պա նու թյա նը և հո գա տա րու թյա նը:

 Վեր լու ծե լով ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 17րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի «ա» են թա
կե տը և 53րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 1ին պար բե րու թյու նը, ի նչ պես նաև նույն հոդ վա ծի 
3րդ կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն հետ ևու թյան, որ ե րե խա նե րի ծնող
նե րից մե կի հետ ապ րե լու հար ցը դա տա րա նը ո րո շում է` ա ռաջ նորդ վե լով ե րե խայի 
լա վա գույն շա հե րով:  Բա ցի այդ, խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով պար տա վոր է ան ցկաց նել թե՛ ե րե խայի և թե՛ այն ան ձի 
(ան ձանց) կյան քի հե տա զո տու թյուն, ով քեր հա վակ նում են նրա դաս տի ա րա կու թյա նը: 
Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ ե թե ե րե խայի դաս տի րա կու թյա նը հա վակ նում են մի քա նի 
ան ձ, ա պա խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը պար տա վոր է ան ցկաց նել 
նշ ված բո լոր ան ձանց կյան քի հե տա զո տու թյուն և դա տա րան ներ կա յաց նել հե տա զո
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տու թյան ակ տը ու դրա հի ման վրա վե ճի է ու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյու նը: 
Նշ ված դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո գնա հա տե լով գոր ծում առ կա եր կու եզ րա

կա ցու թյուն նե րի ա պա ցու ցո ղա կան ար ժե քը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Եր
ևա նի Ա ջափ նյակ վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի 
16.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը, ո րն ան ցկաց վել է ա ռանց ե րե խայի` Ա շոտ Խա
լա թյա նի և նրա դաս տի ա րա կու թյա նը հա վակ նող ծնող նե րից մե կի` Գուր գեն Խա լա
թյա նի կյան քի հե տա զո տու թյան, չի կա րող գնա հատ վել որ պես վե ճի լուծ ման հա մար 
պատ շաճ ա պա ցույց:

27.04.2012թ.
28. Ա վե տիս Խա չատ րյան և Մա րի ամ Ա վե տի սյան v. Վի ո լետ տա Համ բար ձու-

մյան, քաղ. գործ թիվ Ե ՄԴ/0799/02/11

Խն դիր. Տա տը և պա պը դի մել են դա տա րան թո ռա նը շա բա թա կան եր կու օր, 
օ րա կան չորս ժամ ա ռանց մոր ներ կա յու թյան տե սակ ցե լու պա հան ջով, այն դեպ քում, 
ե րբ ե րե խայի հայ րը շա բա թա կան եր կու օր մասն կա ցում է ե րե խայի դաս տի ա րա կու
թյա նը` վեր ջի նիս բե րե լով այն նույն բնա կա րա նը, որ տեղ բնակ վում են տա տը և պա
պը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա
քան չյուր դեպ քում դա տա րա նը ե րե խայի` ազ գա կան նե րի հետ շփ վե լու հար ցե րին վե
րա բե րող վե ճե րը քն նե լիս ա ռաջ նային պետք է հիմք ըն դու նի ե րե խայի շա հե րը և գոր
ծը լու ծի` ել նե լով ե րե խայի շա հե րից: Տվ յալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, սահ
մա նե լով թո ռան հետ տե սակ ցե լու կարգ շա բա թա կան եր կու օր` 4 ժամ տևո ղու թյամբ, 
հաշ վի է ա ռել հոր կող մից տա տի և պա պի` ե րե խայի հետ շփ վե լու ի րա վուն քը, սա կայն 
պատ շաճ կեր պով չի գնա հա տել այն հար ցը, թե ի նչ քա նով է ե րե խայի հետ տե սակ
ցու թյան նման կար գի սահ մա նու մը հա մա պա տաս խա նում ե րե խայի շա հե րին` հաշ
վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ե րե խան ար դեն ի սկ շա բա թա կան եր կու օր չորս 
ժամ տևո ղու թյամբ ա ռանց մոր ներ կա յու թյան տե սակ ցում է հոր հետ վեր ջի նիս բնա
կու թյան վայ րում, որ տեղ ի դեպ բնակ վում են նաև Ա վե տիս Խա չատ րյա նը և Մա րի ամ 
Ա վե տի սյա նը:

Ս ՊԱ ՌՈՂ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

23.03.2012թ.
29. Մխի թար Գրի գո րյան v. «Դալ կին» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/2172/02/10

Խն դիր. Ա րդյո՞ք «Ս պա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 16րդ հոդ վա ծի 1ին մա սում նշ ված դրույ թը վե րա բե րում է ե րաշ խի քային սպա
սարկ ման պայ ման նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, մեկ նա բա նե լով 
«Ս պա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16րդ հոդ վա ծի 
1ին մա սում նշ ված «ս պա ռո ղը, ո րին վա ճառ վել է ոչ պատ շաճ ո րա կի ապ րանք, և ե թե 
վա ճա ռո ղը դրա թե րու թյուն նե րի մա սին նա խա պայ ման չի սահ մա նել, ի րա վունք ու նի 
իր ը նտ րու թյամբ պա հան ջել…» դ րույ թը, գտել է, որ նշ ված ար տա հայ տու թյու նը վե րա
բե րում է մինչ ապ րան քի օգ տա գոր ծու մը ե ղած առ կա կամ հնա րա վոր թե րու թյուն նե րի 
մա սին գնոր դին տե ղե կաց նե լուն կամ որ ևէ պայ ման սահ մա նե լուն, այլ ոչ թե ե րաշ խի
քային սպա սարկ ման պայ ման նե րին, ո րոնք կի րառ վում են բա ցա ռա պես մինչ ապ
րանքն օգ տա գոր ծե լը գո յու թյուն չու նե ցող և այն օգ տա գոր ծե լու ար դյուն քում ի հայտ 
ե կած թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լիս: 

Էջ 
337-342

Էջ 
337-342
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱՆ ԼԵ ԶՈՒՆ

19.10.2012 թ.
30. Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան 

ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին, քաղ. գործ. թիվ Ե ՄԴ/0006/04/10

Խն դիր. Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է օ տա րա լե զու 
ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյան հար ցին, ի նչ պես նաև քն նար կել է այն խն դի րը, թե 
ա րդյոք սնան կու թյան գոր ծե րով սահ ման ված ժամ կե տում դա տա րան չներ կա յաց ված 
չա պա հով ված պա հանջ նե րը կա րող են ը նդ գրկ վել տվ յալ պա հան ջին հա մա պա տաս
խա նող հեր թում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ու սում նա սի րե
լով Յու րի Ապ րե սյա նի ներ կա յաց րած` 08.07.201023.07.2010 թվա կան ներն ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծում վա տա ռողջ լի նե լու վե րա բե րյալ տե ղե կան քը, ո րի հի ման վրա 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ մամբ վեր ջի նիս 52.500.000 ՀՀ դրա մի չա փով ը նդ
գր կել էր Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի` սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան 
ցու ցա կի չա պա հով ված «է» հեր թում, ար ձա նագ րել է, որ այն չի հա մա պա տաս խա նում 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված թույ լատ րե լի ու թյան 
պա հան ջին, քա նի որ տր ված է ռու սե րեն լեզ վով: Այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
շր ջան ցել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում դա տա վա րու թյու նը հայե րեն տար վե լու պա հան ջը, ըն դու նել, գնա հատ
ման է ար ժա նաց րել և ա պա Դա տա րա նի վճ ռի բե կան ման հիմ քում է դրել մի փաս տա
թուղթ, ո րը կազմ ված չէ հայե րե նով` այդ պի սով խախ տե լով դա տա վա րու թյու նը հայե
րեն վա րե լու վե րոգ րյալ սկզ բուն քը:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք ըն դու նե լով <Մ նան կու թյան մա
սին» ՀՀ օ րեն քի 46րդ, 82րդ, 85րդ հոդ ված նե րը, ան դրա դառ նա լով պար տա տե րե րի 
կող մից ի րենց պա հանջ նե րը ներ կա յաց նե լու կար գին, նշել է, որ սնան կու թյան մա սին 
հայ տա րա րու թյու նից հե տո մե կամ սյա ժամ կե տում դա տա րան չներ կա յաց ված պա
հանջ նե րը հա մար վում են ստո րա դաս չա պա հով ված պա հանջ ներ և կա րող են բա վա
րար վել օ րեն քի 82րդ հոդ վա ծի «ը» են թա կե տում` բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ 
դա տա րա նը դրանք սահ ման ված ժամ կե տում չներ կա յաց նե լու պատ ճառ նե րը հա մա
րում է հար գե լի: Մի այն այս դեպ քում սահ ման ված ժամ կե տում դա տա րան չներ կա յաց
ված չա պա հով ված պա հանջ նե րը կա րող են ը նդ գրկ վել տվ յալ պա հան ջին հա մա պա
տաս խա նող հեր թում: Ը նդ ո րում օ րենս դիրն ո ւղ ղա կի ո րեն նա խա տե սել է գոր ծը քն նող 
դա տա րա նի` պա հան ջը սահ ման ված ժամ կետ նե րում չներ կա յաց նե լու պատ ճառ նե
րի հար գե լի ու թյու նը ո րո շե լու հա մար դա տա կան նիստ հրա վի րե լու և պատ ճառ նե րի 
հար գե լի ու թյան քն նարկ ման ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը: 
Ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 28.07.2010 թվա կա նին Յու րի Ապ րե սյա նի կող մից 
Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի նկատ մամբ 38.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով ներ կա յաց ված 
պա հան ջի հա մար սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լը հար գե լի հա մա րե լու վե րա
բե րյալ որ ևէ միջ նոր դու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ան հիմն է հա մա րել Վե
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից 28.07.2010 թվա կա նին Յու րի Ապ րե սյա նի կող մից ներ
կա յաց ված 38.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով պա հան ջը Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի սնան կու
թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կի չա պա հով ված «է» հեր թում ը նդ գր կե
լու հան գա ման քը:

Էջ 
343-348
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 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵ ՐԻ Ա ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ 
Ը ՆԴԴԱ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

23.03.2012թ.
31. «Օ թյակ» ՓԲԸ v. «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մային ծրագ րե րի 

ի րա կա նաց ման գրա սե նյակ» ՀՈԱԿ, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/2028/02/10

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի և շա հու թա հար կի գծով գե րավ ճար
նե րը և դրանց նկատ մամբ հաշ վարկ վող տո կոս նե րը բռ նա գան ձե լու պա հան ջի քն նու
թյունն ը նդ դա տյա է ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը կրկ նել է նախ կի նում ար տա հայ տած 
այն դիր քո րո շու մը, որ հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա կա
նու թյան օ տար ման դի մաց սե փա կա նա տի րո ջը վճար վող փոխ հա տու ցու մը չի հա մար
վում վեր ջի նիս ե կա մուտ, հետ ևա բար նաև` հարկ ման օբյեկտ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա
լով գոր ծե րի ա ռար կա յա կան ը նդ դա տու թյան հար ցին, եզ րա հան գել է, որ քա ղա քա ցի
ա կան օ րենսդ րու թյու նը մեկ կող մի` մյու սի վար չա կան կամ այլ իշ խա նա կան են թա կա
յու թյան վրա հիմն ված գույ քային` նե րա ռյալ հար կային, ֆի նան սա կան ու վար չա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ, ի սկ հար կային պար տա վո րու թյուն նե
րից ա վել բյու ջե վճար ված գու մար նե րը (գե րավ ճար նե րը) հարկ վճա րո ղին վե րա դարձ
նե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն ներն ի րենց բնույ թով հար կային (վար չա կան) հա
րա բե րու թյուն ներ են, ո րոնք կար գա վոր վում են հար կային օ րենսդ րու թյամբ:

Տ վ յալ դեպ քում Ըն կե րու թյան պա հան ջը վե րա բե րում է ա վե լաց ված ար ժե քի 
հար կի և շա հու թա հար կի գծով ա վել վճար ված գու մար նե րի բռ նա գանձ մա նը, որ պի սի 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով և դուրս են 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 15րդ հոդ վա ծի 1ին կե տից 
և 109րդ հոդ վա ծի 1ին կե տից հետ ևում է, որ ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու
թյան դա տա րան նե րին ը նդ դա տյա են մի այն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րը, ի սկ ա ռա ջին 
ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան այլ բնույ թի, այդ թվում նաև` հար
կային գոր ծի ներ կա յաց ման դեպ քում վեր ջինս պար տա վոր է կար ճել այդ պի սի գոր ծի 
վա րույ թը:

 Ա ՊԱ ՑՈՒՅՑ ՆԵՐ ԵՎ Ա ՊԱ ՑՈՒ ՑՈՒՄ

23.03.2012թ.
32. Ռու զան նա Գևոր գյան v. «Բ ՏԱ Բանկ» ՓԲԸ, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/0703/02/10 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է գոր ծում առ կա 
հայ տա րա րույ թուն նե րը վե րա բե րե լի ա պա ցույց դի տե լու խնդ րին:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տե րի 
հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին` կրկ նե լով նախ կի նում ար տա հա յա տած դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել 
է, որ օ րենս դի րը, սահ մա նե լով ա պա ցույ ցի հաս կա ցու թյու նը, սպա ռիչ սահ մա նել է 
դրանց տե սակ նե րը, այն է՝ գրա վոր ա պա ցույց նե րը, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն
նե րը, վկա նե րի ցուց մունք նե րը և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունք նե րը: Ը նդ 
ո րում, գոր ծի հան գա մանք նե րը, ո րոնք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա
ձայն, պետք է հաս տատ վեն մի այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել 
այլ ա պա ցույց նե րով:
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց 
բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվ յալ փաս տա կան հան գա
ման քը հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար (տես Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ը նդ դեմ Ա նա
հիտ Խա չատ րյա նի թիվ Ե ՄԴ/0232/02/08 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 
թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը իր ո րո շում նե րում, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա պա ցույց նե րի 
թույ լատ րե լի ու թյա նը, գտել է, որ դա տա րա նը պետք է վե րոն շյալ հոդ վա ծը կի րա ռե լիս 
ցույց տա, թե որ հոդ վա ծով է ար գել ված ա պա ցույ ցի նման տե սա կով նման փաս տի 
հաս տա տու մը (տես` Վար դի թեր Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Ար տա
շա տի քա ղա քա պե տա րա նի և այ լոց թիվ Ա ՎԴ/0235/02/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա
րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել նաև, որ դա տա րանն ա պա ցույց նե
րի վե րա բե րե լի ու թյան կա նոն նե րը կի րա ռե լիս պետք է հաշ վի առ նի, որ վե րա բե րե լի 
են այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են քնն վող գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը հաս տա տե լու 
հա մար: Այդ մա սին է վկա յում նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր
քի 113րդ հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն՝ նա խա գա հո ղը ղե կա վա րում է դա տա կան նիս տը՝ 
մեր ժե լով այն ա մե նը, ի նչն ա ռն չու թյուն չու նի քնն վող գոր ծի հետ:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րանն ա պա ցույց նե րի վե
րա բե րե լի ու թյան և թույ լատ րե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս պետք է պահ պա նի վե րոն շյալ 
կա նոն նե րը, ո րից հե տո ո րո շի փաս տի հաս տատ ված լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րը նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, ան տե սել 
է, որ Գոռ Ա բա ջյա նի և Մու շեղ Մու րա դյա նի, Բան կի գոր ծա դիր տնօ րեն Գա գիկ Վա հա
նյա նի հայ տա րա րու թյուն նե րը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ են, քա նի որ 
Վա հան Սա ֆա րյա նը` հա մա ձայն Բան կի ղե կա վա րու թյան բա նա վոր կար գադ րու թյան 
իր ան մի ջա կան ղե կա վար Սե րոբ Մի նա սյա նի հետ պար տա վոր էր ա մեն եր կու շաբ թի 
փաս տաթղ թային հաշ վետ վու թյուն նե րը ներ կա յաց նել Բանկ: Տվ յալ պա րա գա յում, Սե
րոբ Մի նա սյա նը և Վա հան Սա ֆա րյա նը, հան դի սա նա լով Բան կի աշ խա տա կից ներ, 
դժ բախտ պա տա հա րի օ րն ա ռա վո տյան հրա վիր ված են ե ղել Բան կի գլ խա մա սային 
գրա սե նյակ հաշ վետ վու թյուն և վար կային գործ ներ կա յաց նե լու հա մար, ին չի մա սին 
ի րենց հայ տա րա րու թյուն նե րում նշել են Գա գիկ Վա հա նյա նը, Գոռ Ա բա ջյա նը և Մու
շեղ Մու րա դյա նը:

33. Հե րիք նազ Գևոր գյան v. Ռոմ Ա վա գյան և Տա նյա Ա ռա քե լ յան, քաղ. գործ 
թիվ Ե ՇԴ/0220/02/11

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է փաս տե րի նա
խա դա տե լի ու թյան հար ցին` կրկ նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա
տել է նախ կի նում ար տա հայ տած իր այն դիր քո րո շու մը, որ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
սկզբ նա կան դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լի ու թյու նը պայ մա նա վո րում է նոր կա յաց
վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյունն այն մա սով, ո րը վե րա բե րում է նախ կի
նում քնն ված այլ գոր ծով ար դեն ի սկ հաս տատ ված փաս տե րին։ 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա
մար նա խա դա տե լի ու թյու նը նշա նա կում է ո րո շա կի սահ ման նե րում ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նից ա զա տում, ի նչ պես նաև կրկ նա կի ա պա ցուց ման կամ նման 
հան գա մանք նե րը, փաս տե րը հե տա գա դա տա վա րու թյուն նե րում հեր քե լու ար գելք։ 
Նա խա դա տե լի ու թյու նը դա տա րա նի հա մար են թադ րում է պար տա կա նու թյուն ներ
մու ծե լու նման հան գա ման քը, փաս տե րը նոր կա յաց վող դա տա կան ակ տում։ Որ պես 
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կա նոն դա տա կան ակ տե րի պրե յու դի ցի ալ կա պը են թադ րում է դա տա կան ակ տի նա
խա դա տե լի ու թյան տա րա ծում ամ բողջ ծա վա լով թե՛ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, 
թե՛ դա տա րա նի վրա։ Հետ ևա բար, նա խա դա տե լի ու թյունն օ րեն քի ու ժով մի ան շա նակ 
կան խո րո շիչ դե րա կա տա րու թյուն է ու նե նում նոր դա տա կան ակ տի հա մար, ի սկ գոր
ծին մաս նակ ցող ան ձանց կամ քը և դա տա կան հայե ցո ղու թյունն այս հար ցում ազ դե
ցու թյուն չու նեն։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա կան ակ տի 
պրե յու դի ցի ալ կա պի կամ նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ սահ ման նե րը ո րոշ վում են 
հան գա մանք նե րի այն շր ջա նա կով, ո րոնք պետք է հաս տատ ված լի նեն օ րի նա կան ու
ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տով և են թա կա չեն կր կին ա պա ցուց ման կամ հերք ման 
այլ գործ քն նե լիս։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 
հա մա ձայն՝ գոր ծով ա պա ցույց ներ են սույն օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով նա խա տես
ված կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար
զում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, 
ի նչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ
կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։ Նշ ված նոր մը պա րու նա կում է վե րը բարձ րաց ված 
ի րա վա կան խնդ րի լուծ ման տե սան կյու նից կար ևոր եր կու դա տա վա րա կան կա նոն, 
այն է`

1) վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու
թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը դա տա րա նը պար զում է մի այն o րեն քով նա խա տեu ված 
կար գով ձեռք բեր ված և հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի մի ջո ցով (բա ցա ռու թյուն են 
կազ մում մի այն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րը).

2) դա տա րա նը պար զում է մի այն գոր ծին մաu նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և 
ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ի նչ պեu նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը (վե ճի լուծ ման հա
մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք ներ)։ Այս կա նո նը կի րա ռե լիս դա տա րա նը 
պար տա վոր է ա ռաջ նորդ վել հայց վո րի կող մից կան խո րոշ ված հայ ցի ա ռար կայի և 
հիմ քի սահ ման նե րով, ո րի փո փոխ ման բա ցա ռիկ ի րա վուն քը պատ կա նում է հայց վո
րին (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 32րդ հոդ ված)։ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է նաև, որ նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ սահ ման նե րի ո րոշ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի վե րը հի շա տակ ված եր կու դա տա վա րա կան կա
նոն նե րի պահ պա նու մը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես կար ևո րու թյուն է տվել ա պա ցուց ման ա ռար
կայի` վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի ճիշտ ո րոշ ման 
հար ցին, քան զի դա տա րա նի կող մից ա պա ցուց ման ա ռար կայի սահ ման նե րի կա մա
յա կան (ա ռանց դա տա վա րա կան նա խադ րյա լի` հայց վո րի կա մա հայտ նու թյան) ը նդ
լայ նու մը բե րում է այդ գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տով հաս տատ ված ո րո շա
կի հան գա մանք նե րի նա խա դա տե լի ու թյան բա ցառ ման (տես՝ «Սաթ նէ» ՍՊԸի հայցն 
ը նդ դեմ Ա շոտ և Հեն րիկ Այ վա զյան նե րի թիվ 393/ՎԴ գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
29.02.2008 թվա կա նի ո րո շու մը)։ 

29.06.2012թ.
34. Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյան v. Բե նի ա մին Մար գա րյան, քաղ. գործ թիվ 

ՍԴ/0269/02/10

Խն դիր. Ա րդյո՞ք մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան կորս տի վե րա բե րյալ 
գոր ծա տո ւի տված գրու թյու նը կա րող է հա մար վել թույ լատ րե լի ա պա ցույց:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է տու ժո ղին տր վե լիք 
վճար նե րը մի ան վագ հատ կաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ վա վե րա պայ ման նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Օ ֆե

Էջ 
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լ յա Հո վա գի մյա նը պար տա վոր էր ա պա ցու ցել այն փաս տը, որ կորց րած աշ խա տա
վար ձի (ե կամ տի) հա տուց ման են թա կա չա փը, ել նե լով մաս նա գի տա կան աշ խա տու
նա կու թյան կորս տի աս տի ճա նից, կազ մում է 1.882.712 ՀՀ դրամ: Որ պես նշ ված փաս
տի հաս տա տում` Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նը վկա յա կո չել է մինչ ի րեն վնաս պատ ճառ վե լը 
և դրա նից հե տո ստա ցած աշ խա տա վար ձի բա ցա սա կան տար բե րու թյու նը ու որ պես 
ա պա ցույց Դա տա րան է ներ կա յաց րել իր գոր ծա տո ւի 09.07.2010 թվա կա նի թիվ 013209 
գրու թյունն այն մա սին, որ Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նի հետ 2009թ. հոկ տեմ բե րի 1ին տե ղի 
ու նե ցած վրաեր թի հետ ևան քով վեր ջի նիս ա ռող ջու թյան քայ քայ ման և աշ խա տու նա
կու թյան ան կման պատ ճա ռով նրա հետ կնք վել է թիվ 106 աշ խա տան քային պայ մա
նա գի րը, ո րի հա մա ձայն` վեր ջի նիս հանձ նա րար վել է ի րա կա նաց նել ա վե լի քիչ աշ խա
տա ժա մա նա կով աշ խա տանք (նա չէր կա րող ա վե լի եր կար ժա մա նակ ան ցկաց նել աշ
խա տան քային պրո ցե սում` կանգ նած կամ նս տած վի ճա կով): 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծա տո ւի այդ գրու թյու նը չի հան
դի սա նում վե րը նշ ված ա պա ցուց ման են թա կա փաս տը հաս տա տող թույ լատ րե լի և վե
րա բե րե լի ա պա ցույց ու չէր կա րող դր վել պա հան ջի բա վա րար ման հիմ քում, քա նի որ 
ա ռա ջին դեպ քում, մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան կորս տի աս տի ճա նը ո րո շե
լու հա մար ան հրա ժեշտ էր նշա նա կել փոր ձաքն նու թյուն` հիմք ըն դու նե լով այն, որ այդ 
հար ցի պար զա բա նու մը պա հան ջում է հա տուկ մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ, ի սկ 
ե րկ րորդ դեպ քում, այդ գրու թյու նը որ ևէ տե ղե կու թյուն չի պա րու նա կում մաս նա գի տա
կան աշ խա տու նա կու թյան կորս տի աս տի ճա նի վե րա բե րյալ: 

(...)Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև վե րա հաս տա տել է դա տա կան ակ տե րի հիմ նա
վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը (տե՛ս ը ստ հայ
ցի Ռազ միկ Մա րու թյա նի ը նդ դեմ Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի, ՀՀ Կենտ րոն 
նո տա րա կան գրա սե նյա կի՝ ժա ռան գա կան գույ քի ըն դուն ման փաս տի ճա նաչ ման և 
ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հանջ նե րի մա սին, Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի՝ սե
փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող բնա կե լի տան և հո ղա մա սի բա ժան ման պա
հան ջի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա
նի թիվ 354/ՎԴ ո րո շու մը):

 Սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է նաև 1085
րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի մեկ նա բա նու թյա նը` ար ձա նագ րե լով, որ տու ժո ղին տր վե լիք 
վճար նե րը մի ան վագ, բայց ոչ ա վե լի, քան ե րեք տար վա հա մար հատ կաց նե լու հա
մար ան հրա ժեշտ է ո րո շա կի վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: 
Ը նդ ո րում, ան գամ այդ վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում 
նման հատ կա ցում կա տա րե լը ոչ թե դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է, այլ ի րա վուն
քը:

 Մաս նա վո րա պես այդ վա վե րա պայ ման ներն են` 
1. հա տուց ման ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցու պա հան ջի առ կա յու թյու նը.
2. հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյու նը.
3. նման հա տու ցում կա տա րե լու հա մար վնաս պատ ճա ռո ղի հնա րա վո րու թյան 

առ կա յու թյու նը:

35. «Ար մեն Տել» ՓԲԸ v. Զվարթ Ա լա վեր դյան, քաղ. գործ թիվ ԼԴ4/0154/02/11

Խն դիր. Ա րդյո՞ք «Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա շիվ»նե րը ծա ռա յու թյուն
նե րի մա տուց ման փաս տի և ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ հայ ցը հիմ նա վո րող թույ լատ րե լի 
ա պա ցույց ներ են:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ վե րա հաս
տա տել է նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում «ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
հա շիվ»նե րի` որ պես Ըն կե րու թյան հայ ցը հիմ նա վո րող ա պա ցույ ցի վե րա բե րե լի ու
թյան և թույ լատ րե լի ու թյան վե րա բե րյալ դիր քո րո շու մը. հայ ցը հիմ նա վո րող մի ակ թույ
լատ րե լի ա պա ցույցն Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց

Էջ 
395-400
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ման փաս տի և ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ հա շիվն է (տե՛ս ը ստ հայ ցի «Ար մեն Տել» ՓԲԸի 
ը նդ դեմ «Էյ ԱրԱյ Սի Թի» ՍՊԸի թիվ Ա ՎԴ1/0009/02/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և վեր լու ծե լով կող մե րի միջև կնք ված պատ վերդի
մու մի (պայ մա նագ րի) ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ ման նե րը և գոր ծում առ կա 
«ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա շիվ»նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ սույն գոր ծով «ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա շիվ»նե րը ծա ռա յու թյուն նե րի մա
տուց ման փաս տի և ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ հայ ցը հիմ նա վո րող թույ լատ րե լի ա պա
ցույց ներ են: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Ըն կե րու թյան հայ ցը են
թա կա էր բա վա րար ման:

25.12.2012թ.
36. Գա յա նե Հով հա նյան v. Վա դիմ Ա վա նե սյան, քաղ. գործ թիվ 

Ա ՎԴ1/0381/02/11 

Խն դիր. 1. Վե րաքն նիչ դա տա րա նում նոր ա պա ցույց ներ կա յաց նե լը:
2. Ա րդյո՞ք նա խաքն նու թյան մարմ նի ո րո շու մը փո խա ռու թյան գոր ծար քով 

պարտ քը վե րա դարձ նե լու փաս տը հաս տա տող բա վա րար ա պա ցույց է:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1. Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու չէ 

նոր ա պա ցույց ըն դու նել, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա
նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ կող մե րի կող մից ներ կա յաց ված նոր ա պա ցույ ցը չի 
ներ կա յաց վել նրանց կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով։ Ը նդ ո րում, այդ ա պա ցույ ցը 
պետք է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նա գոր ծի լուծ ման հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի ու ժով նոր ա պա ցույ ցը պետք 
է օբյեկ տի վո րեն առ կա լի նի, սա կայն կող մե րի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում չներ կա յաց վի (տես՝ ը ստ «Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸի հայ ցը ը նդ
դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Պա պյա նի թիվ ՀՔԴ3/0049/02/08 քա ղա քա ցի
ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։

2. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե
րում ար տա հայ տած իր այն դիր քո րո շու մը, որ քրե ա կան գոր ծե րով հե տաքն նու թյան և 
նա խաքն նու թյան մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված ո րոշ մամբ, այդ ըն թաց քում ան ձանց 
տված բա ցատ րու թյուն նե րով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չու նեն նա խա պես հաս տատ
ված ա պա ցույ ցի ո ւժ, այ դու հան դերձ դրանք դիտ վում են որ պես ի նք նու րույն գրա վոր 
ա պա ցույց ներ, ո րոնք կա րող են պա րու նա կել տե ղե կու թյուն ներ և գոր ծում առ կա այլ 
ա պա ցույց նե րի հետ հա մադ րու թյան ար դյուն քում հնա րա վո րու թյուն տալ դա տա
րա նին պար զե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը 
հիմ նա վո րող, ի նչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան
գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, հետ ևա բար դա տա րա նը տվ յալ 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում պար տա վոր է տալ նաև այդ ա պա ցույց նե րի ի րա վա կան գնա
հա տա կա նը (տես՝ ը ստ Վարթ կես Հա գո փյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ա նա հիտ Հա կոբ ջա նյա
նի թիվ Ա ՐԱԴ/0093/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2010 
թվա կա նի ո րո շու մը):

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵՐ

29.06.2012թ.
37. Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յան v. Հա րու թյուն Պետ րո սյան, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/1587/02/10 

Էջ 
401-410

Էջ 
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Խն դիր. Ո րո՞նք են փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան խե լամ տու թյան հար ցը ո րո
շե լիս հաշ վի ա ռն վող չա փա նիշ նե րը:

* Մի ա ժա մանկ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը պար
տա տի րոջ վրա պար տա կա նու թյուն է դրել պարտ քի կա տա րումն ըն դու նե լիս պար
տա պա նի պա հան ջով կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու 
մա սին նրան ստա ցա կան տալ, ի սկ պար տա պա նի կող մից պար տա տի րոջն ի հա
վաս տումն պար տա վո րու թյան պարտ քային փաս տա թուղթ տր ված լի նե լու դեպ քում` 
պար տա պա նին վե րա դարձ նել այդ փաս տա թուղ թը, դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում` 
այդ մա սին նշել իր տված ստա ցա կա նում: Ստա ցա կա նը կա րող է փո խա րին վել վե
րա դարձ վող պարտ քային փաս տաթղ թի վրա ար վող մա կագ րու թյամբ: Ը նդ ո րում, այլ 
բան ա պա ցուց ված չլի նե լու դեպ քում նշ ված փաս տա թուղ թը պար տա պա նի մոտ գտն
վե լը հա վաս տում է պար տա վո րու թյան դա դա րու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ա նդ րա դառ նա լով 2.380.000 ՀՀ դրա մը 
որ պես փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար բռ նա գան ձե լու հար ցին` Վճ
ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան 
խե լամ տու թյան հար ցը ո րո շե լիս ան հրա ժեշտ է ամ բող ջու թյան մեջ հաշ վի առ նել գոր
ծով փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և ներ
կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու 
հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), գոր ծի բար դու թյու նը 
(վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան տևո ղու թյու նը), նմա նա
տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան մա տուց
ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը, ի նչ պես նաև դա տա կան ակ տով բռ նա գանձ վող 
գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա կան վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը:  

Ել նե լով վե րը նշ ված չա փա նիշ նե րից և նկա տի ու նե նա լով, որ փաս տա բա նը սույն 
գոր ծով ի շահ հայց վո րի կա տա րել է 26.07.2010 թվա կա նին կնք ված ծա ռա յու թյուն նե րի 
վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րով սահ ման ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րը, ի նչ պես նաև հաշ վի առ նե լով գոր ծի քն նու թյան եր կա րատ ևու թյու նը (մոտ եր կու 
տա րի)` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն գոր ծով փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա
տու ցե լու դի մաց վճար ման են թա կա գու մա րի ող ջա միտ չափ է հա մա րել 500.000 ՀՀ 
դրա մը:

38. «Նա րի նե Ռոս տո մյան» ԱՁ v. «Ար մեն Տել» ՓԲԸ, քաղ. գործ թիվ 
Ե ԱՔԴ/1401/02/11

Խն դիր. Ա րդյո՞ք փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան հա մար վճար ված 
գու մա րի բռ նա գանձ ման հար ցը են թա կա է քն նու թյան բա ցա ռա պես այն գոր ծի շր ջա
նակ նե րում, ո րի ըն թաց քում ի րա կանց վում է ներ կա յա ցուց չու թյու նը:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է փաս տա բա նի վար
ձատ րու թյան գու մա րի բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ
ման` սույն գոր ծով կի րա ռե լի ու թյան հար ցին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Բա ցա հայ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68րդ, 73րդ և 132րդ հոդ ված նե րի ի րա վա կան բո վան
դա կու թյու նը` վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը դա տա կան ծախ
սե րի մեջ ը նդ գր կել է նաև փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյու նը: Ո ւս տի փաս
տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյու նը նախ և ա ռաջ պետք է դի տել որ պես դա տա կան 
ծախս, և հետ ևա բար այն պետք է բաշխ վի կող մե րի միջև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով: Որ պես դա տա կան 
ծախս, թե՛ հայց վո րը և թե՛ պա տաս խա նո ղը դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում կա րող 
են ներ կա յաց նել փաս տա բա նի մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար կա տար ված 
կամ կա տար վե լիք վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց: Ը նդ ո րում, ան կախ վճար ված 
գու մա րի բռ նա գանձ ման մա սին պա հան ջի առ կա յու թյու նից, վճա րու մը հա վաս տող 
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ա պա ցույց ներ կա յաց նե լը բա վա րար է փաս տա բա նի վար ձատ րու թյա նը, որ պես դա
տա կան ծախս, վճ ռով ան դրա դառ նա լու հա մար: Ե թե դա տա րա նը, հա մա պա տաս խան 
ա պա ցույ ցի առ կա յու թյան դեպ քում վճ ռով չի ան դրա դառ նում փաս տա բա նի խե լա միտ 
վար ձատ րու թյան` կող մե րի միջև բաշխ ման հար ցին, ա պա գոր ծին մաս նակ ցող ան
ձինք զրկ ված չեն կա տար ված ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը լու ծե լու հա մար 142րդ հոդ
վա ծով սահ ման ված կար գով դի մել վճի ռը կա յաց րած դա տա րան` լրա ցու ցիչ վճիռ կա
յաց նե լու պա հան ջով:

Հ նա րա վոր է, որ կող մե րը չներ կա յաց նեն փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան վե րա
բե րյալ որ ևէ ա պա ցույց (և դրա բռ նա գանձ ման մա սին պա հանջ): Սա կայն նրանք զրկ
ված չեն փաս տա բա նի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար կա տար ված վճա րում նե րը ա ռան ձին 
հայ ցով բռ նա գան ձե լու ի րա վուն քից: Նման եզ րա հանգ ման հա մար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա
րա նը հիմք է ըն դու նում այն, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով չի 
ար գել վում դա տա կան ծախ սե րը այլ` ա ռան ձին վա րույ թի շր ջա նակ նե րում բռ նա գան ձե
լը: Վեր ջինս էլ ո ւղ ղա կի ո րեն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված յու
րա քան չյու րի` օ րեն քով չար գել ված և այ լոց ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը չխախ
տող գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քի ի րաց ման դրս ևո րում նե րից է:

 Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյան և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր մամբ Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ թիվ Ե ԿԴ/2843/02/09 և թիվ Ե ԱՔԴ/0172/02/10 քա ղա
քա ցի ա կան գոր ծե րով Ձեռ նար կա տի րոջ և Ըն կե րու թյան միջև վե ճե րով փաս տա բա նի 
խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մա րը, որ պես դա տա կան ծախս, բռ նա գան ձե լու հար ցը 
քն նարկ ման ա ռար կա չի դարձ վել, քա նի որ Ձեռ նար կա տերն իր պա հան ջի շր ջա նակ
նե րում չի նե րա ռել փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը 
որ պես դա տա կան ծախս Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձե լու հար ցը: Հետ ևա բար Ձեռ նար
կա տե րը չէր կա րող մինչև դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը դի մել լրա ցու
ցիչ վճիռ կա յաց նե լու հա մար, ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տվ յալ դեպ քում 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 142րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի չէ և չի 
սահ մա նա փա կում փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մա րը բռ նա գան ձե լու 
հա մար ա ռան ձին հայ ցով դա տա րան դի մե լու ան ձի ի րա վուն քը:

19.10.2012թ.
39. Ա րամ Ա սատ րյան v. Ռի մա Գրի գո րյան, քաղ. գործ թիվ Ե ԱՔԴ/1155/02/11

Խն դիր. Ի նչ պե՞ս պետք է հաշ վար կել պե տա կան տուր քը գու մար բռ նա գան ձե լու 
և բռ նա գան ձու մը գրա վի ա ռար կայի վրա տա րա ծե լու պա հանջ ներ ներ կա յաց ված լի
նե լու դեպ քում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ 8.500.000 ՀՀ դրամ`որ պես պարտ

քի գու մար, բռ նա գան ձե լու պա հան ջը գույ քային է, ի սկ բռ նա գան ձումն ա ռաջ նա հերթ 
օ րեն քի ու ժով ծա գած գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող «Ֆոլկս վա գեն Տո ւա րեգ32» մակ
նի շի ավ տո մե քե նայի վրա տա րա ծե լու պա հան ջը ոչ գույ քային, նշել է, որ «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9րդ հոդ վա ծի 8րդ կե տի վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ
նում, որ օ րենս դի րը, ել նե լով հայ ցա պա հանջ նե րի գույ քային կամ ոչ գույ քային բնույ
թից, տար բե րա կում է վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում գանձ վող պե տա կան 
տուր քի եր կու ե ղա նակ` պարզ` ոչ գույ քային բնույ թի հայ ցա պա հանջ նե րի հա մար` բա
զային տուր քի տաս նա պա տի կի չա փով, և հա մե մա տա կան` գույ քային պա հան ջի գոր
ծե րով վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված վի ճարկ վող գու մա րի 3 տո կո սի չա փով, ի սկ ե թե 
վի ճարկ վում են ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից բա վա րար ված կամ չբա վա րար
ված պա հանջ ներն ամ բող ջու թյամբ կամ բա վա րար ված կամ չբա վա րար ված պա հանջ
նե րը չեն վի ճարկ վում, ա պա ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան հա րուց ված և բո ղո քարկ վող 
հայ ցի հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով:

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Ա րամ Ա սատ րյա նը վե րաքն նիչ բո ղոք է 
ներ կա յաց րել Դա տա րա նի վճ ռի` բռ նա գան ձումն ավ տո մե քե նայի վրա տա րա ծե լու 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

մա սով հայ ցը մեր ժե լու մա սի վե րա բե րյալ, այ սինքն` վճի ռը բո ղո քար կել է ոչ գույ քային 
բնույ թի պա հան ջը մեր ժե լու մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տվ յալ դեպ քում 
կի րա ռե լի է «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9րդ հոդ վա ծի 8րդ կե տի «բ» են
թա կե տի դրույթ նե րը, այն է` Ա րամ Ա սատ րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի օգ տին են թա
կա է բռ նա գանձ ման 10.000 ՀՀ դրամ գու մար: 

25.12.2012թ.
40. «Մեծ Հիմք» Ա/Կ v. «Խ.Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա-

վար ժա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/3051/02/11 

Խն դիր. Դա տա րա նը վերսկ սել է գոր ծի քն նու թյու նը` այդ մա սին պատ շաճ չծա
նու ցե լով հայց վո րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում կա յաց
րած ո րո շում նե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6րդ հոդ վա
ծի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած իր դիր քո րո շումն այն մա սին, որ դա տա վա րու թյու նում 
կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը կող մե րի միջև «ար դա րա ցի հա վա սա
րակշ ռու թյան» ի մաս տով հան դի սա նում է «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի 
1ին մա սով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան հիմ նա կան տար րե րից մե կը 
և պա հան ջում է, որ պես զի յու րա քան չյուր կող մին տրա մադր վի ող ջա միտ հնա րա վո
րու թյուն ներ կա յաց նե լու իր գոր ծը այն պի սի պայ ման նե րում, այդ թվում` ա պա ցույց
ներ ներ կա յաց նե լու, ո րոնք նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ չեն դնի է ա կա նո րեն 
նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում (տես`Ան կերլն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1996 թվա կա նի ո րո շու մը, Գյում րու քա
ղա քա պե տի հայցն ը նդ դեմ «Չապ» ՍՊԸի թիվ ՇԴ/0351/02/08 գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա
րա նի 31.10.2008 թվա կա նի ո րո շու մը)` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ, քա նի որ Դա
տա րա նը 13.04.2012 թվա կա նին գոր ծի քն նու թյու նը հայ տա րա րել է ա վատր ված և վճ ռի 
հրա պա րակ ման օր է նշա նա կել 27.04.2012 թվա կա նը, սա կայն նշ ված օ րը Դա տա րա նը 
ո րո շում է կա յաց րել գոր ծի քն նու թյու նը վերսկ սե լու մա սին, նույն օ րն ա վար տել է գոր
ծի քն նու թյու նը և վճ ռի հրա պա րակ ման օր է հայ տա րա րել 10.05.2012 թվա կա նը` ժա
մը 11:00ն և գոր ծում չկա որ ևէ ա պա ցույց Դա տա րա նի կող մից 27.04.2012 թվա կա նին 
վերսկս ված գոր ծի քն նու թյան վե րա բե րյալ Կոո պե րա տի վին պատ շաճ ծա նու ցե լու վե
րա բե րյալ, հետ ևա բար, Կոո պե րա տի վը զրկ ված է ե ղել վերսկս ված քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նից, ո րի ար դյուն քում խախտ վել են 
ի նչ պես կող մե րի մր ցակ ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րը, այդ թվում` 
Կոո պե րա տի վի` քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով ամ րագր ված` ա պա
ցույց նե րի հե տա զոտ մա նը մաս նակ ցե լու և քն նու թյան ըն թաց քում ծա գող բո լոր հար ցե
րի վե րա բե րյալ իր փաս տարկ նե րը ներ կա յաց նե լու ի րա վունք նե րը: 

 ՎԱ ՐՈՒՅԹՆ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ Ի ՐԱ ՎԱ ՍՈՒ ԹՅԱՆ 
ԴԱՏԱՐԱ ՆՈՒՄ

 Հայ ցի հա րու ցու մը

19.10.2012թ.
41. Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան ներ v. Սի րա նուշ Փի լո յան, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/0462/02/08 

Խն դիր. Ա րդյո՞ք դա տա րա նը պար տա վոր է պար զա բա նել հայ ցից հրա ժար վե լու 
գոր ծո ղու թյան ի մաստն ու նշա նա կու թյու նը` հա մոզ վե լու, որ դա կամ քի ա զատ ար տա
հայ տում է:

Էջ 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան ներն ը նդ դեմ Սի րա նուշ Փի

լո յա նի գոր ծով նշել է, որ հայ ցից հրա ժա րու մը հայց վո րի կող մից պա տաս խա նո ղին 
ո ւղղ ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջից և ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան դա տա վա րա
կան մի ջո ցից ան վե րա պա հո րեն, ա ռանց որ ևէ պայ մա նի հրա ժա րումն է: Հայ ցից հրա
ժա րու մը հայց վո րի մի ա կող մա նի տնօ րին չա կան գոր ծո ղու թյուն է, ո րը կա րող է տե ղի 
ու նե նալ տար բեր նկա տա ռում նե րով: Դա տա րա նը չպետք է ան դրա դառ նա հայ ցից 
հրա ժար վե լու պատ ճառ նե րի գնա հատ մա նը, սա կայն պար տա վոր է հայց վո րին պար
զա բա նել կա տար վող գոր ծո ղու թյան ի մաստն ու նշա նա կու թյու նը և հա մոզ վել, որ հայ
ցից հրա ժա րու մը վեր ջի նիս ա զատ կամ քի ար տա հայ տու թյունն է և զերծ է այլ ան ձանց 
հար կադ րան քից:

 Գոր ծի դա տաքն նու թյան 31.10.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ձայ նային ար ձա
նագր ման ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո ղոք 
բե րած ան ձինք ի րենց հայ ցա պա հան ջից հրա ժար վե լու նպա տակ չեն ու նե ցել, և դա
տա կան նիս տում այդ հայե ցո ղա կան ի րա վուն քից օ գտ վել են մի այն այն բա նից հե տո, 
ե րբ հա մոզ վել են Սի րա նուշ Փի լո յա նի կող մից վի ճե լի ան շարժ գույ քի 1/3 բաժ նի նկատ
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պահ պա նե լու մտադ րու թյուն չու նե նա լու հար ցում: 
Մինչ դեռ Դա տա րանն ան տե սել է բո ղոք բե րած ան ձանց ա ռա ջադ րած հայ ցից հրա
ժար վե լու պայ մա նը և չպար զա բա նե լով վե րա պա հու մով հայ ցից հրա ժար վե լու ան թույ
լատ րե լի ու թյու նը` ըն դու նել է հայ ցից հրա ժա րու մը: Վե րաքն նիչ դա տա րանն էլ իր հեր
թին ան հիմն կեր պով ար ձա նագ րել է, որ բո ղոք բե րած ան ձանց կող մից հայ ցից հրա
ժա րու մը պայ մա նա վոր ված չի ե ղել Սի րա նուշ Փի լո յա նի կող մից վի ճե լի ան շարժ գույ քի 
1/3 բաժ նի նկատ մամբ ու նե ցած սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցից հրա ժա րու մը հայց վո րի կող
մից իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման տնօ րին չա կան գոր ծո ղու թյուն է, 
ո րով վեր ջինս ան վե րա պահ հրա ժար վում է իր ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյու նից և ո ւղղ ված է իր նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված գոր
ծի վա րույ թի դա դա րեց մա նը: Հետ ևա բար, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և հաշ վի առ
նե լով սույն գոր ծի փաս տե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով հայ ցից 
հրա ժա րու մը բո ղոք բե րած ան ձանց ի րա կան կամ քի խա թար ման ար դյունք է, նրանց 
կամքն ա մեն ևին էլ ո ւղղ ված չի ե ղել պար զա պես հայ ցից հրա ժար վե լուն, քա նի որ 
նրանք այդ տնօ րին չա կան ի րա վունքն ի րաց րել են` հաս տա տա պես հա մոզ ված լի նե
լով, որ Սի րա նուշ Փի լո յա նը հրա ժար վում է վի ճե լի ան շարժ գույ քի 1/3 բաժ նի նկատ
մամբ ու նե ցած սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից և հայ ցից հրա ժար ման հիմ քում բա ցա
ռա պես դրել են վե րո հի շյալ պայ մա նը: 

 Գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը և կար ճու մը

29.06.2012թ.
42. Հեն րիկ Սվա զյան v. Ռո բերտ Խա չատ րյա նի և այ լոց, քաղ. գործ թիվ 

Ե ՇԴ/1216/02/10

Խն դիր. Ա րդյո՞ք բնա կա րա նից վտա րե լու հայ ցի քն նու թյան ըն թաց քում այլ դա
տա րա նում պա տաս խա նող կող մում հան դես ե կող ան ձի կող մից տվ յալ բնա կա րա նի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման հայց ներ կա յաց նե լը հիմք է 
վտար ման պա հան ջով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել 
է իր այն դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105րդ 
հոդ վա ծի 1ին կե տով նա խա տես ված գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու դա տա րա նի պար
տա կա նու թյու նը ծա գում է եր կու վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան 
դեպ քում, դրանք են սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան 

Էջ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

դա տա վա րու թյուն նե րի կար գով քնն վող այլ գոր ծի առ կա յու թյու նը և տվ յալ գոր ծի քն
նու թյան ան հնա րի նու թյու նը մինչև նշ ված դա տա վա րու թյուն նե րի կար գով քնն վող 
գոր ծով կամ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լը: Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա մանք
նե րով, որ այլ՝ սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա
տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծով կամ հար ցով փաս տե րը տվ յալ գոր ծի լուծ ման 
հա մար ու նեն նշա նա կու թյուն, և տվ յալ ի րա վա հա րե բե րու թյու նը կամ փաս տը կա րող է 
հաս տատ վել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում (տե՛ս Գա յա նե Աս լա նյանն ը նդ
դեմ Սա հակ Աս լա նյա նի և այ լոց թիվ Ե ԱՔԴ/0169/02/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
11.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյան և գոր ծի փաս տե րի հա մադր ման ար դյուն քում Վճ
ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նում քնն վող թիվ Ե ՇԴ/1448/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր
ծը սույն գոր ծի քն նու թյան հա մար ա ռա ջաց նում է ան հնա րի նու թյուն, քա նի որ նշ ված 
գոր ծով քնն վում է Ռո բերտ Սվա զ յա նի` վե ճի ա ռար կա գույ քի սե փա կա նա տեր լի նե լու 
հան գա ման քը, որ պի սի փաս տի հաս տա տու մը սույն գոր ծի լուծ ման հա մար ու նի է ա
կան նշա նա կու թյուն: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր կա սեց նել 
սույն գոր ծի վա րույ թը:

25.12.2012թ.
43. ՀՀ Սյու նի քի մար զի Ներ քին Հանդ հա մայնք v. «Գ. Ար շա կյան» ՍՊԸ, քաղ. 

գործ թիվ Ե ԿԴ/0407/02/11 

Խն դիր. Գոր ծի վա րույ թի կար ճու մը նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին 
միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի 
առ կա յու թյան պա րա գա յում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, 
որ գոր ծի վա րույ թը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109րդ հոդ վա
ծի 2րդ կե տի հա մա ձայն կա րող է կարճ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ նույնն են օ րի նա
կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով լուծ ված և տվ յալ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի

1. կող մե րը, այ սինքն` քա ղա քա ցի ա կան վա րույ թում հա կա դիր շա հե րով օ ժտ ված 
ան ձինք,

2. հայ ցի ա ռար կան, այ սինքն` հայց վո րի կող մից պա տաս խա նո ղին ո ւղղ ված նյու
թաի րա վա կան պա հան ջը,

3. հայ ցի հիմ քը, այ սինքն` այն հան գա մանք նե րը, ո րոնց վրա հիմն վում են հայ
ցա պա հանջ նե րը` բա ցա ռու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
110րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քի:

 Հետ ևա բար, վե րը նշ ված պայ ման նե րից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել չի կա րող:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու
թյուն ու նի այն հան գա ման քի պար զու մը, թե ա րդյոք սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով և 
թիվ Ե ԿԴ/2520/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով հայ ցա պա հանջ նե րի հիմ քե րը՝ սեր վի
տու տի պայ մա նագ րե րը, նույնն են, թե ոչ, ի նչ պես նաև ա րդյոք հայ ցե րի ա ռար կա նե րը՝ 
վե րոն շյալ պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված գու մար վճա րե լու նյու թաի րա վա կան պա
հանջ նե րը, հա մընկ նում են, թե ոչ: 

 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան v. Մա րի Չի բի լ յան, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/2633/02/08
Խն դիր. Ա րդյո՞ք ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կողմ գնոր դի մա հից հե տո նրա 

կող մից ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ կնք ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի և դրա հի
ման վրա կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման վի ճար կու
մը կա րող է գնա հատ վել որ պես ան ձնա կան, ժա ռան գա տո ւի ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն 
կապ ված ի րա վուն քի վի ճար կում, ո րի դեպ քում ի րա վա հա ջոր դու թյու նը բա ցառ վում է:

Էջ 
468-472

Էջ 
473-479



xlvi

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ 02.02.2006 թվա կա նին կնք ված թիվ 293 ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ
րի կնք ման և դրա հի ման վրա այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
գրանց ման ար դյուն քում գնոր դի` Մա րի Չի բի լ յա նի մոտ ծա գել է ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունք՝ գույ քային ի րա վունք, ո րը նե րառ վում է ժա ռան գա
տո ւի ժա ռան գա կան զանգ վա ծում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով փո խանց վում է ժա
ռանգ նե րին: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն 
գոր ծով ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ կնք ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի և դրա հի
ման վրա կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման ան վա վե
րու թյան պա հան ջի ներ կա յաց մամբ վի ճարկ վում է ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, 
ո րն ան ձնա կան, ժա ռան գա տո ւի ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված ի րա վունք չէ: Հետ
ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի այն 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը բա ցա ռում է ի րա վա հա
ջոր դու թյուն, ան հիմն է: 

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ՆԱՅՈՒ ՄԸ ՆՈՐ Ե ՐԵ ՎԱՆ Ե ԿԱԾ 
ԿԱՄ ՆՈՐ ՀԱՆ ԳԱ ՄԱՆՔ ՆԵ ՐՈՎ

23.03.2012թ.
44. Մա րի նե Պետ րո սյան v. Հա րու թյուն Պետ րո սյան, քաղ. գործ թիվ 

ԳԴ1/0144/02/10

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նաչ ված լի նե լու փաս տը գնա հա տել է որ պես նոր 
եր ևան ե կած հան գա մանք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում կա
յաց րած ո րո շում նե րում ար տա հայ տած իր այն դիր քո րո շու մը, որ յու րա քան չյուր գործ 
իր փաս տա կան հան գա մանք նե րով ե զա կի է, հետ ևա բար նոր եր ևան ե կած հան գա
ման քի է ա կան լի նե լը յու րա քան չյուր գոր ծով ո րո շե լիս դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի 
առ նեն վե րա նայ վող գոր ծի բո լոր փաս տե րը և պար զեն` ա րդյոք այդ հան գա մանք ներն 
ի րենց բնույ թով ազ դում են վե րա նայ վող գոր ծի ել քի վրա, թե ոչ` Վճ ռա բեկ դա տա րա
նը հան գել է այն հետ ևու թյան, որ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով հո ղա մա սի նկատ
մամբ   սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նաչ ված լի նե
լու փաս տը տվյալ գոր ծով նոր եր ևան ե կած հան գա մանք է:

45. «ՍԻ ԷՅ ԱՐ ԼԻԶ» ՍՊԸ v. «Ին գո Ար մե նի ա ա պա հո վագ րա կան» ՓԲԸ, քաղ. 
գործ թիվ Ե ԿԴ/1112/02/09

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ա պա հո վագ րա կան հա տուց
ման մերժ ման հար ցի հա մա տեքս տում ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տը նոր հան գա
ման քի հիմ քով բե կա նե լու խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ
ման պա հին գոր ծող (2007 թվա կա նի ապ րի լի 9ի խմ բագ րու թյամբ) ՀՀ քա ղա քա ցի ա
կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու
թյունն ի րա վունք ու նի նվա զեց նե լու կամ մեր ժե լու ա պա հո վագ րա կան պայ մա նագ րով 
վճար ման են թա կա ա պա հո վագ րա կան հա տուց ման վճա րու մը, ե թե`

1) ա պա հո վագ րա կան պա տա հարն ա ռա ջա ցել է ա պա հո վադ րի կամ ա պա հո
վագր ված ան ձի կամ շա հա ռո ւի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետ ևան քով.

2) ա պա հո վագ րա կան պայ մա նա գիր կն քե լիս ա պա հո վա դիրն ա պա հո վագ րու

Էջ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

թյան օբյեկ տի վե րա բե րյալ ներ կա յաց րել է կեղծ տե ղե կու թյուն ներ կամ թաքց րել է 
դրանք.

3) ա պա հո վա դի րը հա տու ցում է ստա ցել եր րորդ ան ձից, ո րը պա տաս խա նա
տու է պատ ճառ ված վնա սի հա մար այն չա փով, որ քա նով հա տու ցում ստաց վել է վնաս 
պատ ճա ռած ան ձից.

4) օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:
 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, ա պա հո վագ րա կան վճա րը բռ նա գան ձե լու պա հան

ջի մա սով հայ ցը բա վա րա րե լիս ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 438
րդ հոդ վա ծի 1ին կե տով և «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4րդ հոդ վա ծով, 
գտել է, որ «Տ րանս պոր տային մի ջոց նե րի հա մա պար փակ ա պա հո վագ րու թյան կա
նոն ներ»ի 78.13րդ, 78.14րդ, 78.17րդ կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րը հա կա սում 
են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված նոր մե րին, Կազ մա կեր պու թյան 
04.03.2009 թվա կա նի թիվ 28609 մեր ժու մը չի բխում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր
քի 10031րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից, հետ ևա բար Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր 
է Ըն կե րու թյա նը հա տու ցե լու MC/012997 ա պա հո վագ րու թյան վկա յագ րով նա խա տես
ված ա պա հո վագ րա կան վճա րը։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի վճ ռի նշ
ված մա սը, ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն է «Տ րանս պոր տային մի
ջոց նե րի հա մա պար փակ ա պա հո վագ րու թյան կա նոն ներ»ի 78.13րդ, 78.14րդ, 78.17
րդ կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման
ված նոր մե րին հա կա սող դի տել: Տվ յալ դեպ քում Դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քին հա կա սող է ճա նա չել նշ ված կա նոն նե րի այն կե տը, ո րը վե րա բե րում է կա
նոն նե րով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լու դեպ քում ա պա հո վագ
րա կան հա տուց ման լրիվ կամ մաս նա կի մերժ մա նը: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տը վե րա դարձ
րել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ Կազ մա կեր պու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը։ 
 Կազ մա կեր պու թյան դի մու մի հի ման վրա ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քն նու
թյան առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի (2007 
թվա կա նի ապ րի լի 9ի խմ բագ րու թյամբ)` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա պա տաս խա
նե լի ու թյան հար ցը, 14.06.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ975 ո րոշ մամբ ո րո շել է, որ ՀՀ քա
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյա նը` հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42րդ հոդ վա ծի 
2րդ մա սի և 83.5րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի ի մաս տով «պար տա կա նու թյուն» հաս կա
ցու թյան սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը են թադ րում է Սահ մա նադ րու
թյամբ և օ րենք նե րով` ի րա վուն քի սուբյեկ տի կամ քից ան կախ, վեր ջի նիս հա մար սահ
ման ված պար տա դիր վար քագ ծի կա նոն, ի սկ «պար տա վո րու թյուն» հաս կա ցու թյան 
սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը են թադ րում է ի րա վուն քի ու ժով կամ իր 
ա զատ կա մաար տա հայտ մամբ և սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շնոր հիվ ստանձ նած 
հա մա պա տաս խան վար քա գիծ: Ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա յում տվ յալ հաս կա
ցու թյուն նե րը չեն կա րող մեկ նա բան վել ու կի րառ վել այլ կերպ, ո րը կհա կա սի դրանց` 
սույն ո րոշ ման մեջ ար տա հայտ ված սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյա նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ պայ մա
նագ րի կող մե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 437րդ և 438րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
կա րող են պայ մա նագ րով նա խա տե սել օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տով չնա խա
տես ված ցան կա ցած պայ ման, այն վե րա պա հու մով, որ կող մե րը չեն կա րող հայե ցո
ղու թյուն դրս ևո րել պայ մա նագ րի այն պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը ո րո շե լու հար ցում, 
ո րի բո վան դա կու թյունն ամ րագր ված է օ րեն քի իմ պե րա տիվ նոր մով: Ի նչ վե րա բե
րում է «Տ րանս պոր տային մի ջոց նե րի ա պա հո վագ րու թյան կա նոն նե րի»` սույն գոր ծին 
ա ռնչ վող կե տե րին, ա պա դրան ցում տա ռա ցի ո րեն հղու մը կա տար վում է «ՀՀ նոր մա
տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված ճա նա պար հատ րանս պոր տային ե րթ ևե կու
թյան կա նոն նե րի» խախտ մա նը: Նման կա նոն ներ սահ ման ված են, մաս նա վո րա պես, 
«Ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
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24րդ հոդ վա ծում, ո րի ա ռան ձին դրույթ ներ վե րար տադր վել են կող մե րի փո խա դարձ 
պար տա վո րու թյուն նե րում: (…) Աա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից քա ղա
քա ցի աի րա վա կան պայ մա նագ րով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա
ծի 1ին կե տի 13րդ են թա կե տե րով չնա խա տես ված` ա պա հո վագ րա կան հա տու ցու մը 
նվա զեց նե լու և հա տու ցու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ ցան կա ցած այլ պայ մա նի ամ րագ
րու մը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 437րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` պայ մա նագ
րի ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման շր ջա նակ նե րում է, ե թե նախ` այդ պի սի պայ մա
նի բո վան դա կու թյու նը չի փո խում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 
1ին կե տի 13րդ են թա կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րի բո վան դա կու թյու նը, ե րկ
րորդ` այդ պի սի պայ մա նը չի հա կա սում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ
վա ծի 1ին կե տի 13րդ են թա կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րին: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա
կան դա տա րա նի 14.06.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ975 ո րո շու մը նոր հան գա մանք է և ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 19.05.2010 թվա կա նի 
«Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման վե րա նայ ման հիմք։ 

19.10.2012 թ.
46. Հրայր Ա գա նի կյան v. Ա լի սա Մար գա րյան և այ լոք, քաղ. գործ թիվ 2-3/2004

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա
տավճ ռով հաս տատ ված փաս տե րը դի տել է որ պես նոր եր ևան ե կած հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.
Այլ գոր ծե րով ևս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է կոնկ րետ փաս տե րը նոր 

եր ևան ե կած հան գա մանք ներ դի տե լու խնդ րին: Մաս նա վո րա պես, Հրայր Ա գա նի կյանն 
ը նդ դեմ Ա լի սա Մար գա րյա նի և այ լոց գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Եր ևա նի 
Կենտ րոն և ՆորքՄա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա
նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 31.01.2011 թվա կա նի թիվ Ե ՔՐԴ/0059/01/08 դա տավճ ռով 
հաս տատ ված հան գա մանք նե րը, ո րոնց հա մա ձայն` Հրայր Ա գա նի կյա նը շորթ ման ե ղա
նա կով պա հան ջել և ի րա վունք է ձեռք բե րել Ա լի սա Մար գա րյա նի` ա ռանձ նա պես խո
շոր չա փե րի` 5.742.250 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 10.000 Ա ՄՆ դո լար գու մա րի նկատ մամբ, 
Հրայր Ա գա նի կյա նը տվյալ գոր ծով որ պես ա պա ցույց ներ դա տա րա նում ներ կա յաց րել 
է կեղծ ված 04.09.2003 թվա կա նի փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, 17.09.2003 թվա կա նի, 
18.09.2003 թվա կա նի և 24.12.2003 թվա կա նի պար տա վո րագ րե րը, Ա լի սա Մար գա րյա նը 
Հրայր Ա գա նի կյա նի սպառ նա լիք նե րի ներ քո կեղ ծել է վե րոն շյալ գրա վոր ա պա ցույց նե
րը, ի նչ պես նաև վե րոն շյալ դա տավճ ռով հաս տատ վել է, որ Ե րա նու հի և Տիգ րան Մար
գա րյան նե րի, Հաս միկ Ա շո տի Մար գա րյա նի, Հաս միկ Բագ րա թի Մար գա րյա նի ան վամբ 
դա տա կան ծա նու ցագ րե րը ստա ցել է նրանց ըն տա նի քի ան դամ Ա լի սա Մար գա րյա նը 
ու թաքց րել է այդ փաս տը նրան ցից, նոր եր ևան ե կած հան գա մանք ներ են այն գոր ծի 
հա մար, ո րով հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ Հրայր Ա գա
նի կյա նի կող մից ներ կա յաց ված 04.09.2003 թվա կա նին և 17.09.2003 թվա կա նին կնք ված 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րե րով ու 18.09.2003, 24.12.2003 թվա կա նի պար տա վո րագ րե
րով հիմ նա վոր վում է Հրայր Ա գա նի կյա նի կող մից Ա լի սա Մար գա րյա նին 10.000 Ա ՄՆ 
դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ գու մար տրա մադ րե լու փաս տը, Ա լի սա Մար գա րյա նը հայ
ցի դեմ չի ա ռար կել, ի սկ Ե րա նու հի և Տիգ րան Մար գա րյան նե րը, Հաս միկ Ա շո տի Մար
գա րյա նը, Հաս միկ Բագ րա թի Մար գա րյա նը, դա տա կան նիս տի օր վա և վայ րի մա սին 
պատ շաճ կար գով ծա նուց ված լի նե լով, չեն ներ կա յա ցել դա տա կան նիս տին:

25.12.2012թ.
47. Գա լուստ Շի րի նյան v. «Սիր Կապ Ար մե նի ա» ՓԲԸ, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/2228/02/10 

Խն դիր. ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ՍԴՈ1038 ո րոշ մամբ ՀՀ աշ խա

Էջ 
526-533

Էջ 
518-525
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տան քային օ րենսգր քի 14րդ հոդ վա ծի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վա նա դա կու թյան 
բա ցա հայ տու մը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տել է նոր հան գա մանք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Գա լուստ Շի րի նյա նի դի մու մի հի ման վրա 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քն նու թյան առ նե լով ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 
14րդ հոդ վա ծի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա պա տաս խա նե լի ու թյան հար ցը, 18.07.2012 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1038 ո րոշ մամբ ո րո շել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14րդ 
հոդ վա ծը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը` մի ա ժա մա նակ, ՀՀ աշ խա
տան քային օ րենսգր քի 14րդ և 102րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1ին 
հոդ վա ծի 4րդ կե տի, 298րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան ստանձ նած մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից 
հան գե լով այն եզ րա հանգ ման, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14րդ հոդ վա ծի սահ
մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում այդ նոր մի կի րառ
ման պա հին չի բա ցա ռել աշ խա տան քային պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե
րում, սա կայն հա մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րի առ կա յու թյան դեպ քում աշ խա տո ղի` իր 
փաս տա ցի կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց հա մար ժեք հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն
քի դա տա կան պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նը:

ՀՀ աշ խա տան քային և քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քե րի վե րա բե րե լի նոր մե րի 
հա մադր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, 
որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի վի ճարկ վող նոր մը, որ պես աշ խա տան քային ի րա
վա հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման մի ակ հիմք սահ մա նե լով աշ խա տան քային պայ
մա նա գի րը, չի բա ցա ռում գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րից բխող աշ խա տան քային 
պար տա կա նու թյուն նե րի փաս տա ցի կա տար ման առ կա յու թյան ա պա ցուց ման դեպ
քում ան ձի ի րա վունք նե րի, այդ թվում` փաս տա ցի կա տար ված աշ խա տան քի դի մաց 
վար ձատ րու թյան պա հան ջի ի րա վուն քի, ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյան հնա րա վո
րու թյու նը և հան գել այն հետ ևու թյան, որ տվ յալ դեպ քում առ կա է ի րա վուն քի պաշտ
պա նու թյան խն դիր, և հար ցի նկատ մամբ չի կա րող ձևա կան մո տե ցում դրս ևոր վել:

 Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ յու րա
քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
առ կա յու թյան` հիմ նա վոր ա պա ցույց նե րով փաս տը հիմք է ա ռանց գրա վոր աշ խա
տան քային պայ մա նագ րի կնք ման իր աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի կա
տար մանն ան ցած ան ձին իր ի րա վունք նե րի, այդ թվում` հա մար ժեք հա տուց ման պա
հան ջի ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյուն տրա մադ րե լու հա մար` պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
սույն ի րա վա կան դիր քո րո շու մից շե ղու մը կհան գեց նի գոր ծա տո ւի պա տաս խա նատ
վու թյան ան տես ման և աշ խա տո ղի ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման, քա նի որ կա տա րած 
փաս տա ցի աշ խա տան քի դի մաց հա մար ժեք հա տու ցում վճա րե լուց հրա ժար վե լը նաև 
ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ոտ նա հա րում է:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ սահ մա նադ
րա կան դա տա րա նի 18.07.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1038 ո րո շու մը նոր հան գա մանք է և 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 03.08.2011 թվա կա
նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման վե րա նայ ման հիմք։

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

23.03.2012թ.
48. «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ v. Համ բար ձում Բեգ լա րյան և Ար մեն Գրի գո-

րյան, քաղ. գործ թիվ ԳԴ4/0092/02/11

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է կող մի կամ քից 
ան կախ ա պա ցույ ցը չներ կա յաց նե լու և գոր ծի քն նու թյու նը դա տաքն նու թյան նա խա
պատ րաս տա կան փու լով ի րա կա նաց նե լու հար ցե րին:

Էջ 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, 
որ վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու չէ նոր ա պա ցույց ըն դու նել, բա ցա ռու թյամբ այն 
դեպ քի, ե րբ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ կող մե րի 
կող մից ներ կա յաց ված նոր ա պա ցույ ցը չի ներ կա յաց վել նրանց կամ քից ան կախ հան
գա մանք նե րով։ Ը նդ ո րում, ա պա ցույ ցը պետք է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նա գոր ծի 
լուծ ման հա մար։ 

Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ ա ռա
ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի ու ժով նոր ա պա ցույ ցը պետք է 
օբյեկ տի վո րեն առ կա լի նի, սա կայն կող մե րի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում չներ կա յաց վի (տես՝ «Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸն ը նդ դեմ ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Պա պյա նի թիվ ՀՔԴ3/0049/02/08 գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա
րա նի 02.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել նշել նաև, որ ե թե ա պա ցույ ցը 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ ներ կա յաց նե լու հա մար 
ար գելք ներ չեն ե ղել, ա պա այն վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ըն դուն վել և վճ ռի բե
կան ման հիմ քում դր վել չի կա րող: Կող մե րի կամ քից ան կախ ա պա ցույ ցը չներ կա յաց
նե լը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել օբյեկ տիվ հան գա մանք նե րով, ո րի ար դյուն քում 
կող մը չի կա րո ղա ցել ձեռք բե րել և ներ կա յաց նել այն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում 
կամ դա տա րա նի այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րով, ո րոն ցով վեր ջինս ան հիմն մեր ժել է 
ա պա ցույ ցի կցու մը գոր ծի նյու թե րին կամ այն ձեռք բե րե լու վե րա բե րյալ կող մի միջ
նոր դու թյու նը կամ դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի խախտ ման պայ ման նե րում կող մը 
հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել դա տա րան ներ կա յաց նել այդ ա պա ցույ ցը:

Նշ ված գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է նաև գոր ծի քն նու թյու նը 
դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տա կան փու լով ի րա կա նաց նե լու խնդ րին: Գոր ծի քն
նու թյու նը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տա կան փու լով ի րա կա նաց նե լիս դա տա
րա նը պար տա վոր է կող մե րի հետ քն նար կել ա պա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շր ջա
նա կը և ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կող մե րի միջև բաշ խել ա պա ցուց ման պար
տա կա նու թյան բաշխ ման կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Ը նդ ո րում, գոր ծի լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի շր ջա նա կը 
ո րո շելն ան մի ջա կան կախ վա ծու թյան մեջ է գտն վում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց վկա
յա կո չած փաս տե րի վե րա բե րյալ մյուս կող մի ներ կա յաց րած ա ռար կու թյուն նե րից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա
պատ րաս տե լու ի նս տի տու տը նպա տա կաուղղ ված է ա պա հո վե լու գոր ծի ար դյու նա վետ 
քն նու թյու նը: Այդ նպա տա կով օ րենս դի րը գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե
լու ժա մա նակ սահ մա նում է ոչ մի այն կող մե րի, այլև դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը:  
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է կող մե րի մր ցակ ցու թյան 
սկզ բուն քի հի ման վրա: Սա կայն գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու վե րա
բե րյալ նոր մե րը սահ մա նում են մր ցակ ցային դա տա վա րու թյու նում դա տա րա նի պար
տա կա նու թյուն նե րը: Մի ա ժա մա նակ դա տա րա նը, ղե կա վա րե լով գոր ծը դա տաքն նու
թյան նա խա պատ րաս տե լու գոր ծըն թա ցը, պահ պա նում է ան կա խու թյուն, օբյեկ տի վու
թյուն և ա նա չա ռու թյուն, ի սկ գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ 
դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն ներն ո ւղղ ված են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 53րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և 
օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի ա պա հով մա նը, 
գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի ո րոշ մա նը և 
գոր ծը լու ծե լու հա մար ճիշտ ի րա վա նոր մե րի կի րառ մա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48րդ, 49րդ և 1498րդ հոդ
ված նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նում 
են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, սա կայն դա տա րա նը գոր ծի նա խա պատ րաս տա կան 
փու լում ա պա ցուց ման ա ռար կան և բե ռը բաշ խե լուց հե տո կող մե րին հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում ներ կա յաց նե լու այն ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով վեր ջին ներս կա րող են հիմ նա
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վո րել ի րենց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը (տես` Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
«Եր ևա նի Է լեկտ րատ րանս պորտ» ՓԲԸն ը նդ դեմ Դա վիթ Մար տի րո սյա նի ու ՀՀ ոս տի
կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան Է րե բու նի ան ձնագ րային բաժ նի 
թիվ Ե ԷԴ/1637/02/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծի դա տաքն նու թյան նա խա
պատ րաս տու մը սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ էր Ար մեն Գրի գո րյա նին իր ա ռար կու թյուն
նե րը հիմ նա վո րող ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու հա մար:

29.06.2012թ.
49. Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյան v. Լա վու րիկ Աս լա նյան, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/2082/02/08

Խն դիր. Ա րդյո՞ք վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րող է քն նու թյան ա ռար կա դարձ նել 
և ո րո շում կա յաց նել ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նի վճ ռի այն մա սի վե րա բե րյալ, ո րը 
չի բո ղո քարկ վել:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ հա յա ցային վա
ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նը 
ան հիմն հա մա րե լով վեր ջի նիս կա յաց րած վճի ռը բե կա նե լով և գոր ծը նոր քն նու թյան 
ու ղար կե լով` վե րաքն նիչ դա տա րա նը հան գել է ճիշտ հետ ևու թյան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 210րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 4րդ և 5րդ են թա կե տե րի և ՀՀ քա ղա քա ցի ա
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219րդ հոդ վա ծի 1ին կե տե րի վկա յա կոչ մամբ Վճ
ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քերն են`

1. վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված դա տա կան սխա լը` նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան 
ի րա վուն քի այն պի սի խախ տու մը, ո րը, ը ստ բո ղոք բե րող ան ձի, ազ դել է գոր ծի ել քի վրա,

2. նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րը:
 Վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ նա վո րում նե րը վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու

թյան, ի նչ պես նաև գոր ծի ել քի վրա դրանց ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ փաս տարկ ներն 
են, ո րոնց հի ման վրա բո ղոք բե րող ան ձը հիմ նա վո րում է վե րաքն նիչ բո ղո քում ներ կա
յաց րած իր պա հան ջը:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա
յում է բո ղոք բե րած ան ձի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քում ներ կա յաց ված հիմ քե րի և հիմ նա
վո րում նե րի սահ ման նե րում և չի կա րող քն նու թյան ա ռար կա դարձ նել և ո րո շում կա յաց
նել ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նի վճ ռի այն մա սի վե րա բե րյալ, ո րը չի բո ղո քարկ վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լը այդ պի սի ի րա
վունք ու նե ցող ան ձանց տնօ րին չա կան գոր ծո ղու թյունն է, ո րի հի ման վրա վեր ջին ներս 
ի րաց նում են օ րեն քով ի րենց վե րա պահ ված` դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նել է, որ Ա նդ րա նիկ և 
Նա րի նե Մա նու կյան նե րի կող մից Դա տա րա նի վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք չներ կա
յաց նե լու, ի սկ Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նի կող մից վճիռն իր հայ ցի մա սով բո ղո քար կե լու 
պայ ման նե րում դա տա կան ա կտն Ա նդ րա նիկ և Նա րի նե Մա նու կյան նե րի հայ ցը մեր
ժե լու մա սով մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Ռա ֆիկ 
Նի կո ղո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի հի ման վրա պետք է վե րա նայեր և բե կա ներ մի այն 
վճ ռի` նրա կող մից բո ղո քարկ ված մա սը:

25.12.2012թ.
50. Գա յա նե Հով հա նյան v. Վա դիմ Ա վա նե սյան, քաղ. գործ թիվ 

Ա ՎԴ1/0381/02/11 

Խն դիր. 1. Վե րաքն նիչ դա տա րա նում նոր ա պա ցույց ներ կա յաց նե լը:
2. Ա րդյո՞ք նա խաքն նու թյան մարմ նի ո րո շու մը փո խա ռու թյան գոր ծար քով 

պարտ քը վե րա դարձ նե լու փաս տը հաս տա տող բա վա րար ա պա ցույց է:

Էջ 
547-554

Էջ 
555-563
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1. Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում կա
յաց րած ո րո շում նե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219րդ 
հոդ վա ծի 2րդ կե տի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած իր դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա
տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու չէ նոր ա պա ցույց 
ըն դու նել, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի 
քն նու թյան ժա մա նակ կող մե րի կող մից ներ կա յաց ված նոր ա պա ցույ ցը չի ներ կա յաց
վել նրանց կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով։ Ը նդ ո րում, այդ ա պա ցույ ցը պետք 
է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նա գոր ծի լուծ ման հա մար։ Մի ա ժա մա նակ, ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա
րու թյան օ րենսգր քի 219րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի ու ժով նոր ա պա ցույ ցը պետք է օբյեկ-
տի վո րեն առ կա լի նի, սա կայն կող մե րի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով գոր ծի քն
նու թյան ըն թաց քում չներ կա յաց վի (տես՝ ը ստ «Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸի հայ ցը ը նդ դեմ 
ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Պա պյա նի թիվ ՀՔԴ3/0049/02/08 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։

 Վե րոն շյալ դիր քո րոշ ման հի ման վրա` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան բա
ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով հան նի սյա նի` «Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, 
քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա փան ման մի ջոց ստո րագ րու թյու նը վե
րաց նե լու մա սին» ո րո շու մը կա յաց վել է 19.05.2012 թվա կա նին, այ սինքն` Դա տա րա նի 
16.05.2012 թվա կա նի վճի ռը հրա պա րակ վե լուց հե տո: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա
րա նը գտել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց ված ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա
կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան բա ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով
հան նի սյա նի` «Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա
րեց նե լու և խա փան ման մի ջոց ստո րագ րու թյու նը վե րաց նե լու մա սին» ո րո շու մը ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի ի մաս տով 
նոր ա պա ցույց չէ, քա նի որ այն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն
թաց քում օբյեկ տի վո րեն գո յու թյուն չի ու նե ցել, որ պի սի հիմ քով և դրա չներ կա յաց նե լը 
պայ մա նա վոր ված չի ե ղել Վա դիմ Ա վա նե սյա նի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա
րա նը ոչ մի այն պետք է ան դրա դառ նար ա պա ցույ ցը բո ղո քա բե րի կամ քից ան կախ 
հան գա մանք նե րում չներ կա յաց նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյա նը, այլ պետք է պար զեր 
տվ յալ գոր ծի լուծ ման հա մար նոր ներ կա յաց ված ա պա ցույ ցի է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե նա լու հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տվ յալ դեպ քում սույն գոր ծի լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն կա րող է ին ու նե նալ փո խա ռո ւի (պար տա պա նի)` Վա դիմ 
Ա վա նե սյա նի կող մից փո խա տու (պար տա տեր) Գա յա նե Հով հա նյա նին փո խա ռու
թյամբ ստաց ված գու մա րը վե րա դարձ նե լու պար տա վո րու թյան ամ բող ջու թյամբ կամ 
մաս նա կի ո րեն կա տա րե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը` պար տա պա նի մոտ գտն վող 
պարտ քային փաս տա թուղ թը, պար տա տի րոջ կող մից պարտ քը լրիվ կամ մաս նա կի ո
րեն ստա նա լու վե րա բե րյալ պար տա պա նին տված ստա ցա կա նը կամ պարտքն ամ-
բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն ստա ցած լի նե լու փաս տը պար տա տի րոջ կող մից 
ըն դու նե լը:

2. Մի ա ժա մա նակ, վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում 
ար տա հայ տած իր այն դիր քո րո շու մը, որ քրե ա կան գոր ծե րով հե տաքն նու թյան և նա
խաքն նու թյան մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված ո րոշ մամբ, այդ ըն թաց քում ան ձանց 
տված բա ցատ րու թյուն նե րով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չու նեն նա խա պես հաս տատ
ված ա պա ցույ ցի ո ւժ, այ դու հան դերձ դրանք դիտ վում են որ պես ի նք նու րույն գրա վոր 
ա պա ցույց ներ, ո րոնք կա րող են պա րու նա կել տե ղե կու թյուն ներ և գոր ծում առ կա այլ 
ա պա ցույց նե րի հետ հա մադ րու թյան ար դյուն քում հնա րա վո րու թյուն տալ դա տա
րա նին պար զե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը 
հիմ նա վո րող, ի նչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան
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գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, հետ ևա բար դա տա րա նը տվ յալ 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում պար տա վոր է տալ նաև այդ ա պա ցույց նե րի ի րա վա կան գնա
հա տա կա նը (տես՝ ը ստ Վարթ կես Հա գո փյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ա նա հիտ Հա կոբ ջա
նյա նի և այ լոց թիվ Ա ՐԱԴ/0093/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա
նի 22.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը): Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տվ յալ 
դեպ քում ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան 
բա ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով հան նի սյա նի` 19.05.2012 թվա կա նի «Ք րե ա կան գոր
ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա փան ման մի
ջոց ստո րագ րու թյու նը վե րաց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան գա մանք նե
րը հիմն վում են վկա նե րի ցուց մունք նե րի վրա: Մինչ դեռ նշ ված ո րոշ մամբ որ ևէ ձևով 
չի հաս տատ վել այն հան գա ման քը, որ Գա յա նե Հով հա նյանն ըն դու նել է Վա դիմ 
Ա վա նե սյա նի կող մից ի րեն վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում 
1.405.000 ՀՀ դրամ վճա րե լու փաս տը:

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ ՀԱՐ ԿԱ ԴԻՐ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒ ՄԸ

27.04.2012թ.
51. Սվետ լա նա Թադ ևո սյան և Սո նա Վար դա նյան v. Գո հար և Գրի գոր Վար դա-

նյան, քաղ. գործ թիվ Ե ՄԴ/1086/02/10

Խն դիր. Շա հագր գիռ ան ձի կող մից գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ 
հայ ցա պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ծա գու մը պայ մա նա վոր ված չէ ար գե լան քի 
վերց նե լու վե րա բե րյալ հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը վե րա դա սու թյան կամ դա տա
կան կար գով բո ղո քարկ ված կամ վի ճարկ ված լի նե լու հան գա ման քով:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է հայ ցի ա պա հով ման 
ի նս տու տի նպա տա կին` կրկ նե լով նախ կին դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դիր քո րո շում է 
ձևա վո րել այն մա սին, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում հար կա դիր կա տա
րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ո րո շում նե րի) բո ղո քարկ ման ի րա վունք նա խա տես ված է 
ի նչ պես կա տա րո ղա կան վա րույ թի կող մե րի` պա հան ջա տի րոջ և պար տա պա նի, այն
պես էլ կա տա րո ղա կան վա րույ թի կողմ չհան դի սա ցող շա հագր գիռ ան ձանց հա մար: 
Այդ պի սիք են հան դի սա նում ար գե լան քի տակ գտն վող գույ քի սե փա կա նա տե րը կամ 
այլ օ րի նա կան տի րա պե տո ղը: Ի տար բե րու թյուն վա րույ թի կող մե րի, ով քեր ի րա վունք 
ու նեն բո ղո քար կե լու հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ո րո շում նե րը) ի նչ
պես վե րա դա սու թյան, այն պես էլ դա տա կան կար գով, կա տա րո ղա կան վա րույ թի կողմ 
չհան դի սա ցող շա հագր գիռ ան ձինք ար գե լան քի տակ գտն վող գույ քի պատ կա նե լի ու
թյան վե րա բե րյալ վեճ ծա գե լու դեպ քում ի րա վունք ու նեն դի մել դա տա րան: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ ար գե լան քի տակ գտն վող գույ քի պատ կա նե լի ու թյան 
վե րա բե րյալ վե ճի առ կա յու թյան դեպ քում շա հագր գիռ ան ձը պետք է գույքն ար գե լան
քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցով դի մի գույ քի գտն վե լու վայ րի ա ռա ջին ա տյա նի դա
տա րան, ո րն ի րե նից են թադ րում է հա մա պա տաս խան պա հան ջի քն նու թյու նը քա ղա
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով:  

Այս պի սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ շա հագր գիռ ան ձի կող մից գույքն 
ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ծա գու
մը պայ մա նա վոր ված չէ ար գե լան քի վերց նե լու վե րա բե րյալ հար կա դիր կա տա րո ղի 
ո րո շու մը վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ված կամ վի ճարկ ված 
լի նե լու հան գա ման քով:

Նշ ված հիմ նա վո րում նե րը հիմք ըն դու նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել 
է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ «հար կա դիր կա
տա րո ղի վե րոն շյալ ո րո շում նե րը u տա նա լու oր վա նից տաuնo րյա ժամ կե տում ոչ հայց
վոր նե րի, ոչ էլ Գո հար Վար դա նյա նի կող մից չեն բո ղո քարկ վել հար կա դիր կա տար ման 
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ծա ռա յու թյան մար զային u տո րա բա ժան ման գտն վե լու վայ րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա
րան կամ վե րա դաuու թյան կար գով, հետ ևա բար Դա տա րա նը ի րա վա ցի ո րեն մեր ժել է 
հայ ցը» ան հիմն է:  

Ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Սվետ լա նա Թադ ևո սյա
նը և Սո նա Վար դա նյա նը Ծա ռա յու թյան 02.06.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հա րուց ված 
թիվ 01/02187/10 կա տա րո ղա կան վա րույ թի կող մեր չեն: Տվ յալ դեպ քում վե ճը վե րա
բե րում է ար գե լան քի տակ գտն վող գույ քի պատ կա նե լի ու թյա նը, այ սինքն` Սվետ լա նա 
Թադ ևո սյա նը և Սո նա Վար դա նյանն ի րա վա սու են «Դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45րդ հոդ վա ծի հիմ քով ար գե լան քի տակ գտն
վող գույ քի պատ կա նե լի ու թյան վե րա բե րյալ վեճ ծա գե լու դեպ քում դի մե լու դա տա րան 
գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցով:

 ՓԱՍ ՏԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅՈՒՆ

25.12.2012թ.
52. Կրոմ վել Գրի գո րյան v. ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լատ, քաղ. գործ թիվ 
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Խն դիր. Սույն ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է փաս տա բա
նի կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տե րի 
հիմ նա վոր վա ծու թյան խնդ րին` վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո
րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու

թյունն ի րա վա պաշտ պան գոր ծու նե ու թյուն է, դրս ևոր վում է ի րա վա բա նա կան օգ նու
թյուն ստա ցող ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և շա հե րի ի րա կա նաց մամբ ու 
պաշտ պա նու թյամբ՝ օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի ջոց նե րով և ե ղա նակ նե րով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյու նը` որ պես 
վս տա հոր դի և փաս տա բա նի միջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն, նե րա ռում է տար
բեր գոր ծո ղու թյուն ներ` սկ սած խորհր դատ վու թյու նից, նե րա ռյալ ներ կա յա ցուց չու թյու
նը, պաշտ պա նու թյու նը քրե ա կան գոր ծե րով, օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քում և կար
գով վկային ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լը: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա
տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ի րա վա հա րա բե րու
թյու նը ծա գում է «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5րդ հոդ վա ծի 1ին մա սում 
նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րից մե կը կա տա րե լու պա հից, նե րա ռյալ, ե րբ փաս տա բանն 
օ գտ վում է ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար «Փաս տա բա նու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18րդ հոդ վա ծով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված 
ի րա վունք նե րից, կա տա րում իր պար տա կա նու թյուն նե րը: Ը նդ ո րում, կախ ված փաս
տա բա նի և վս տա հոր դի միջև ա ռա ջա ցած ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից, ի րա վա
բա նա կան օգ նու թյու նը կա րող է մի դեպ քում սահ մա նա փակ վել օ րեն քում նշ ված գոր
ծո ղու թյուն նե րից մե կով կամ նե րա ռել դրան ցում նշ ված տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ փաս տա բա նի կող մից ան ձին ի րա վա
բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու բնույ թը, դրա նում նե րառ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի շր
ջա նակ նե րը և ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը կա րող է պարզ վել 
կող մե րի միջև ի րա վա հա րա բե րու թյան ա ռա ջաց ման հիմք հա մար վող ի րա վա բա նա
կան փաս տե րի կամ կա տար ված փաս տա ցի գոր ծո ղու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյան 
ար դյուն քում (պայ մա նա գիր, լի ա զո րա գիր և այլն):

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դառ նա լով «Փաս տա բա նու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20րդ հոդ վա ծի 2րդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված` փաս տա
բա նի` ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող կա-
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նո նա կարգ մա նը, գտել է, որ օ րեն քով նա խա տես ված սահ մա նա փա կումն ո ւղղ ված 
է շա հե րի բախ ման դեպ քում ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ար գել քին, ի նչն իր հեր թին 
կոչ ված է ե րաշ խա վո րե լու փաս տա բա նի կող մից ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց 
տա լու ժա մա նակ լի ա կա տար ան կա խու թյու նը` այդ թվում տար բեր շա հե րից, ո րոնք 
կա րող են ազ դել վեր ջի նիս կող մից ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու 
ժա մա նակ ան կախ և բա րե խիղճ լի նե լու վրա` ա պա հո վե լով վս տա հոր դի շա հե րի ար
դյու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը: Այս սկզ բունքն ո ւղ ղա կի ո րեն ամ րագր ված է նաև 
Ի րա վա բան նե րի դե րին վե րա բե րող հիմ նա րար սկզ բունք նե րի 14րդ կե տում, ո րի հա
մա ձայն` ի րենց հա ճա խորդ նե րի ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լիս և ար դա րա դա տու
թյան շա հե րը պահ պա նե լիս ի րա վա բան նե րը պետք է նպաս տեն ազ գային և մի ջազ
գային ի րա վունք նե րով ճա նաչ ված մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն
նե րի պաշտ պա նու թյա նը և բո լոր պա րա գա նե րում գոր ծեն ան կախ ու բա րեխղ ճո րեն` 
օ րեն քին և ըն դուն ված նոր մե րին ու ի րա վա բա նի մաս նա գի տա կան բա րո յա կա նու-
թյա նը հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
հիմ քը ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ցու ցա բե րումն է, այ սինքն` փաս տա բա նի կող մից 
«Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5րդ հոդ վա ծի 1ին մա սում նշ ված գոր ծո ղու
թյուն նե րից մե կը կա տա րե լը, նե րա ռյալ, ե րբ փաս տա բանն օ գտ վում է ի րա վա բա նա
կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18րդ 
հոդ վա ծով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րից, կա տա րում 
իր պար տա կա նու թյուն նե րը: Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը սույն դեպ քում դի տարկ վում են 
որ պես ի րա վա խախ տում, ի սկ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քը ծա
գում է այդ ի րա վա խախ տու մը կա տա րե լու պա հից: Այն դեպ քում, ե րբ վս տա հոր դի և 
փաս տա բա նի միջև ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից 
ել նե լով այդ ի րա վա խախ տու մը դրս ևոր վում է ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան մեջ նե
րառ վող տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լով, այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը նույն պես 
դի տարկ վում են որ պես ի րա վա խախ տում, հետ ևա բար դրան ցից յու րա քան չյու րի կա
տար ման ժա մա նակ ծա գում է կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե
լու հիմ քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րը և օ րեն քի նման 
մեկ նա բա նու թյու նը բխում են «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3րդ հոդ վա
ծում սահ ման ված օ րի նա պա հու թյան սկզ բուն քից, քա նի որ հա կա ռակ պա րա գա յում, 
ե թե որ պես կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քի ծագ ման պահ գնա
հատ վի վս տա հոր դի կող մից փաս տա բա նին լի ա զո րա գիր տա լու պա հը, կամ ի րա վա
բա նա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու սկիզ բը, ա պա նման մեկ նա բա նու թյան դեպ քում 
ի րա վա խախ տու մը կա րող է շա րու նակ վել, սա կայն կար գա պա հա կան պա տաս խա
նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյունն ան ցած լի նե լու հիմ քով փաս տա բա նը ոչ մի
այն չի կա րող կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել, այլև կա րող 
է շա րու նա կել տվ յալ ի րա վա խախ տու մը: Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
օ րեն քի նման մեկ նա բա նու թյու նը բխում է Ի րա վա բան նե րի դե րին վե րա բե րող հիմ նա
րար սկզ բունք նե րից:
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23.03.2012թ.
53. Վլա դի միր Սա լի բե կյան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս տի կա-

նու թյուն» ծա ռա յու թյուն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/4519/05/10 

Խն դիր. Ա րդյո՞ք վար չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ ար ձա նագ
րու թյու նը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի կող մից ստո րագր
ված չլի նե լու հան գա ման քը բա վա րար է փաս տե լու, որ վար չա կան ի րա վա խախտ
ման գոր ծը քնն վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա
կա յու թյամբ, և որ խախտ վել են Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի 267րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վունք նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե
րում վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն ներ կազ մե լու, ի նչ
պես նաև վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նե լու և վար չա կան 
տույ ժեր նշա նա կե լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է ճա նա պար հա պա րե կային ծա ռա յու թյան 
տե սուչ նե րին, ին չը են թադ րում է վար չա կան վա րույթ ի րա կա նաց նե լու լի ա զո րու թյամբ 
օ ժտ ված պաշ տո նա տար ան ձի կող մից ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա
հա տուկ բնույ թը և դրա ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու հա մար ո րոշ պայ
ման նե րի պար տա դիր առ կա յու թյան և վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման հետ կապ
ված հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն ներն ա րագ ի րա կա նաց նե լու և գոր ծե լու, այ սինքն՝ 
վար չա կան ի րա վա խախտ ման տե ղում վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյուն 
կազ մե լու, վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լու, ի նչ պես նաև ի րա
վա խախտ ման տե ղում վար չա կան տույժ նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր ման ար դյուն քում Վճ
ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա
րա րե լու և դա տա կան ակ տը փո փո խե լու հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ ար
ձա նագ րու թյու նում առ կա գրա ռու մը չի վկա յում, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
վե րա բե րյալ գոր ծը քնն վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի 
ներ կա յու թյամբ, և ա պա հով վել են Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի 267րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վունք նե րը, հաշ վի չի ա ռել, որ վար
չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի կող մից ստո րագր ված չլի նե լու հան գա ման քը 
բա վա րար չէ փաս տե լու, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծը քնն վել է վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ, և որ խախտ վել են 
Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 267րդ հոդ վա ծով նա
խա տես ված ի րա վունք նե րը: 

29.06.2012թ.
54. ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյուն v. 

Հրանտ Վար ձե լ յան, վարչ. գործ ՎԴ3/0161/05/11

Խն դիր. Ա րդյո՞ք վար չա կան ի րա վա խախտ ման հա մար նշա նակ ված տու գան քը 
մաս նա կի վճա րե լու դեպ քում ե ռա պատկ վում, ա պա հն գա պատկ վում է տու գան քի ամ
բողջ գու մա րը:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է վճար ման կար գադ
րու թյան վա րույ թից հայ ցային վա րույ թի ան ցնե լու դեպ քում պե տա կան տուր քի գանձ
ման հար ցին` կրկ նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիք րո րո շու մը:

Էջ 
569-573

Էջ 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Մեկ նա բա նե լով Վար չա կան ի րա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 297րդ հոդ վա ծը և 305րդ հոդ վա ծի 3րդ 
մա սը «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի լույ սի 
ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ վե րոն շյալ նոր մե րից հետ ևում է, որ 
դրան ցով սահ ման ված տու գան քի գու մա րի վճար ման պար տա կա նու թյու նը, ի նչ պես 
նաև այն չվ ճա րե լու ար դյուն քում նա խա տես ված հետ ևանք նե րը վե րա բե րում են տու
գան քի գու մա րի ամ բողջ չա փին, այլ ոչ թե դրա մի մա սին: Վե րոգ րյալ դրույթ նե րում 
տա ռա ցի ո րեն նշ ված է, որ սահ ման ված ժամ կե տում տու գան քը չվ ճա րե լու դեպ քում 
ե ռա պատկ վում, ա պա հն գա պատկ վում է տու գան քի չա փը, այլ ոչ թե տու գան քի չվ ճար
ված մա սը: Հետ ևա բար տու գան քի գու մա րի մի մա սի վճա րու մը չի կա րող հա մար վել 
տու գան քի վճա րում:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ոս տի կա նու թյան 25.09.2009 թվա կա նի թիվ ԱԲ 
118399 ո րոշ մամբ Հրանտ Վար ձե լ յա նը, Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսգր քի 124.4րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սի հա մա ձայն, 
են թարկ վել է վար չա կան տույ ժի` տու գան քի` 50.000 ՀՀ դրա մի չա փով: Նշ ված ո րո շու
մը Հրանտ Վար ձե լ յա նին հանձն վել է 25.09.2009 թվա կա նին: Վեր ջինս, ի կա տա րումն 
Ոս տի կա նու թյան 25.09.2009 թվա կա նի թիվ ԱԲ 118399 ո րոշ ման, 26.10.2009 թվա կա նին 
վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ: Հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ տու գան քի գու մա րը 
չի վճար վել, այն Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան օ րենսգր քի 305րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սի հիմ քով հն գա պատկ վել է։ 

Ար դյուն քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հիմ նա վոր է Դա տա րա նի դիր քո
րո շումն այն հար ցում, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր
քի 305րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սով սահ ման ված` «տու գան քի չա փը հն գա պատկ վում է» 
ար տա հայ տու թյու նը վե րա բե րում է տու գան քի գու մա րի ո ղջ չա փին` ան կախ տու գան
քի գու մա րի որ ևէ չա փի վճար ված լի նե լու հան գա ման քից: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա
տա րա նը գտել է, որ տու գան քի գու մա րի մի մա սի վճա րու մը չի կա րող հա մար վել տու
գան քի վճա րում, ո ւս տի այն սահ ման ված ժամ կե տում ամ բող ջու թյամբ չվ ճա րե լը հան
գեց նում է Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 305րդ հոդ
վա ծի 3րդ և 4րդ մա սե րով սահ ման ված ի րա վա կան հետ ևանք նե րին: 

55. ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րու թյան քա ղա քա շի նա կան պե տա կան 
տես չու թյուն v. «Հաս միկ-Ա» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Մա րու սյա Զա լի նյան, վարչ. գործ թիվ 
ՎԴ/0282/05/11 

Խն դիր. Ըն կե րու թյան տնօ րենն ա ռանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զի ա ու նե ցող 
ան ձի մի ջո ցով ի րա կա նաց րել է լի ցեն զա վոր ման են թա կա շի նա րա րա կան աշ խա
տանք ներ, որ պի սի ա րարքն ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում կա ռու ցա պա տո ղի 
նկատ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նող սե փա կա նա տե րը «Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6րդ հոդ
վա ծի ու ժով հան դի սա նում է կա ռու ցա պա տող: Կա ռու ցա պա տո ղի կող մից կա ռու ցա
պատ ման աշ խա տանք նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան 
հի ման վրա, բա ցա ռու թյամբ այն շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի, ո րոնց ի րա կա նաց
ման հա մար ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի թիվ 91 ո րոշ մամբ շի նա րա րու
թյան թույլտ վու թյուն չի պա հանջ վում: Ը նդ ո րում, շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն պա
հան ջող կա ռու ցա պատ ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են բա ցա ռա պես հա մա
պա տաս խան լի ցեն զի այի առ կա յու թյամբ, այ սինքն՝ են թա կա են լի զեն զա վոր ման:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 157.7րդ հոդ վա
ծի հա մա ձայն՝ կա ռու ցա պա տո ղի կող մից ա ռանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զի ա ու նե
ցող ան ձանց մի ջո ցով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով լի ցեն զա վոր ման են թա կա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նելն 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում կա ռու ցա պա տո ղի նկատ մամբ` սահ ման ված 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք հա րյու րա պա տի կի չա փով:
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 Վե րոգ րյա լից ել նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա
րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են, քա նի 
որ Ըն կե րու թյու նը, ո րն իր գոր ծա ռույթ նե րը «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն ի րա կա նաց նում է գոր
ծա դիր մարմ նի (գլ խա վոր տնօ րեն, նա խա գահ և այլք) մի ջո ցով, որ պես կա ռու ցա պա տող 
Եր ևա նի Նոր Նոր քի 5րդ զանգ վա ծի Գալ շո յան փո ղո ցի թիվ 36 շեն քի ա ռա ջին հար կում 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող թիվ 747/1 խա նու թի տա րած քը պար
փա կող քա րե պա տե րում ի րա կա նաց րել է թվով մեկ դռան և հինգ պա տու հան նե րի բաց
վածք նե րի, ի նչ պես նաև մուտ քի կազ մա կերպ ման ի նք նա կամ՝ ա ռանց շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան, շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ: Նշ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանք
ներն ի րա կա նաց րել է Ար տակ Ղա զա րյա նը, որ պի սի հան գա մանքն էլ հաս տատ ված է 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 03.11.2010 թվա կա նի թիվ Վ39/7 ո րոշ մամբ: Այ սինքն՝ Ըն կե րու
թյան տնօ րենն ա ռանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զի ա ու նե ցող ան ձի մի ջո ցով ի րա կա
նաց րել է լի ցեն զա վոր ման են թա կա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ, որ պի սի ա րարքն 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում կա ռու ցա պա տո ղի նկատ մամբ: 

 ՎԱՐ ՉԱ ՐԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՅԹ

23.03.2012թ.
56. «Գա րա լե» ՍՊԸ v. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ, վարչ. գործ թիվ ՎԴ1/0069/05/09 

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ակ տը կազ մե լուց հե տո ներ կա յաց ված հաշ վա պա հա կան հաշ
վառ ման փաս տաթղ թե րը, ո րոնք վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում չեն ներ կա յաց վել 
և չեն հե տա զոտ վել, չէ ին կա րող քն նարկ վող պա րա գա յում հիմք հան դի սա նալ ակ տով 
ա ռա ջադր ված պար տա վո րու թյուն նե րը վե րա հաշ վար կե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Դա
տա րա նի վճի ռը՝ հայ ցը մեր ժե լու մա սով, բե կա նե լու հիմ քում դր ված Վե րաքն նիչ դա
տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են, քա նի որ Ըն կե րու թյան տնօ րե նի՝ 
Կո մի տե ի օ պե րա տիվհե տա խու զու թյան վար չու թյու նում 04.05.2009 թվա կա նին տված 
բա ցատ րու թյու նը ե ղել է սպա ռիչ այն ի մաս տով, որ ապ րանք ներն ա ռանց հիմ նա վո
րող փաս տաթղ թե րի ձեռք է բե րել շու կա նե րից և 2008 թվա կա նի տա րե կան հաշ վետ
վու թյուն նե րում ծախ սային մա սը ցույց է տվել ա ռանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի: 
Այ սինքն՝ մինչ վի ճարկ վող ակ տը կազ մե լու պա հը ստու գող տե սուչ նե րին չեն ներ կա
յաց վել կա տար ված ծախ սե րը հիմ նա վո րող հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս
տաթղ թեր, ին չի հետ ևան քով ստու գումն ի րա կա նաց վել է հար կային գոր ծում առ կա 
փաս տաթղ թե րի և Ըն կե րու թյան ան ձնա կան հաշ վի քար տե րի հի ման վրա: Հետ ևա
բար, վար չա կան մար մի նը հիմք չի ու նե ցել կաս կա ծե լու դրանց հա վաս տի ու թյա նը, ի սկ 
ակ տը կազ մե լուց հե տո ներ կա յաց ված հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե
րը, ո րոնք վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում չեն ներ կա յաց վել և չեն հե տա զոտ վել, չէ ին 
կա րող քն նարկ վող պա րա գա յում հիմք հան դի սա նալ ակ տով ա ռա ջադր ված պար տա
վո րու թյուն նե րը վե րա հաշ վար կե լու հա մար:

27.04.2012թ.
57. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե v. Կա մո 

Պետ րո սյան, «Դի նո Գոլդ Մայ նինգ Քամփ նի» ՓԲԸ, քաղ. գործ թիվ ՎԴ1/0143/05/10 

Խն դիր. Ա րդյո՞ք վար չա կան ակ տի հիմ քում դր ված հան գա մանք նե րի հա վաս տի
ու թյու նը, կամ կի րառ ված նոր մե րի սխալ կի րա ռե լի ու թյու նը կամ մեկ նա բա նու թյու նը 
կա րող է հիմք հան դի սա նալ վար չա կան ակ տը ա ռո չինչ գնա հա տե լու հա մար։

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վար չա կան ակ տի 
ան վա վե րու թյան հիմ քե րի հար ցին:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է 
նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ար տա հայ տած այն դիր քո րո շու մը, որ վար չա
կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լու հա մար է ա կան և ան հրա ժեշտ պայ ման է ան ձի վրա ա կն
հայտ ոչ ի րա վա չափ պար տա կա նու թյուն դնե լը, կամ ան ձին ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ 
ի րա վունք տրա մադ րե լը: Այ սինքն` ան ձի վրա դր վող պար տա կա նու թյու նը, կամ ան ձին 
տրա մադր վող ի րա վուն քը պար տա դիր կեր պով պետք է լի նի ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ: 
Հետ ևա բար վար չա կան ակ տով ան ձի վրա նույ նիսկ «ոչ ի րա վա չափ» պար տա կա նու
թյուն դնե լը կամ ան ձին «ոչ ի րա վա չափ» ի րա վունք տրա մադ րե լը, ո րը կա րող է պարզ
վել այդ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման վա րույ թում, դեռևս բա վա րար չէ վար չա կան 
ա կտն առ ո չինչ դի տե լու հա մար: Այ սինքն` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա
կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ դրա նով 
տրա մադր ված ի րա վուն քը կամ դր ված պար տա կա նու թյունն ա ռեր ևույթ ոչ ի րա վա չափ 
լի նի, ի սկ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ վի ճարկ վում է վար չա կան ակ տի հիմ քում դր ված 
հան գա մանք նե րի հա վաս տի ու թյու նը կամ կի րառ ված նոր մե րի սխալ կի րա ռե լի ու թյու
նը կամ մեկ նա բա նու թյու նը, ա պա նման վար չա կան ակ տը չի կա րող դիտ վել առ ո չինչ, 
այլ այն կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր (տե‘ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Սպան դա րյա նի 1 հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ «Նով ռո սին
վեստ» ՍՊԸի` 1.269.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա
րա նի 12.03.2010 թվա կա նի ո րո շու մը, վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0562/05/09):

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
դրույթ նե րի վկա յա կոչ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ օ րեն դի րը ոչ 
ի րա վա չափ է դի տում այն վար չա կան ակ տը, ո րն ըն դուն վել է օ րեն քի սխալ կի րառ ման 
կամ սխալ մեկ նա բան ման հետ ևան քով, կամ ե թե ներ կա յաց վել են այն պի սի փաս
տաթղ թեր, ո րոն ցից ա կն հայտ է, որ ը ստ է ու թյան տվյալ վար չա կան ակ տով պետք է 
ըն դուն վեր այլ ո րո շում։ Այ սինքն՝ վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար 
պետք է առ կա լի նի հետ ևյալ հիմ քե րից որ ևէ մե կը, այն է ՝

«ա» վար չա կան ա կտն ըն դուն վել է օ րեն քի սխալ կի րառ մամբ, կամ
«բ» վար չա կան ա կտն ըն դուն վել է օ րեն քի սխալ մեկ նա բան մամբ, կամ 
«գ» ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րից ա կն հայտ է, որ վար չա կան ակ տով պետք է 

ըն դուն վեր այլ ո րո շում: Ը նդ ո րում, վար չա կան ակ տի ոչ ի րա վա չափ՝ ան վա վեր լի նե լու 
հան գա ման քը ճա նաչ վում է ի նչ պես այդ ա կտն ըն դու նող վար չա կան մարմ նի կամ դրա 
վե րա դաս մարմ նի կող մից, այն պես էլ դա տա կան կար գով։

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով և գոր ծի փաս տե րի հա մադր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նել է, որ Կա մո Պետ րո սյա նի կող մից վար չա կան ա կտն ա ռո չինչ ճա նա չե լու պա հան
ջի հիմ քում դր ված հիմ նա վո րում նե րը, այդ թվում՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ920 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու
մը, ոչ թե վար չա կան ա կտն առ ո չինչ ճա նա չե լու, այլ ան վա վեր ճա նա չե լու հիմք են, քա նի 
որ տվյալ դեպ քում վար չա կան ակ տով ան ձի վրա նույ նիսկ «ոչ ի րա վա չափ» պար տա կա
նու թյուն դնե լը կամ ան ձին «ոչ ի րա վա չափ» ի րա վունք տրա մադ րե լը կա րող է պարզ վել 
այդ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման վա րույ թում: Նման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տվյալ դեպ քում առ կա չեն «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա
կան ա կտն առ ո չինչ ճա նա չե լու հիմ քե րը, ո ւս տի Կա մո Պետ րո սյա նի հա կընդ դեմ հայ ցը 
են թա կա էր մերժ ման, և նկա տի ու նե նա լով, որ Կո մի տե ի 12.08.2010 թվա կա նի ո րո շումն 
առ ո չինչ չէ, օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան վա վեր չի ճա նաչ վել, ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ Կա մո Պետ րո սյա նից 33.780.415 ՀՀ դրամ բռ նա գան
ձե լու Կո մի տե ի պա հան ջը են թա կա էր բա վա րար ման, որ պի սի դիր քո րո շում և ի րա վա
ցի ո րեն դրս ևո րել է Դա տա րա նը:

29.06.2012թ.
58. Մա րի նե Վար դա նյան և այ լոք v. Ա բո վյա նի քա ղա քա պե տա րան, վարչ. 

գործ թիվ ՎԴ/1896/05/10
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Խն դիր. Ա րդյո՞ք քա ղա քա պե տա րա նի կող մից խախտ վում է մի ա տե սակ փաս
տա կան հան գա մանք նե րում հա վա սար մո տե ցում ցու ցա բե րե լու սկզ բուն քը, ե րբ հա
մայն քի տն տե սու թյան գր քից միև նույն հաս ցե ում բնակ վող ան ձանց մի մա սին տրա
մադր վում է քաղ վածք, ի սկ մյուս մա սին ոչ:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է դա տա րա նի կող մից 
գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը պար զե լու հար ցին՝ 
կրկ նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել 
է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սի կի րա ռե լի ու թյան հար ցին:

 Վե րոն շյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ վար չա կան մար մի նը մի ա տե սակ փաս տա
կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ պար տա վոր է ցու ցա բե րել հա վա սար մո տե ցում: 
Հետ ևա բար նշ ված հոդ վա ծի` որ պես վար չա րա րու թյան կար ևո րա գույն սկզ բունք նե րից 
մե կի կի րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել` ա րդյոք եր կու ի րա վի ճակ նե րը մի ա
տե սակ են և ա րդյոք վար չա կան մար մինն ան հա վա սար մո տե ցում է ցու ցա բե րել:

 Սույն գոր ծով 2003 թվա կա նին Գրի գոր, Նա դեժ դա, Յու րիկ Կա րա պե տյան նե րի, 
Սյու զան և Վա չա գան Ստե փա նյան նե րի ա նու նով տր վել է թիվ 643 քաղ ված քը` հիմք 
ըն դու նե լով ըն տա նի քի կազ մը: Նշ ված քաղ ված քը տր վել է Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա
րա նի կող մից հա մայն քի տն տե սու թյան թիվ 1 գր քից: Մա րի նե Վար դա նյա նը, Ին գա և 
Վա հե Կա րա պե տյան նե րը պա հան ջել են պար տա վո րեց նել Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե
տա րա նին հայց վոր նե րի ան վամբ տն տե սու թյան թիվ 1 գր քից Ա բո վ յան քա ղա քի Կո
տայ քի փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ քաղ վածք տրա մադ րել` հիմք 
ըն դու նե լով նաև ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` 11.09.2009 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած վճի ռը:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ նշ ված եր կու ի րա վի ճակ նե րում առ կա են մի ա տե սակ փաս
տա կան հան գա մանք ներ, քա նի որ Մա րի նե Վար դա նյա նի, Ին գա և Վա հե Կա րա պե
տյան նե րի պա հան ջը նույն պես ո ւղղ ված է Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նին, նույն պես 
վե րա բե րում է Ա բո վ յան քա ղա քի Կո տայ քի փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ թիվ 1 գր քից քաղ վածք տրա մադ րե լուն: 

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նը` 
որ պես վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին, չի կա րող մի դեպ քում այդ քաղ ված
քը տրա մադ րել, ի սկ մեկ այլ` Մա րի նե Վար դա նյա նի, Ին գա և Վա հե Կա րա պե տյան նե
րի պա հան ջի դեպ քում մեր ժել քաղ ված քի տրա մադ րու մը` հիմք ըն դու նե լով այն հան
գա ման քը, որ թիվ 1 գիրքն ի րե նից ի րա վա հաս տա տող փաս տա թուղթ չի ներ կա յաց
նում, և վեր ջինս ի րա վա սու չէ տրա մադ րել այդ պի սի քաղ վածք: 

19.10.2012թ.
59. Հաս միկ Օհ նի կյան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար-

չու թյուն, 

վարչ. գործ թիվ ՎԴ/0585/05/11
Խն դիր. Ա րդյո՞ք կա ցու թյան քար տը կա րող է հանձն վել ներ կա յա ցուց չին, ան կախ 

այն հան գա ման քից, լի ա զո րա գի րը վա վե րաց ված է նո տա րի կող մից, թե ոչ: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Վար չա

րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քում, «Օ տա րերկ րա ցի նե
րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008 թվա կա նի փետր վա րի 7ի թիվ 134
Ն ո րոշ ման մեջ բա ցա կա յում է կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող քար տի տրա
մադր ման այն պի սի կա նո նա կար գում, ո րը կբա ցա ռեր որ ևէ այլ կերպ, քան կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ հայ ցող ան ձին քարտն ու ղար կե լու հնա րա վո րու թյուն: Հետ ևա բար հարկ է 
հաշ վի առ նել այն, որ այն դեպ քե րում, ե րբ կա ցու թյան կար գա վի ճակ հայ ցող ան ձը վար
չա կան վա րույ թին մաս նակ ցել է իր ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով, և վեր ջինս ներ կա է գտն վել 
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վա րույ թին, կա ցու թյան քար տը կա րող է հանձն վել ներ կա յա ցուց չին, ան կախ այն հան
գա ման քից, լի ա զո րա գի րը վա վե րաց ված է նո տա րի կող մից, թե ոչ: 

Մյուս կող մից Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, կար ևո րե լով կա ցու թյան կար գա վի ճա
կը հա վաս տող քար տի տրա մադր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հաշ վի առ նե լով 
այն, որ նշ ված քար տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ տա րերկ րա ցու  ժա մա
նա կա վոր կամ մշ տա կան կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող հիմ նա կան փաս
տա թուղթն է, գտ նում է, որ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով վա րույ թին մաս նակ ցե լու դեպ քից 
է ա կա նո րեն տար բեր վոմ է կա ցու թյան քար տը վար չա կան վա րույ թին չմաս նակ ցած 
ներ կա յա ցուց չին հանձ նե լը, ե րբ վեր ջինս ներ կա յաց նում է հա սա րակ գրա վոր ձևով 
տր ված լի ա զո րա գիր: Վեր ջին դեպ քում բա ցա կա յում է որ ևէ ի րա վա հաս տա տող գոր
ծո ղու թյուն, ո րը կվ կայեր լի ա զո րա գի րը կոնկ րետ ի րա վա տի րոջ կող մից տա լու հան
գա ման քը, ին չը ռիսկ է պա րու նա կում այն քա նով, որ քա նով կա ցու թյան քար տը կա րող 
է հանձն վել մի ան ձի, ով ի րա պես լի ա զոր ված չէ այն ստա նա լու: Մյուս կող մից կա ցու
թյան քար տը բա ցա ռա պես հաս ցե ա տի րո ջը հանձ նե լու պա հանջն ան ձին ան հար կի 
զր կում է իր ի րա վունք նե րը ոչ ան ձամբ, ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով ի րաց նե լուց:  Ա նհ րա
ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև այն ի րո ղու թյու նը, որ կա ցու թյան կա րա գա վի ճակ հայ ցող 
ան ձինք միշտ չէ, որ գտն վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում և հնա րա վո րու
թյուն ու նեն ներ կա յա նալ և ան ձամբ ստա նալ կա ցու թյան քար տը:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն 
դեպ քե րում, ե րբ կա ցու թյան կար գա վի ճակ հայ ցող ան ձը վար չա կան վա րույ թին մաս
նակ ցել է իր ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով, և վեր ջինս ներ կա է գտն վել վա րույ թին, կա ցու
թյան քար տը կա րող է հանձն վել ներ կա յա ցուց չին, ան կախ այն հան գա ման քից, լի ա
զո րա գի րը վա վե րաց ված է նո տա րի կող մից, թե ոչ, ի սկ այն դեպ քում, ե րբ կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ հայ ցող ան ձը չի մաս նակ ցել վար չա կան վա րույ թին, չի ու նե ցել ներ կա
յա ցու ցիչ, ով մաս նակ ցել է վար չա կան վա րույ թին, զրկ ված չէ կա ցու թյան քար տը ներ
կա յա ցուց չի մի ջո ցով ստա նա լու ի րա վուն քից, ե թե վեր ջի նիս լի ա զո րու թյուն նե րը հա
վաստ ված են նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լի ա զո րագ րով:

 Հա մադ րե լով վե րը նշ ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 
որ կա ցու թյան կար գա վի ճակ տրա մադ րե լու ո րո շու մը, ի նչ պես նաև կա ցու թյան քար տը 
(այդ թվում` ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան քար տը) ան ձամբ տր վում է նման կար գա վի
ճակ հայ ցող օ տա րերկ րա ցուն, կամ նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լի ա զո րա գիր 
ու նե ցող ներ կա յա ցուց չին, ո ւս տի մաս նակ ցի կամ վեր ջի նիս օ րի նա կան ներ կա յա ցուց
չի ա նու նից հա սա րակ գրա վոր ձևով ձևա կերպ ված լի ա զո րա գիր ներ կա յաց րած ան ձին 
չի կա րող տրա մադր վել կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող փաս տա թուղ թը:

25.12.2012թ.
60. Ալ բերտ Խա չատ րյան v. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան, վարչ. գործ թիվ 

ՎԴ/4585/05/10 

Խն դիր. Բնա կե լի տան կա ռուց ման և սպա սարկ ման հա մար օ րի նա կան հո ղա
մա սե րին կից ա վել օգ տա գործ վող պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա
մա սի նկատ մամբ քա ղա քա ցի նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է ա պա ցույց նե րը բազ
մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու խնդ րին` կրկ նե լով նախ կի նում ար տա
հայ տած դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով Քա
ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240Ա ո րո շու մը կա յաց նե լու պա հին գոր ծող 
խմ բագ րու թյամբ «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ
պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2րդ հոդ
վա ծը, ար ձա նագ րել է, որ դրա նով նա խա տես ված հո ղա մա սե րի նկատ մամբ ան ձանց 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման հա մար ան հրա ժեշտ է ո րո շա կի պայ ման նե րի 
մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյուն: Մաս նա վո րա պես` Եր ևա նի վար չա կան տա րած քում 
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մինչև 15.05.2001 թվա կա նը տի րա պետ վող և «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա
տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հին` 19.07.2008 թվա կա նի դրու թյամբ առ կա, 
քա ղա քա ցի նե րին պատ կա նող` բնա կե լի տան կա ռուց ման և սպա սարկ ման հա մար 
օ րի նա կան հո ղա մա սե րին կից ա վել օգ տա գործ վող` մինչև 300քմ մա կե րե սով սահ մա
նա զատ ված պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րը հա մար վում են 
այն ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյու նը, ո րոնց սե փա կա նու թյու նը հա մար վող 
հո ղա մա սին կից է ա վել օգ տա գործ վող հո ղա մա սը, և ով քեր տի րա պե տում են այդ գույ
քը` որ պես սե փա կա նը:

 ԲԱԶ ՄԱԲ ՆԱ ԿԱ ՐԱՆ ՇԵՆ ՔԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄ

23.03.2012թ.
61. Ա վե տիք Կա րա պե տյան v. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան, վարչ. գործ թիվ 

ՎԴ/2058/05/10 

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ան հրա ժեշտ է բազ մաբ նա կա րան շեն քի հա մա սե փա կա նա տե
րե րի հա մա ձայ նու թյու նը ոչ ա ռևտ րային կամ ա ռևտ րային նպա տա կով ի րա կա նաց վող 
քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան դեպ քում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է 
«Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8րդ հոդ վա ծի կի րառ
ման խնդ րին: Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սե փա կա նու թյան ի րա
վուն քի ի րա կա նա ցու մը չպետք է խախ տի այլ ան ձանց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան 
շա հե րը: Մաս նա վո րա պես` օ րեն քով շի նու թյան սե փա կա նա տի րո ջը վե րա պահ ված` 
ա ռանց մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան ոչ ա ռևտ րային նպա տա կով քա
ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա վուն քը պետք է ի րա կա նաց վի բա ցա ռա պես 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված նոր մե րի և կա նոն նե րի պահ պան մամբ` նա խօ րոք տե
ղե կաց նե լով շեն քի կա ռա վար ման մարմ նին: Մի ա ժա մա նակ, այն դեպ քում, ե րբ նման 
քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով խախտ վե լու են մյուս սե փա կա նա
տե րե րի` ի րենց շի նու թյուն նե րը տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա
վունք նե րը, ա պա շի նու թյան սե փա կա նա տե րը կա րող է այդ պի սի քա ղա քա շի նա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նել մի այն մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյամբ` 
հա տու ցե լով նրանց պատ ճառ վող վնաս նե րը: Այ սինքն` ոչ ա ռևտ րային նպա տա կով 
ի րա կա նաց վող քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով մյուս սե փա կա նա
տե րե րի ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի, ի նչ պես նաև ան կախ նման խախ տում նե րից 
ա ռևտ րային նպա տա կով ի րա կա նաց վող քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան դեպ քե
րում մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյու նը պար տա դիր է:

 ՀՈ ՂԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

23.03.2012թ.
62. Ե լե նա Թով մա սյան v. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան և ՀՀ ԿԱ Ա ԳԿ ՊԿ Մա-

րաշ տա րած քային ստո րա բա ժա նում, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/4677/05/09

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է «ՀՀ հո ղային 
օ րենսգր քում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 04.10.2005 
թվա կա նի թիվ 199Ն օ րեն քի ու ժով հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա
վունք ձեռք բե րե լու և այդ հո ղա մա սի վրա կա ռուց ված ի նք նա կամ շի նու թյան նկատ
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա նաչ ման խն դիր նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մինչև 
«ՀՀ հո ղային օ րենսգր քում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

04.10.2005 թվա կա նի թիվ 199Ն օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լը, այն ի րա վա բա նա կան և ֆի
զի կա կան ան ձինք, ո րոնց օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով ան հա տույց օգ տա
գործ ման կամ վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քով հանձն վել են պե տա կան կամ հա մայն
քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղեր, այդ հո ղե րի նկատ մամբ ձեռք են բե
րում սե փա կա նու թյան ի րա վունք` օգ տա գործ ման կամ վար ձա կա լու թյան ի րա վունքն 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով գրանց ված լի նե լու և այդ հո ղե րը ը ստ նպա տա
կային նշա նա կու թյան օգ տա գոր ծե լու (կա ռու ցա պա տե լու) դեպ քում: 

Վ կա յա կո չե լով մի շարք ի րա վա կան ակ տեր` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել 
է, որ կա ռու ցա պատ ման նպա տա կով չհատ կաց ված հո ղա մա սում կամ ա ռանց թույլտ
վու թյան կամ թույլտ վու թյամբ նա խա տես ված պայ ման նե րի կամ քա ղա քա շի նա կան 
նոր մե րի խախ տում նե րով ի րա կա նաց ված կա ռույ ցը հա մար վում է ի նք նա կամ կա ռույց, 
ո րի նկատ մամբ կա րող է ճա նաչ վել մի այն այն ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ո րին 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է հո ղա մա սը։ Եր ևան քա ղա քում ի նք նա կամ 
կա ռույցն օ րի նա կան կա րող է ճա նաչ վել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ մամբ։ Ը նդ ո րում, 
այն ի նք նա կամ կա ռույց նե րը, ո րոնց մի մա սը կա ռուց ված է սե փա կա նու թյան ի րա վուն
քով ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող հո ղա մա սին կից` պե տա
կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի վրա, օ րի նա կա նաց
վում և տնօ րին վում է ի նք նա կամ կա ռույ ցով զբա ղեց ված հո ղա մա սի մա սով կամ կա ռույ
ցի սպա սարկ ման և պահ պան ման հա մար ան հրա ժեշտ հո ղա մա սով: 

 ՀԱՐ ԿԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ
23.03.2012թ.

63. Մի քայել Ան տո նյան v. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գյում րու տա րած քային հար կային տես-
չու թյուն,

 վարչ. գործ թիվ ՎԴ5/0716/05/10
Խն դիր. Ա րդյո՞ք «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 

«հա սույ թի հաշ վար կային 25 տո կոս վե րա դի րի» կի րառ ման դեպ քում ի րաց ման շր ջա
նա ռու թյան չա փը կա րող է ո րոշ վել «Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
հի ման վրա:

* Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է փաս տը հան րա հայտ 
ճա նա չե լու խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 1ին 
հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել հա սույթ օ րենսդ րա կան եզ
րույ թի բո վան դա կու թյան դրս ևո րում նե րը ՀՀ օ րենսդ րու թյան մեջ:

 Հա սույթ հաս կա ցու թյունն օգ տա գործ վում է հար կային օ րենսդ րու թյան տար բեր 
ակ տե րում:  Այս պես, «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի, 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քը 3րդ հոդ վա ծի 9րդ պար բե րու թյան 
և «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 171ին հոդ վա ծի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ար
դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենսդ րու թյան մեջ օգ տա գործ վում են հա
սույթ, ե կա մուտ, զուտ հա սույթ, ապ րան քաշր ջա նա ռու թյուն եզ րույթ նե րը: Ը նդ ո րում, 
ո րոշ դեպ քե րում (ե կամ տա հարկ) օ րենս դի րը ապ րան քի ի րա ցու մից ստաց ված ե կա
մու տը նույ նաց նում է ապ րան քի ի րա ցու մից ստաց ված հա սույ թի հետ: Օ րենսդ րու թյան 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս նաև, որ զուտ հա սույթ հաս կա ցու թյունն իր մեջ նե րա
ռում է հա սույթն ա ռանց ա նուղ ղա կի հար կե րի:  Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ հար կային օ րենսդ րու թյամբ հա սույթ եզ րույթն իր մեջ նե րա
ռում է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան (ապ րանք նե րի ի րա ցում, ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա
ցում, հիմ նա կան մի ջոց նե րի և այլ ակ տիվ նե րի ի րա ցում) ը նդ հա նուր ար դյուն քը, ո րից 
դեռևս պա կա սեց ված չեն կա տար ված ծախ սե րը (այդ թվում` ապ րանք նե րի ձեռք բեր
ման գծով ծախ սեր) և ա նուղ ղա կի հար կե րը: 

 Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հա սույ թի չա փի ո րոշ

Էջ 
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ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ծա վալ նե րը` 
ապ րանք նե րի ի րաց ման, ծա ռա յու թյուն նե րի ի րաց ման, հիմ նա կան մի ջոց նե րի և այլ 
ակ տիվ նե րի ի րաց ման ծա վալ նե րը:

«Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1ին հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու
նից հետ ևում է, որ հաս տա տագր ված վճա րը փո խա րի նող հարկ է, սա կայն այն ու նի 
հաշ վարկ ման և վճար ման ի նք նու րույն կարգ, ի սկ «Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա
սին» ՀՀ օ րեն քը կար գա վո րում է հաս տա տագր ված վճա րող նե րի կող մից հաս տա
տագր ված վճա րի հաշ վարկ ման և վճար ման կար գը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով «Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 8րդ հոդ վա ծը, գտել է, որ հաս տա տագր ված վճա րի չա փի ձևա վոր ման 
հիմ քում օ րենս դի րը դրել է այլ տրա մա բա նու թյուն և հաշ վարկ ման այլ կարգ: Մաս նա
վո րա պես, հաս տա տագր ված վճար նե րի հաշ վարկ ման հա մար տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյան ծա վալ նե րը, ի նչ պի սին է, օ րի նակ՝ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մից ստաց
ված ար դյուն քը, է ա կան նշա նա կու թյուն չու նեն, քա նի որ հաս տա տագր ված վճար նե րի 
հաշ վարկ ման հիմք են ե լա կե տային տվ յալ նե րը և ո ւղ ղիչ գոր ծա կից նե րը, ո րոնք սահ
ման ված են նույն օ րեն քով:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հա սույ թի չա փը կամ 
ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը հաս տա տագր ված վճար նե րի հաշ վար կի հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն չու նի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ այն հան գա ման քը, որ հաս տա տագր ված 
վճա րի գու մա րի մեջ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վար կային մե ծու թյունն ըն դուն
վում է 60 տո կո սի չա փով, նույն պես հիմք չէ եզ րա կաց նե լու, որ հաս տա տագր ված վճա
րի ձևա վոր ման հա մար է ա կան է ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը կամ ապ րան քաշր ջա նա
ռու թյու նը հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

«Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
հաս տա տագր ված վճա րի գու մա րի մեջ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վար կային մե
ծու թյունն ըն դուն վում է 60 տո կո սի չա փով …:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոն շյալ դրույ թը նա խա տե սում է ա վե լաց
ված ար ժե քի հար կի հաշ վար կային, այլ ոչ թե ի րա կան մե ծու թյու նը, ի սկ նման նոր մի 
նա խա տե սումն օ րենսդ րի կող մից ո ւղղ ված է նույն օ րեն քի 16րդ հոդ վա ծով նա խա տես
ված հաշ վան ցի ի րա կա նաց մա նը: Նշ ված հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վճա րող նե րի կող մից 
նույն օ րեն քի 22րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տի «ա» են թա կե տով, 251 հոդ վա ծի 2րդ մա սի 
«ա» են թա կե տով, 33րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի «ա» են թա կե տով, 53 հոդ վա ծի 2րդ կե
տով նա խա տես ված սահ մա նային չա փե րը գե րա զան ցե լու դեպ քում վճար ված (հաշ
վարկ ված) հաս տա տագր ված վճար նե րի գու մա րը հաշ վանց վում է «Հար կե րի մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 33րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով: Հաշ
վան ցումն ա ռա ջին հեր թին ի րա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան հար կա տե սակ նե րի 
մա սին օ րենք նե րով սահ ման ված ը նդ հա նուր կար գով հաշ վարկ ված փաս տա ցի շա հու
թա հար կի (կամ ե կամ տա հար կի) և ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րի դի մաց` 
նույն օ րեն քի 6րդ հոդ վա ծում նշ ված հա մա մաս նու թյամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նի և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ
ճա ռա բա նու թյուն ներն հիմ նա վոր են և քն նարկ վող պա րա գա յում Տես չու թյու նը չէր կա
րող ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը ո րո շել հարկ վող ե կամ տից, հարկ վող ե կա մու տը ո րո շել 
ե կամ տա հար կի գու մա րից, ի սկ ե կամ տա հար կի գու մա րը` հաս տա տագր ված վճա րից:

«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26րդ հոդ վա ծի և 22րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան 
հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ ա ռանց լի ցեն զի այի լի ցեն զա
վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նելն ա պօ րի նի գոր ծու նե ու թյուն է, ո րն 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում: Նշ ված տու գան քի չա փի հաշ վար կումն ի րա
կա նաց վում է «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22րդ հոդ վա ծով սահ մա նած կար գով: Այ
սինքն՝ այն դեպ քում, ե րբ ան հնար է հար կային օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով 
հաշ վար կել հարկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյու նը, հար կային տես չու թյու նը 
պար տա վոր է ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով հաշ վար կել հարկ վճա րո ղի 
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հարկ վող օբյեկտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը (տես՝ ան հատ ձեռ նար
կա տեր Տիգ րան Խոս րո վ յանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Շա հու մյա նի հար կային տես չու թյան՝ Տես չու թյան 11.11.2008 
թվա կա նի թիվ 2303487 ակ տի 4րդ կետն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 
թիվ ՎԴ/0054/05/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.07.2009 թվա կա նի ո րո շու
մը): Տվ յալ դեպ քում օ րենս դի րը, հղում ա նե լով նույն օ րեն քի 22րդ հոդ վա ծին, նկա տի 
է ու նե ցել այն դեպ քը (ա պօ րի նի գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նա ցում), ե րբ ան հնար է հար
կային օ րենuդ րու թյամբ uահ ման ված կար գով հաշ վար կել հարկ վճա րո ղի հար կային 
պար տա վո րու թյու նը: Հետ ևա բար, նման դեպ քում հար կային տես չու թյան հա մար ծա
գում է պար տա վո րու թյուն` հաշ վար կե լու հարկ վող օբյեկտ նե րը և հար կային պար տա
վո րու թյուն նե րը Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան uահ մա նած կար
գով, հիմն վե լով օ րեն քով սահ ման ված չա փա նիշ նե րի վրա (տես՝ Ա նա հիտ Թո րո սյանն 
ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր հար կային պե տա կան ծա ռա յու թյան՝ 2006 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19ի թիվ 1303288 ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա
սին թիվ 3500/ՏԴ գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2007 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հաս տա տագր ված վճա րի գու մա րի մե ծու թյու
նից ի րաց ման շր ջա նա ռու թյուն ո րո շե լը չի բխում օ րեն քի պա հանջ նե րից, և այս մա սով 
Դա տա րա նի վճի ռը հիմ նա վոր ված է, ին չը բա վա րար է ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա
նա չե լու հա մար։ Բա ցի այդ, ի րաց ման շր ջա նա ռու թյունն ակ տով հաշ վարկ վել է «Հաս
տա տագր ված վճա րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7րդ և 8րդ հոդ ված նե րի, «Հար կե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 22րդ հոդ վա ծի խախ տում նե րով, ին չը նույն պես հան գեց րել է «Հար կե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26րդ հոդ վա ծի սխալ կի րառ մա նը: Նշ ված ի րա վա կան ակ տե րի 
խախ տում նե րի պայ ման նե րում առ կա է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով սահ ման ված` ակ տի ան
վա վե րու թյան հիմ քը։ 

Այ սինքն՝ տվ յալ դեպ քում օ րեն քի խախտ մամբ ըն դուն ված ա կտն ար դեն ի սկ 
հան գեց նում է դրա ան վա վե րու թյան՝ ան կախ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կա տա րած 
հաշ վար կի հիմ նա վոր վա ծու թյու նից։

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա
րու թյան օ րենսգր քի 27րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն` հան րա հայտ փաս տերն 
ա պա ցուց ման կա րիք չու նեն: 

Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հան րա հայտ հա մար վում 
են այն փաս տե րը, ո րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը հայտ նի են հան րու թյան լայն 
շր ջա նակ նե րի, այդ թվում կող մե րին և դա տա րա նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ փաս տե րի հան րա հայ տու թյան 
աս տի ճա նը կա րող է տար բեր լի նել: Դրանք կա րող են հայտ նի լի նել հա մաշ խար հային 
մասշ տա բով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, մար զի կամ հա մայն քի մասշ տա բով:  
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ փաս տի հան րա հայտ լի նե լը ո րո շում է դա տա րա նը յու
րա քան չյուր գոր ծով, քա նի որ փաս տի հան րա հայ տու թյան աս տի ճա նը կախ ված է ո րո
շա կի հան գա մանք նե րից` ժա մա նակ, տա րա ծու թյուն և այլն: Հետ ևա բար նույն փաս տը 
կա րող է ո րո շա կի ժա մա նակ ան ց կորց նել իր հան րա հայ տու թյու նը կամ լայն տա րած
ված լի նե լով ո րո շա կի վայ րում` այդ պի սի լայն տա րա ծում չու նե նալ այլ վայ րե րում:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րա նը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը կի րա ռե լիս պետք 
է դա տա կան ակ տում նշեր, որ տվ յալ փաս տը հան րա հայտ է և ա պա ցուց ման կա րիք 
չու նի: Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով հայ ցը, ո րոշ ման եզ րա հանգ
ման հիմ քում դրել է նաև այն վեր լու ծու թյու նը, որ ակ տով հաշ վարկ ված ի րաց ման շր
ջա նա ռու թյու նը նշա նա կում է, որ մեկ ա մս վա ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը պայ մա նա
կան մեկ ավ տո մե քե նայի հաշ վով կազ մում է 124.000 ՀՀ դրամ, ո րը հա մար ժեք է մի
այն վա րոր դի ամ սա կան աշ խա տա վար ձին, ո րն էլ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա մա րել է 
հան րա հայտ փաստ։

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով 124.000 ՀՀ դրա մը վա
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րոր դի ամ սա կան աշ խա տա վար ձի չա փին հա վա սար լի նե լու փաս տը չի կա րող հա
մար վել հան րա հայտ, քա նի որ հան րա հայտ փաս տե րը կապ ված են ո րո շա կի դեպ քե
րի, ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ, ո րոնք հայտ նի են հան րու թյան լայն շր ջա նակ նե րի, ի սկ 
աշ խա տա վար ձի չա փը ո րոշ վում է կող մե րի միջև կնք ված պայ մա նագ րի հի ման վրա և 
կա րող է փո փոխ վել տն տե սա կան տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տակ:

 ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

 Ա պա ցույց ներ և ա պա ցու ցում

27.04.2012թ.
64. Փա րա քա րի գյու ղա պե տա րան v. Նո րիկ Այ վա զյան, վարչ. գործ թիվ 

ՎԴ4/0014/05/11

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գույ քա հար կի դրույ քա չա փը 
ո րո շե լու հար ցի հա մա տեքս տում ան դրա դար ձել է վար չա կան դա տա վա րու թյու նում 
գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու դա տա րա նի լի ա զո րու թյան խնդ րին` կրկ նե լով 
նախ կին դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել 
է նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 6րդ հոդ վա ծի կի րառ ման վե րա բե րյալ:

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ Վար չա կան դա տա վա
րու թյան օ րենսգր քի 6րդ հոդ վա ծի 2րդ և 3րդ մա սե րով սահ ման ված վե ճի լուծ ման 
հա մար է ա կան փաս տե րը մատ նան շե լու և դրանց վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ պա հան
ջե լու, ան հրա ժեշտ ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու նպա տա կով ող ջա միտ մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե լու վե րա բե րյալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը թեև 
Դա տա րա նի ի րա վունքն է, սա կայն Դա տա րա նի այդ ի րա վուն քը սահ մա նա փակ
ված է նույն օ րենսգր քի 24րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ
տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված պատ ճա ռա բան ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու 
Դա տա րա նի պար տա կա նու թյամբ և պետք է բխի ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի 
պահ պան ման սահ մա նադ րա կան հիմ նադ րույ թից (տես ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն
թեր հար կային պե տա կան ծա ռա յու թյան Աշ տա րա կի տա րած քային հար կային տես չու
թյունն ը նդ դեմ Ժո րա Դա նի ե լո վի` 5.670.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա
սին, և Ժո րա Դա նի ե լո վի հա կընդ դեմ հայցն ը նդ դեմ Տես չու թյան` 08.05.2008 թվա կա նի 
թիվ 2326225 ակ տը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
26.12.2008 թվա կա նի թիվ ՎԴ3/0207/05/08 ո րո շու մը):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, ո րոշ ման 
հիմ քում դրել է Նո րիկ Այ վա զ յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի թիվ 2536252 վկա յա
կա նը և Գյու ղա պե տա րա նի կող մից կազմ ված տե ղե կան քը, ո րոնց մեջ ա ռևտ րի սրա հի 
մա սին ո չինչ նշ ված չէ, և եզ րա կաց րել է, որ գույ քա հար կով հարկ ման են թա կա օբյեկ տի 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում Նո րիկ Այ վա զ յա նը չի հա մար վում տվ յալ գույ քի հա
մար գույ քա հարկ վճա րող:  Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ թե Դա տա րա
նը և թե Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չեն հե տա զո տել 
և չեն գնա հա տել գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ին չի ար դյուն քում հան գել են 
չպատ ճա ռա բան ված եզ րա հան գում նե րի, ո րոնք էլ ազ դել են գոր ծի ել քի վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տվ յալ դեպ քում ստո րա դաս դա տա րան նե րը, 
հիմք ըն դու նե լով Նո րիկ Այ վա զ յա նին 15.04.2008 թվա կա նին տր ված թիվ 2536252 սե
փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յա կա նում ա ռևտ րի սրա հի նշ ված չլի նե լու հան գա ման
քը, չեն պար զել գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը: 

Էջ 
569-573
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 ԳՈՐ ԾԻ ՔՆ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԼՈՒ ԾՈՒ ՄԸ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ 
ԴԱՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

 Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լը

25.12.2012թ.
65. «Հել սին կյան քա ղա քա ցի ա կան ա սամբ լե այի Վա նա ձո րի գրա սե նյակ» ՀԿ v. 

ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/1314/05/10 

Խն դիր. Այն դեպ քե րում, ե րբ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում միջ նոր դու թյուն է 
ստաց վում գոր ծի քն նու թյու նը կա սեց նե լու և ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե
լու` կի րառ ման են թա կա օ րեն քի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը 
պար զե լու հա մար, ա րդյոք դա տա րանն ի րա վա սու է դիր քո րո շում հայտ նել օ րեն քի` ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյա նը չհա կա սե լու վե րա բե րյալ:

* Մի ա ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տե րը 
նոր հան գա մանք նե րի հիմ քով վե րա նայե լու խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րան նար ձա նագ րել է, 
որ վե ճը լու ծող դա տա րան նե րը (ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան և (կամ) մաս նա գի տաց
ված) ո րո շա կի հան գա մանք նե րի ի հայտ գա լու ու ժով լի ա զոր ված են կա սեց նե լու գոր
ծի վա րույ թը: Նման հան գա մանք նե րից է կի րառ ման են թա կա օ րեն քի կամ այլ ի րա
վա կան ակ տի` դա տա րա նի կար ծի քով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սե լը: Կոնկ րետ 
դրույ թի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սե լու հան գա ման քը են թա կա է գնա հատ ման 
դա տա րա նի (գոր ծը քն նող դա տա վոր կամ դա տա վոր նե րի կազ մի) կող մից: Լի ա զոր
ված լի նե լով գնա հա տել կի րառ ման են թա կա դրույ թի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա
կա սե լու հան գա ման քը` դա տա րանն այն ի րա կա նաց նում է սուբյեկ տիվ հա մոզ մամբ, 
հեն վե լով օբյեկ տիվ չա փո րո շիչ նե րի վրա, մաս նա վո րա պես` կոնկ րետ դրույ թի մեկ նա
բա նու մը, այդ դրույ թի` ի րա վուն քի սկզ բունք նե րին հա կա սե լը, սահ մա նադ րո րեն ամ
րագր ված հիմ նա կան ի րա վունք նե րին հա կա սե լը և այլն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րա նը նախ և ա ռաջ պետք է դիր քո րո շում 
հայտ նի կի րառ ման են թա կա դրույ թի և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան կոնկ րետ հոդ ված նե րին 
դրա հնա րա վոր (են թադ րյալ) հա կա սու թյան մա սին և որ պես հետ ևանք ՀՀ քա ղա քա ցի
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 106րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի հիմ քով կա սեց նի գոր ծի 
վա րույ թը և «Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 71րդ հոդ վա ծի հիմ
քով դի մի ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան: Հետ ևա բար, կի րառ ման են թա կա օ րեն քի 
հոդ վա ծի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի դրույ թի Սահ մա նադ րու թյա նը չհա կա սե լու վե րա
բե րյալ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն ներն ո ւղղ ված են բա ցա ռա պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 106րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տով ամ րագր ված լի ա զո րու թյան 
ի րա կա նաց մա նը: Դրանք չեն կա րող նույ նաց վել սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու
թյան հետ, քա նի որ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյունն է 
ո րո շել օ րենք նե րի և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 100րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված այլ ի րա
վա կան ակ տե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը:

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

27.04.2012թ.
66. «Վիբ րոգ րա ֆուս» ՍՊԸ v.ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մյաս նի կյա նի հար կային տես չու-

թյուն, վարչ. գործ իվ ՎԴ/2540/05/10

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վար չա կան 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քը դրա հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե
րի սահ մա նում քն նե լու խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով 

Էջ 
569-573

Էջ 
569-573



lxviii

գոր ծի փաս տե րը ար ձա նագ րել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, որ պես վե րաքն նու թյուն 
ի րա կա նաց նող դա տա կան ա տյան, պար տա վոր է հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ
տը վե րա նայել վե րաքն նիչ բո ղո քում ներ կա յաց ված պա հան ջի սահ ման նե րում, ի նչ պես 
նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի ը ստ է ու թյան քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս չպետք է դուրս գա 
վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հիմք հան դի սա ցող հայ ցա դի մու մի շր ջա նակ նե րից:

 Գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ո՛չ 12.05.2010 թվա կա նի թիվ 1010285 ստուգ ման ակ
տի հիմ քում, ո՛չ հայ ցա դի մու մի պա տաս խա նում, ո՛չ Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան 
ըն թաց քում, և ո՛չ էլ վե րաքն նիչ բո ղո քում որ պես պար զեց ված հար կի ռե ժի մից դուրս 
գա լու հիմք Ըն կե րու թյան կող մից մի այն մեկ վայ րում գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե
լու հան գա ման քը Տես չու թյու նը չի փաս տար կել: Ա վե լին, վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քում, 
որ պես «Պար զեց ված հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի խախ տում, դր վել է մի այն Ըն կե րու
թյան կող մից ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու գոր ծու նե ու
թյամբ զբաղ վե լու և գո վազ դային ծա ռա յու թյունն ներ մա տու ցե լու հան գա մանք նե րը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա
րա նը խախ տել է ՀՀ Վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.12րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սի պա հանջ նե րը` չձեռ նար կե լով ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ բո ղոքն ըuտ է ու թյան քն նե
լու հա մար:

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ ՀԱՐ ԿԱ ԴԻՐ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒ ՄԸ

19.10.2012 թ.
67. Սու րեն Մար գա րյա նը և այ լոք v. ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյուն, քաղ. գործ 

թիվ ՎԴ/0636/05/11 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը կա սեց նե լու և վերսկ սե լու հար կա դիր կա տա րո ղի ի րա վուն քին այն դեպ քում, 
ե րբ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց վել է պար տա պա նի նկատ մամբ հե տա խու զում 
հայ տա րա րե լու հիմ քով, սա կայն ա ռանց նրան հայտ նա բե րե լու հար կա դիր կա տա րո ղը 
վերսկ սել է վա րույ թը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Դա տա
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի 
պա հան ջը պետք է մեկ նա բա նել նույն օ րեն քի 37րդ, 38րդ հոդ ված նե րի, ի նչ պես նաև 
40րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սի հա մակ ցու թյամբ: Օ րենս դի րը հա մա պա տաս խա նա բար 
«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37րդ և 38րդ հոդ
ված նե րով սպա ռիչ սահ մա նել է կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը 
խո չըն դո տող և՛ պար տա դիր, և՛ լրա ցու ցիչ այն բո լոր հան գա մանք նե րը, ո րոնց առ կա յու
թյան պա րա գա յում հար կա դիր կա տա րո ղը մի դեպ քում պար տա վոր է, ի սկ մյուս դեպ
քում կա րող է կա սեց նել կա տա րո ղա կան վա րույ թը: Այս պես` ե թե «Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37րդ հոդ վա ծով թվարկ ված պայ ման նե
րից մե կի առ կա յու թյան դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է կա սեց նել կա
տա րո ղա կան վա րույ թը, ա պա նույն օ րեն քի 38րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րում 
վեր ջինս օ ժտ ված է հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյամբ և կա սեց նում է կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը մի այն այն դեպ քում, ե րբ գնա հա տե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կը` գա լիս է այն 
եզ րա հանգ ման, որ տվյալ պայ ման նե րում ան հնա րին է դար ձել կա տա րո ղա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Նույն կա նո նը կի րառ վում է նաև կա տա րո ղա կան վա
րույ թը վերսկ սե լու դեպ քում: Այս պես` ե թե «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
կա սեց ված լի նե լու դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է այն վերսկ սել մի այն 
նույն հոդ վա ծով թվարկ ված պայ ման նե րը վե րա նա լուց հե տո, ա պա նույն օ րեն քի 38րդ 
հոդ վա ծի հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լու դեպ քում կա րող է այն վերսկ
սել նաև այն դեպ քում, ե րբ գտ նում է, որ թեև նշ ված հոդ վա ծով սահ ման ված պայ ման նե
րը չեն վե րա ցել, բայց և այն պես այս կամ այն հան գա ման քի ա ռա ջաց ման կամ վե րաց
ման ար դյուն քում հնա րա վոր է դար ձել շա րու նա կել կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: 
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Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով 
պար տա պա նին հե տա խու զում հայ տա րա րե լու և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց
նե լու հիմ քը, ը ստ է ու թյան, կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը շա րու նա կե լու ան
հնա րի նու թյունն էր, ո րն էլ դրս ևոր վում էր հետ ևյա լում. նախ` Սյու նի քի մար զի ա ռա ջին 
ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 10.05.2006 թվա կա նի վճ ռից բխում է, 
որ ա պօ րի նի կա ռույ ցը քան դե լու և դրա հա մար ան հրա ժեշտ ծախ սե րը հո գա լու պար
տա կա նու թյու նը կրում է Գա գիկ Մար գա րյա նը, և ա պա կա ռույ ցը քան դե լու հա մար, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ան հրա ժեշ տու թյուն էր ա ռա ջա նա լու մուտք գոր ծել վեր ջի նիս բնա
կա րան: Սա կայն պա հան ջա տի րոջ դի մու մի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս իր հա մա ձայ
նու թյունն էր տվել ա պօ րի նի կա ռույ ցը քան դել իր բնա կա րա նի պատշ գամ բը քան դե լու 
մի ջո ցով և իր հաշ վին, ը ստ է ու թյան վե րա նում են այն խո չըն դո տող հան գա ման քե րը, 
ո րոնք հիմք է ին հան դի սա ցել պար տա պա նին հե տա խու զում հայ տա րա րե լու և ա պա 
կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գեց, որ Դա տա րա նի 
պատ ճա ռա նու թյու նը հիմ նա վոր է, քա նի որ պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներն իր հաշ վին ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ դի մու մով, ը ստ է ու թյան, 
վե րա ցել է այդ գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լուն խո չըն դո տող հան գա մանք նե րը, 
ի նչ պես նաև կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց ված պա հե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Մյուս հար ցը կապ ված էր հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից քանդ ման են թա կա 
կցա կա ռույցն օ րի նա կա նաց նե լու մա սին ի րա զեկ վե լու փաս տի պարզ ման հետ: Վճ
ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծում կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու պա հից 
մինչև վա րույ թը կար ճե լու պա հը հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից քանդ ման են թա կա 
կցա կա ռույցն օ րի նա կա նաց նե լու մա սին ի րա զեկ վե լու փաս տը հաս տա տե լու վե րա բե
րյալ ա պա ցույ ցի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում հար կա դիր կա տա րո ղը, ձեռ նա մուխ 
լի նե լով պա հան ջա տի րոջ կող մից ներ կա յաց րած 31.05.2006 թվա կա նի 21382 կա տա
րո ղա կան թեր թի պա հան ջի կա տար մա նը, որ ևէ պար տա վո րու թյուն չէր կրում պար զե
լու, թե ա րդյոք այդ ըն թաց քում նշ ված կա ռույ ցը որ ևէ մե կի կող մից օ րի նա կա նաց վել 
է, թե ոչ: Ա վե լին, նման դեպ քում կա ռույցն օ րի նա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ հա մա պա
տաս խան ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն, հա մա ձայն «Վար չա րա րու
թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սի, կրում է շա հագր գիռ կող մը, քա նի որ նա է մի այն տի րա պե տում այդ ա պա ցույ ցին, 
ի նչ պես նաև այդ փաս տի ա պա ցու ցու մը հենց իր հա մար է կրում բա րեն պաստ բնույթ:

68. Ար մեն Վա նյան v. ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյուն, վարչ. գործ թիվ 
ՎԴ/3448/05/11 

Խն դիր. Ա րդյո՞ք պար տա պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րի հայտ նի լի նե լու դեպ քում, 
պար տա պա նի գտն վե լու վայ րի ան հայտ լի նե լը խո չըն դոտ է այդ գույ քի վրա բռ նա գան
ձում տա րա ծե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն 
դեպ քե րում, ե րբ պար տա պան ֆի զի կա կան ան ձի բա ցա կա յու թյունն ան հնար չի դարձ
նում կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, նրա ան ձի հե տա խու զում կա
րող է և չի րա կա նաց վել: Նշ ված տրա մա բա նու թյու նից ել նե լով` օ րենս դի րը նա խա տե սում 
է կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու եր կու դեպք` կապ ված ան ձի և կապ ված ան ձի 
գույ քի պարզ ման ան հնա րի նու թյան հետ: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սի 2րդ կե տով նա խա տես ված` պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը պար զե լու ան հնա
րի նու թյան դեպ քում վա րույթն ա վարտ վում է այն պատ ճա ռով, որ ա ռանց տվյալ ան ձի 
ֆի զի կա կան ներ կա յու թյան օբյեկ տի վո րեն հնա րա վոր չէ շա րու նա կել կա տա րո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը և փաս տա ցի կա տա րել դա տա կան ակ տը: Ի սկ այն դեպ քում, ե րբ 
պար տա պա նը ֆի զի կա պես ներ կա է, սա կայն նրա ֆի զի կա կան ներ կա յու թյամբ նույն
պես օբյեկ տի վո րեն հնա րա վոր չէ փաս տա ցի կա տա րել դա տա կան ակ տը, քա նի որ այն 
գույ քային բնույթ ու նի և փաս տա ցի կա րող է կա տար վել պար տա պա նի գույ քի առ կա յու
թյան դեպ քում, այդ դեպ քի հա մար էլ օ րենս դի րը պար տա պա նի ֆի զի կա կան ներ կա յու
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թյան պա րա գա յում հնա րա վոր է հա մա րում ա վար տել կա տա րո ղա կան վա րույ թը պար
տա պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րը պար զե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մի այն ան ձի գույ քի առ կա
յու թյան դեպ քում նրա բա ցա կա յու թյամբ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա
նա ցու մը, նրա գույ քի նկատ մամբ ո րո շա կի կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա
տա րու մը, ո րն ո ւղղ ված է պար տա տի րոջ ի րա վունք նե րի ա պա հով մա նը և դա տա կան 
ակ տի կա տար մա նը, չպետք է բա ցար ձակ բնույթ կրի, քա նի որ պար տա պա նի ի րա
վունք նե րի և շա հե րի ան տես մամբ նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը կխախ տի 
բա րեն պաստ հա վա սա րակշ ռու թյուն ստեղ ծե լու պա հան ջը, ի նչն իր հեր թին կհան գեց
նի հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի խախտ ման: Հետ ևա բար նմա նա տիպ դեպ քե րում յու
րա քան չյուր գոր ծով պետք է պարզ վի` ա րդյոք չեն ան տես վել կամ խախտ վել պար տա
պա նի այն հիմ նա րար նյու թա կան և ըն թա ցա կար գային ի րա վունք նե րը (ե րաշ խիք նե
րը), ո րոնք ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան, ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը 
վեր ջի նիս հա մար նա խա տե սել է որ պես իր ի րա վունք նե րի ա պա հով ման ե րաշ խիք: 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ
րո պա կան դա տա րա նը, քն նե լով Խա չատ րյան ներն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան գոր ծը, 01.03.2010 թվա կա նի վճ ռով նշել է, որ «Դա տա րա նը կրկ նում է, որ 6րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սը պաշտ պա նում է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա
նու թյուն նե րի հետ կապ ված հայց հա րու ցե լու յու րա քան չյու րի ի րա վուն քը: Այդ պի սով, 
այն նե րա ռում է «դա տա րան դի մե լու ի րա վունք»ը, ո րի աս պեկտ նե րից մե կը հան դի
սա նում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, այ սինքն` դա տա րա նում քա ղա քա
ցի ա կան գոր ծե րով վա րույթ հա րու ցե լու ի րա վուն քը: Մինչ դեռ, այդ ի րա վուն քը կլի ներ 
ա նի րա կան, ե թե Պայ մա նա վոր վող Պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ տար, 
որ վերջ նա կան, պար տա դիր դա տա կան ո րո շում նե րը մնան չկա տար ված` ի վնաս մի 
կող մի: Ա նըն դու նե լի կլի ներ, ե թե 6րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը ման րա մասն նկա րագ րեր 
կող մե րին տր ված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը (ար դա րա ցի, հրա պա րա կային դա
տա վա րու թյուն և գոր ծե րի քն նու թյան ա նընդ հա տու թյան սկզ բունք) ա ռանց դա տա կան 
ո րո շում նե րի կա տար ման ե րաշ խիք նե րի: Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու մը 
մի այն դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և դա տա վա րու թյուն նե րի ան ցկաց ման ի րա վուն քի 
շր ջա նակ նե րում, հա վա նա բար, կա ռա ջաց ներ մի ի րա վի ճակ, ո րը ան հա մա տե ղե լի կլի
ներ օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քի հետ, ո րը Պայ մա նա վոր վող Պե տու թյուն նե րը Կոն
վեն ցի ան վա վե րաց նե լիս պար տա վոր վել են հար գել: Ցան կա ցած դա տա րա նի կող մից 
ըն դուն ված դա տա կան ո րոշ ման կա տա րու մը Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի ի մաս տով 
պետք է դիտ վի որ պես «դա տա վա րու թյան» բաղ կա ցու ցիչ մաս (տես Բուր դովն ը նդ
դեմ Ռու սաս տա նի  գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 04.09.2002 թվա կա նի վճի ռը, կետ 
34)»: «Դա տա րա նը, այ նու հետև, կրկ նում է իր նա խա դե պային ի րա վուն քը այն ա ռու
մով, որ Դի մու մա տո ւի օգ տին կա յաց րած վճ ռի կա տար մա նը հաս նե լու ան հնա րի նու
թյու նը բե րում է 1ին Ար ձա նագ րու թյան 1ին հոդ վա ծի ա ռա ջին նա խա դա սու թյան մեջ 
սահ ման ված` իր գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա վուն քի մի ջամ տու թյան (տես Յա սի ու
նի ե նեն ը նդ դեմ Լիտ վայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.03.2003 թվա կա նի վճի
ռը, կետ 45): Դա տա րա նը նշում է, որ մինչ օ րս, 2001թ. հու լի սի 2ին Դի մու մա տու նե րի 
օգ տին կա յաց ված վճի ռը ը նդ հա նուր առ մամբ մնում է չկա տար ված: Հետ ևա բար, Դի
մու մա տու նե րի դեպ քում պարտ քե րի վե րա դարձ ման ըն թաց քը մինչև այժմ տևել է ա վե
լի քան ո ւթ տա րի և չորս ա միս, ո րից մո տա վո րա պես յոթ ու կես տա րին ը նկ նում է Դա
տա րա նի ի րա վա սու թյան տակ ratione temporis: Դա տա րա նը գտ նում է, որ Դի մու մա
տու նե րի օգ տին կա յաց ված վճ ռի կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չձեռ նար
կե լով` հա յաս տա նյան իշ խա նու թյուն նե րը սահ մա նա փա կել են Դի մու մա տու նե րի «դա
տա րան դի մե լու ի րա վունք»ի ի մաս տը և զգա լի ժա մա նա կա հատ վա ծով խո չըն դո տել 
են և դեռ խո չըն դո տում են Դի մու մա տու նե րի` գու մարն ամ բող ջու թյամբ ստա նա լուն, 
ո րի ի րա վուն քը նրանք ու նե ին, ո րն էլ հա վա սա րեց վում է ի րենց գույ քից ա նար գել օ գտ
վե լու ան հա մա չափ մի ջամ տու թյան: Հետ ևա բար, տե ղի է ու նե ցել Կոն վեն ցի այի 6րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սի և դրան կից 1ին Ար ձա նագ րու թյան 1ին հոդ վա ծի խախ տում»:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=698326&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=698326&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=698852&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649


1

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0177/02/11 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0177/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր` Լ. Գրի գո րյան
Դա տա վոր ներ` Գ. Մա տի նյան
 Ա. Թու մա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ
 Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Գոլ դո ւեյ» ՍՊ ըն կե րու թյան (այ սու-

հետ՝ Ըն կե րու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
29.02.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան ը նդ դեմ «Վալ տի Մո թորս» 
ՍՊ ըն կե րու թյան (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն)` բաց թողն ված օ գու տը հա տու ցե լու 
պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյու նից բռ նա-

գան ձել 167.081.882 ՀՀ դրամ` որ պես 01.01.2010 թվա կա նից մինչ 01.06.2011 թվա կանն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում բաց թողն ված օ գուտ: 

Եր ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա.Կու բա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 10.10.2011 թվա կա նի վճ ռով 
հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
29.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, Դա տա րա-
նի 10.10.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:
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 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը

 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 
հիմ նա վո րում նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծը, չի կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 347-րդ, 408-րդ և 409-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք 
պետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա-
ծը, ի նչ պես նաև խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 
53-րդ, 149.8-րդ, 219-րդ և 220-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կա տա րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի լրիվ, բազ-

մա կող մա նի և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն և գնա հա տում, սխալ է մեկ նա բա նել վնա սի 
ի նս տի տու տը: 

Մաս նա վո րա պես, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն, որ 05.11.2009 թվա-
կա նին Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնք վել է ավ տո մե քե նայի ա ռու վա ճառ-
քի թիվ 289 պայ մա նա գի րը, ո րով Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վել է մինչև 2009 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ը հանձ նել թվով 35 հատ «SKODA» մակ նի շի «Octavia tour» 1.4 
մո դե լի ավ տո մե քե նա: 

Կազ մա կեր պու թյան կող մից պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րի ոչ պատ-
շաճ կա տար ման հետ ևան քով 2010 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից մինչև 2011 թվա կա նի հու-
նի սի 1-ը Ըն կե րու թյու նը կրել է 167.081.882 (հա րյուր վաթ սունյոթ մի լի ոն ո ւթ սուն մեկ հա-
զար ո ւթ հա րյուր ո ւթ սու ներ կու) ՀՀ դրամ վնաս (բաց թողն ված օ գուտ):

2010 թվա կա նի ըն թաց քում ը նդ հա նուր 19 տաք սի նե րի շա հա գործ մամբ Ըն կե րու-
թյան ավ տոտ րանս պոր տային գոր ծու նե ու թյու նից (տաք սի ծա ռա յու թյուն) ստա ցած հա-
սույ թը կազ մել է 131.815.521 ՀՀ դրամ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև գոր ծի նյու թե րում առ կա ձայ նագր ման 
կրի չը, ո րում հս տակ ար տա ցոլ ված են Taxi-2008 (2010) հա մա կարգ չային ծրագ րի տվ յալ-
նե րը, որ տեղ ֆիքս ված են Ըն կե րու թյան` մի այն քա ղա քային հե ռա խո սա հա մար նե րով 
պատ վիր ված և չկա տար ված պատ վեր նե րը, մինչ դեռ հայց վո րի ծա ռա յու թյուն նե րից 
օ գտ վել են նաև բջ ջային հե ռա խո սա զան գե րով տաք սի պատ վի րե լով, ո րոնց մի մա սը 
հնա րա վոր չի ե ղել կա տա րել մե քե նա նե րի սա կա վաթ վու թյան պատ ճա ռով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 29.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1. Կող մե րի միջև 05.11.2009 թվա կա նին կնք ված թիվ 289 ա ռու վա ճառ քի պայ մա-

նագ րի հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վել է մինչև 2009 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 31-ը Ըն կե րու թյա նը հանձ նել 35 հատ «SKODA» մակ նի շի «Octavia tour 1.4» մո-
դե լի ավ տո մե քե նա ներ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5)։

2. Եր ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի` 08.12.2010 թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0620/02/10 օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի 
հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյան կող մից Ըն կե րու թյա նը չի հանձն վել 17 ավ տո մե քե նա 
կամ չի վե րա դարձ վել դրանց ար ժե քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 79): 
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3. Ըն կե րու թյունն իր կող մից մա տուց վող տաք սի ծա ռա յու թյուն նե րի ըն թաց քում 
Taxi-2008 ծրագ րի օգ տա գործ ման հա մար կն քել է 15.01.2008 թվա կա նի «հե ղի նա կային 
օբյեկ տի վե րա բե րյալ պայ մա նա գիր» (հա տոր 1-ին, գ.թ.22): 

4. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի Կենտ րոն հար կային տես չու թյան 19.05.2011 թվա կա նի թիվ ՏՎ-
2696 գրու թյան հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը 2010 թվա կա նին ավ տոտ րանս պոր տային 
գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ըն թաց քում շա հա գոր ծել է ամ սա կան մի ջի նը 19 մե քե նա 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 20)։

5. 2010 թվա կա նի ըն թաց քում 19 տաք սի նե րի շա հա գործ մամբ ավ տոտ րանս-
պոր տային գոր ծու նե ու թյու նից (տաք սի ծա ռա յու թյուն) ստա ցած հա սույ թը կազ մել է 
131.815.521 (հա րյուր ե րե սուն մեկ մի լի ոն ո ւթ հա րյուր տասն հինգ հա զար հինգ հա րյուր 
քսան մեկ) ՀՀ դրամ, հիմք` տե սա ձայ նագր ման կրի չը (տե սա ձայ նագր ման կրի չում հս-
տակ ար տա ցոլ ված են Taxi-2008(2010) հա մա կարգ չային ծրագ րի տվ յալ նե րը), (հա տոր 
1-ին, գ.թ.69):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը 
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցե րին` 
* Բաց թողն ված օ գու տի ը նդ հա նուր ի րա վա կան կար գա վոր մա նը 
* Բաց թողն ված օ գու տի հաշ վարկ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին 
4.1 Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից սահ ման ված ը նդ հա նուր կա նոն նե րը. 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վնաս ներ են` ի րա-

վուն քը խախտ ված ան ձի ծախ սե րը, որ նա կա տա րել է կամ պետք է կա տա րի խախտ-
ված ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուս տը կամ վնաս ված քը 
(ի րա կան վնաս), ի նչ պես նաև չս տաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րոնք այդ ան ձը կս տա նար 
քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան սո վո րա կան պայ ման նե րում, ե թե նրա ի րա վուն քը 
չխախտ վեր (բաց թողն ված օ գուտ):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է բաց թողն ված 
օ գու տի վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի դրույթ նե րի մեկ նա բա նու թյա նը:

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ բաց թողն ված օ գուտն այն ե կա-
մուտն է, ո րը սե փա կա նա տե րը քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան սո վո րա կան պայ ման-
նե րում կս տա նար, ե թե չխախտ վեր նրա ի րա վուն քը: Բաց թողն ված օ գու տի առ կա յու թյու-
նը, այ սինքն՝ ան ձի ի րա վուն քի չխախտ ման պա րա գա յում ե կա մու տի ստաց ման ի րա կան 
հնա րա վո րու թյու նը ո րո շե լը յու րա քան չյուր գոր ծով ի նք նու րույն գնա հատ ման են թա կա 
հարց է, ո րի ըն թաց քում պետք է հաշ վի ա ռն վեն տվյալ գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը: Մաս նա վո րա պես, բաց թողն ված օ գու տի առ կա յու թյու նը ո րո շե լու հա մար նախ և 
ա ռաջ պետք է հաշ վի ա ռն վի մինչև ի րա վուն քի խախ տու մը քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա-
ռու թյու նում հա մա պա տաս խան գույ քի ու նե ցած կար գա վի ճա կը, կամ սե փա կա նա տի րոջ 
ի րա կան մտադ րու թյան և հնա րա վո րու թյան մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը այդ գույ քի 
տնօ րին ման ե ղա նակ նե րի ա ռն չու թյամբ (տես` Ջու լի ե տա Պետ րո սյա նը, Կա րեն Դավ թյա-
նը և Ար ման Դավ թյանն ը նդ դեմ Թևոս Սա ֆա րյա նի` պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց-
ման պա հան ջի մա սին թիվ 3-691(ՎԴ) ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2007 թվա կա նի ո րո-
շու մը): Այդ պի սին կա րող է լի նել նաև ըն կե րու թյան և եր րորդ ան ձանց միջև ծա ռա յու թյուն-
նե րի մա տուց ման վե րա բե րյալ կնք ված պայ մա նագ րե րը, նրանց միջև կնք ված նախ նա-
կան պայ մա նագ րե րը, մտադ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն նե րը, գրագ րու-
թյու նը պայ մա նա գիր կն քե լու վե րա բե րյալ և այլ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ (տես «Սաս-
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նա-Մա նա նա» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Դա նի ել Ղա սա բօղ լյա նի` պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման 
պա հան ջի մա սին թիվ Ե ՔԴ/0086/02/08 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.06.2009 թվա-
կա նի ո րո շու մը կամ «Էք սոլթ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի՝ բաց թողն ված օ գու տը 
հա տու ցե լու և գու մար բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին թիվ Ե ՔԴ/0036/02/08 գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թ վա կա նի ո րո շու մը): 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով բարձ-
րաց ված ի րա վա կան հար ցադ րում նե րին պետք է պա տաս խա նել վե րոն շյալ ի րա վա կան 
դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո` նպա տակ ու նե նա լով զար գաց նել դրան ցում ար տա-
հայտ ված կա նո նա կար գում նե րը: 

4.2. Բաց թողն ված օ գու տի սահ մա նադ րաի րա վա կան և կոն վեն ցի ոն հիմ քե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բաց թողն ված օ գու տի հա տուց ման կա նոն նե-

րը դա տա րան նե րը պետք է կի րա ռեն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և «Մար դու ի րա վունք նե րի 
և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 
դրույթ նե րի պահ պան մամբ: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 33.1-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի օ րեն-
քով չար գել ված ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վունք: 

Վե րոն շյալ սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը են թադ րում է ոչ մի այն պե տու թյան կող-
մից ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռում, 
այլև ձեռ նար կա տի րու թյան և ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար հա մա պա-
տաս խան մի ջա վայ րի ձևա վո րում` այդ թվում գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վող ան ձանց հա-
մար խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ե րաշ խիք նե րի ստեղ ծում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծա րա րու թյան ո լոր տում բաց թողն ված 
օ գու տի ո րոշ ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել մի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն` գոր ծա րա րա կան գոր ծու նե ու թյու նը ան ձի շա հույթ ստա նա լուն ո ւղղ ված գոր ծու-
նե ու թյուն է (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ ված), ո ւս տի գոր ծա րա րու թյան 
ո լոր տում ող ջամ տո րեն են թադր վում է, որ ան ձի ի րա կա նաց րած գոր ծո ղու թյուն նե րը 
(պայ մա նագ րե րի կն քում, քա ղա քա ցի ա կան տար բեր ի րա վունք նե րի ձեռք բե րում) ո ւղղ-
ված են շա հույթ ստա նա լուն: Այ սինքն` գոր ծա րա րու թյան ո լոր տում ան ձը պայ մա նա գիր 
կն քե լու, քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյան մեջ մտ նե լու ժա մա նակ ա կն կա լում է 
ստա նալ ո րո շա կի օ գուտ: 

 «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու-
րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից ա նար գել օ գտ վե-
լու ի րա վունք։ Ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել նրան գույ քից, բա ցա ռու թյամբ ի շահ հան րու թյան 
և այն պայ ման նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի ջազ գային ի րա վուն քի 
ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րով։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում, հիմք ըն դու նե լով Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր քո րո շում նե րը, նշել է, որ «պա հան ջը» Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այի ա ռա ջին ար ձա նագ րու թյան ա ռա ջին հոդ վա ծի ի մաս տով կա րող է հաս-
կաց վել որ պես «սե փա կա նու թյուն» այն դեպ քում, ե թե բա վա րար չա փով հաս տատ ված 
է, որ այն կա րող է ի րա վա բա նո րեն ի րա կա նաց վել (տես` Բուր դովն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի 
գոր ծով 02.05.2002 թվա կա նին Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճի ռը, կետ 40, Վար դու հի Հով-
սե փյանն ը նդ դեմ Ռի մա Կա րա պե տյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին թիվ 
Ե ԱՔԴ/1522/02/08 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ վնա սի հա տուց ման 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը նույն պես կա րող են դի տարկ վել Կոն վեն ցի այի 1-ին 
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ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում: Նման ի րա վի ճակ նե րում Եվ րո պա-
կան դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել վնա սի հա տուց ման վե րա բե րյալ ներ պե տա կան կա-
նոն նե րը, ո րի հի ման վրա վեր ջինս այն դի տար կել է որ պես «ակ տիվ», «գույք» և հետ-
ևա բար նաև «տի րա պե տում» 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում: 
Ար դյուն քում Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ դա տա կան ակ տի հի ման վրա դի մող-
նե րը կա րող են ու նե նալ «օ րի նա կան սպա սե լիք», որ պա տա հա րի ար դյուն քում վեր ջին-
նե րիս ներ կա յաց րած պա հան ջը պետք է քն նարկ վի վնա սի հա տուց ման ը նդ հա նուր կա-
նոն նե րով (տես` PRESSOS COMPANIA NAVIERA S.A և մյուս ներն ը նդ դեմ Բել գի այի գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.11.1995 թվա կա նի վճի ռը, կետ 31): 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վնա սի` այդ թվում բաց 
թողն ված օ գու տի հա տուց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը պետք է դի տարկ-
վեն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և  «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե-
րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի լույ սի ներ քո, վնա սի հա տուց-
ման պա հան ջը կա րող է հա մար վել «տի րա պե տում» Կոն վեն ցի այի 1-ին ար ձա նագ րու-
թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով, հետ ևա բար դրա նկատ մամբ սահ մա նա փա կում նե րը և 
հա տուց ման հար ցե րը պետք է քն նարկ ման ա ռար կա դառ նան հա մա չա փու թյան սկզ-
բուն քի պահ պան մամբ: 

4.3. Բաց թողն ված օ գու տի ո րոշ ման ը նդ հա նուր կա նոն նե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում հաս տա տել է, որ բաց 

թողն ված օ գու տի ո րոշ ման ժա մա նակ ի րա կան մտադ րու թյու նը պետք է զու գորդ վի ի րա-
կան հնա րա վո րու թյան հետ: Դա բխում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 409-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տից, ո րի հա մա ձայն` բաց թողն ված օ գու տը ո րո շե լիս հաշ վի են ա ռն-
վում այն ստա նա լու հա մար պար տա տի րոջ ձեռ նար կած մի ջոց նե րը և այդ նպա տա կով 
կա տար ված նա խա պատ րաս տու թյուն նե րը: 

Ըն կե րու թյան ի րա կան մտադ րու թյու նը կա րող է հաս տատ վել ըն կե րու թյան գոր-
ծու նե ու թյան բնույ թի ու սում նա սի րու թյամբ (օ րի նակ` կա նո նադ րու թյուն և այլ փաս-
տաթղ թեր): Դրանք կա րող են հաս տատ վել նաև հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րային 
հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը բա ցա հայ տե լով, ըն կե րու թյան բիզ նես ծրագ րերն ու սում-
նա սի րե լով: Բա ցի այդ, այդ պի սիք կա րող են լի նել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան շր ջա-
նակ նե րի կամ ծա վալ նե րի ա վե լաց ման վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ (պա հես տի պատ-
րաս տում, ապ րանք ար տադ րե լու հա մար սար քա վո րում նե րի ձեռք բե րում կամ ծա վա լի 
ա վե լա ցում): Այս ա մե նը հիմ նա վո րում է ըն կե րու թյան ի րա կան մտադ րու թյու նը: 

Ըն կե րու թյան ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը կա րող է հաս տատ վել օ գուտ ստա նա լու 
վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ի րա կան կամ ող ջամ տո րեն հա վա նա կան ա պա ցույց-
նե րով: Օ րի նակ կա րող են լի նել ըն կե րու թյան շր ջա նա ռու թյան վե րա բե րյալ տվ յալ նե րը, 
ո րոնք ցույց են տա լիս նմա նա տիպ ապ րանք նե րից կամ ծա ռա յու թյու նե րից ըն կե րու-
թյան ստա ցած հա սույ թը, որ պի սիք կա րող են ար տա ցոլ ված լի նել ըն կե րու թյան հաշ-
վա պա հա կան կամ այլ փաս տաթղ թե րում կամ պե տա կան տար բեր մար մին նե րի (հար-
կային, մաք սային և այլն) տվ յալ նե րում: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ կազ մա-
կեր պու թյուն նե րը տն տե սու թյան մեջ գոր ծա րա րա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վում են 
ոչ մի այ նակ, այլ մյուս կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ գոր ծա րա րա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի մի ջո ցով, ըն կե րու թյան ի րա կան շր ջա նա ռու թյան վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ կա-
րող են լի նել ըն կե րու թյան գոր ծըն կեր այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ առ կա շր ջա նա-
ռու թյան ծա վալ նե րը հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րը: 

4.4. Բաց թողն ված օ գու տի հաշ վարկ ման կա նոն նե րը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բաց թողն ված օ գու տի հաշ վարկ ման ժա մա-
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նակ դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն, որ բաց թողն ված օ գուտն այն ե կա մուտն 
է, ո րն այդ ան ձը կս տա նար քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան սո վո րա կան պայ ման նե-
րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխախտ վեր: Այ սինքն` բաց թողն ված օ գու տը չի կա րող նույ-
նա նալ կազ մա կեր պու թյան շր ջա նա ռու թյան կամ հա սույ թի հետ: 

Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րան նե րը բաց 
թողն ված օ գու տի հաշ վարկ ման ժա մա նակ պետք է նվա զեց նեն ան հրա ժեշտ այն ծախ-
սե րը, ո րոնք վնաս կրած ան ձը կկա տա րեր վնա սը չպատ ճառ վե լու դեպ քում:  Այդ ծախ-
սե րի մեջ կա րող են նե րառ վել ապ րան քի ար տադ րու թյան, վա ճառ քի կամ ծա ռա յու թյան 
մա տուց ման հա մար նյու թե րի, օգ տա գործ վող հում քի ար ժե քը, ա մոր տի զա ցի ոն ծախ-
սե րը, աշ խա տող նե րին վճար վող աշ խա տա վար ձը և այլն: Պետք է նվա զեց վեն նաև այն 
հար կե րը, ո րոնք ան ձը կվ ճա րեր այդ ապ րանք նե րի կամ ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար: Ար-
դյուն քում պետք է մնա այն շա հույ թը, ո րը ձևա վոր վում է ան հրա ժեշտ ծախ սե րի նվա զե-
ցու մից հե տո:  Բա ցի այդ, կախ ված ապ րան քաշր ջա նա ռու թյան կամ մա տուց վող ծա ռա-
յու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից` կա րող են հաշ վի ա ռն վել սե զո նային փո փո խու-
թյուն նե րը, շու կա յում տի րող վի ճա կը, պե տու թյան ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու թյան 
փո փո խու թյուն նե րը և այլն: 

Ե թե ըն կե րու թյու նը պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևան քով փո խել է իր ար-
տադ րու թյան կամ ծա ռա յու թյան ո րա կը, ա պա բաց թողն ված օ գու տը պետք է ո րոշ վի 
նոր ար տադր վող (ա ռա վել ցած րո րակ կամ նոր ո րա կի, ո րն ա ռա վել ցածր ի նք նար-
ժեք ու նի) ապ րան քի կամ մա տուց վող ծա ռա յու թյան շա հույ թի և պար տա վո րու թյու նը 
չխախտ վե լու դեպ քում ար տադր վող ապ րան քի կամ մա տուց վող ծա ռա յու թյան (ա ռա վել 
բարձ րո րակ կամ բարձր ի նք նար ժեք ու նե ցող) միջև շա հույ թի տար բե րու թյու նից:  

Բա ցի այդ, ան հրա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն ժա մա նա կա հատ վա ծին, ո րի 
հա մար պետք է հա տուց վի բաց թողն ված օ գու տը: Ե թե ապ րան քը կամ ծա ռա յու թյու նը, 
ո րը պետք է տրա մադր վեր ըն կե րու թյա նը, սա կայն չի տրա մադր վել, և ո րի ար դյուն քում 
ըն կե րու թյու նը օ գուտ է բաց թո ղել, ու նի օգ տա գործ ման ո րո շա կի ժամ կետ, ա պա այդ 
ժամ կե տից ա վել օ գու տը չի կա րող հա տուց վել: Օ րի նակ, ե թե ապ րան քը մա տա կա րա-
րե լու կամ ծա ռա յու թյու նը մա տու ցե լու ժամ կետ է նշ ված, սա կայն չի կա տար վել, ա պա 
օ գու տը պետք է հա տուց վի այն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ո րը տու ժող ըն կե րու թյու-
նը պետք է օգ տա գոր ծեր օ գուտ ստա նա լու հա մար (ապ րան քը պետք է վա ճա ռեր, վե-
րամ շա կեր և վա ճա ռեր, կամ դրա հի ման վրա այլ ծա ռա յու թյուն մա տու ցեր և այլն): 

4.5. Պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րում բաց թողն ված օ գու տի կա նոն նե րը. 
Պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը խախ տե լու հետ ևան քով բաց թողն ված 

օ գու տի փոխ հա տուց ման հա մար հայց վո րը պետք է ներ կա յաց նի ա պա ցույց ներ, ո րոնք 
կհիմ նա վո րեն.

* պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րի խախ տու մը. 
* օ գուտ ստա նա լու ի րա կան մտադ րու թյու նը և հնա րա վո րու թյու նը. 
* վեր ջին նե րիս պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը. 
* վնաս նե րի չա փը.  
* պար տա վո րու թյուն նե րի խախտ ման, օ գուտ ստա նա լու ի րա կան մտադ րու թյան և 

հնա րա վո րու թյան և վնա սի չա փի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը. 
* ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի կող մից ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են 

վնա սի նվա զեց մա նը:
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ պայ մա նագ րային 



7

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

հա րա բե րու թյուն նե րում վնա սի հա տուց ման հար ցը քն նար կե լիս պետք է հաշ վի առ-
նել, որ բաց թողն ված օ գու տի հա տուց ման ար դյուն քում պար տա տի րոջ մոտ չպետք է 
ա ռա ջա նա հարս տա ցում, այ սինքն` վնաս նե րի փոխ հա տուց ման գու մա րի մեջ չեն կա-
րող ը նդ գրկ վել այն պի սի վնաս ներ, ո րոնք կողմն ի րա կա նում չի կրել: Այլ կերպ ա սած` 
վնա սի հա տուց ման վե րա բե րյալ քա ղա քա ցի աի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
հետ ևան քով տու ժո ղի գույ քային դրու թյու նը պետք է բա րե լավ վի այն աս տի ճան, ո րում 
նա կգտն վեր, ե թե վեր ջի նիս ի րա վունք նե րը չխախտ վե ին: Պայ մա նագ րային պար տա-
վո րու թյուն նե րը չկա տա րած կամ ոչ պատ շաճ կա տա րած կող մը չպետք է հա տու ցի այն 
վնա սը, ո րը չի ա ռա ջա ցել կամ եր բեք չէր կա րող ա ռա ջա նալ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է նաև, որ նմա նա տիպ գոր ծե րի քն նու թյան ժա մա-
նակ դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 420-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի պա հան ջը, ո րի հա մա ձայն` ե թե պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լը կամ 
այն ան պատ շաճ կա տա րե լը տե ղի է ու նե ցել եր կու կող մե րի մեղ քով, ա պա դա տա րա նը 
հա մա պա տաս խա նա բար նվա զեց նում է պար տա պա նի պա տաս խա նատ վու թյան չա փը: 
Դա տա րանն ի րա վունք ու նի նաև նվա զեց նել պար տա պա նի պա տաս խա նատ վու թյան 
չա փը, ե թե պար տա տե րը դի տա վո րյալ կամ ան զգույշ նպաս տել է պար տա վո րու թյուն նե-
րը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված վնաս նե րի չա-
փի ա վե լաց մա նը կամ ող ջա միտ մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել դրանց նվա զեց ման հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված հոդ վա ծը ցույց է տա լիս, որ ո րո շա կի 
դեպ քե րում գնոր դը կա րող է ող ջա միտ մի ջոց ներ ձեռ նար կել վնա սի նվա զեց ման հա-
մար: Բաց թողն ված օ գու տի դեպ քում դա կա րող է դրս ևոր վել նման օ գուտ ստա նա լու 
հա մար պար տա տի րոջ ձեռ նար կած ող ջա միտ մի ջոց նե րով` այլ ե ղա նակ նե րով նման 
ապ րանք կամ ծա ռա յու թյուն ստա նա լով և այլն: Այ նո ւա մե նայ նիվ, Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտ նում է, որ նշ ված հար ցի պար զու մը կախ ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րից 
և չպետք է հան գեց նի բաց թողն ված օ գու տի հա տուց ման չա փի ան հար կի նվա զեց ման: 

4.6.Վ նաս ներ և տու ժանք. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րում 

բաց թողն ված օ գու տի հա տուց ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րի ամ բող ջա կան կի րառ ման 
նպա տա կով դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն նաև պայ մա նագ րով նա խա տես-
ված տու ժան քը, ի նչ պես նաև տու ժան քի և վնաս նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի պա հանջ նե րը: 

Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 410-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` ե թե պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու հա մար 
սահ ման ված է տու ժանք, ա պա վնաս նե րը հա տուց վում են տու ժան քով չծածկ ված մա սով:  

Օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով կա րող են նա խա տես վել դեպ քեր, ե րբ`  
1) թույ լատր վում է բռ նա գան ձել մի այն տու ժան քը, սա կայն ոչ վնաս նե րը.  
2) վնաս նե րը կա րող են բռ նա գանձ վել լրիվ գու մա րով` չհաշ ված տու ժան քը.  
3) պար տա տի րոջ ը նտ րու թյամբ կա րող են բռ նա գանձ վել կա՛մ տու ժան քը, կա՛մ 

վնաս նե րը:  
Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պայ մա նագ րային հա րա-

բե րու թյուն նե րում կող մե րը կա րող են նա խա տե սել տու ժանք վճա րե լու պար տա վո րու-
թյուն: Տու ժան քը պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն ա պա հո վող ե րաշ խիք է: Այն 
նպա տա կաուղղ ված է ա պա հո վե լու պար տա պա նի կող մից պար տա վո րու թյան կա տա-
րու մը, ի սկ դրա չկա տար ման կամ ան պատ շաճ կա տար ման դեպ քում նրա հա մար նա-
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խա տե սել գույ քային ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ` դրա մա կան պա տաս խա նատ վու-
թյուն, ի սկ դա տա րա նը կոչ ված է ա պա հո վե լու սահ ման ված տու ժան քի չա փի և պար-
տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյու նը (տես` «Թա-
մամ» ար տադ րա կան կոո պե րա տիվն ը նդ դեմ «ԱՍ-ԿԱ» ՍՊԸ-ի` 22.533.430 ՀՀ դրամ բռ-
նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին թիվ 3-27 (ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.02.2008 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հա տուց վող բաց թողն ված օ գու տի չա փը ո րո-
շե լիս դա տա րան նե րը պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նեն պայ մա նագ րով սահ ման ված 
տու ժան քին, տու ժան քի և վնաս նե րի հա տուց ման հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ 
պայ մա նագ րի դրույթ նե րին, ո րից հե տո ո րո շեն հա տուց վող օ գու տի վերջ նա կան չա փը:

4.7.Բաց թողն ված օ գու տի հաշ վար կը և դա տա կան հայե ցո ղու թյու նը. 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ չնա յած վնա սի հաշ վարկ ման վե-

րա բե րյալ վե րոն շյալ կողմ նո րո շիչ վեր լու ծու թյուն նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, վնա սի հա-
տուց ման կոնկ րետ չա փը ա ռան ձին դեպ քե րում կա րող է բա վա կա նա չափ հս տակ չլի նել 
կամ ող ջամ տու թյան աս տի ճա նի հա վաս տի ու թյամբ չո րոշ վել: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ նմա նա տիպ դեպ քե րում ան ձն ը նդ հան րա պես չի կա րող զրկ վել բաց թողն-
ված օ գու տի հա տուց ման ի րա վուն քից, քա նի որ նման դիր քո րո շու մը կհա կա սի գոր ծա-
րա րու թյան է ու թյա նը, վե րը նշ ված սահ մա նադ րա կան և կոն վեն ցի ոն դրույթ նե րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րում դա տա րան նե-
րը հա տուց վող օ գու տի չա փը ո րո շում են ի րենց հայե ցո ղու թյամբ: Նման կար գա վո րում 
գոր ծում է նաև մի ջազ գային պրակ տի կա յում: Մաս նա վո րա պես, «Մի ջազ գային ա ռևտ-
րային պայ մա նագ րե րի սկզ բունք նե րի» 7.4.3 հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե վնա-
սի չա փը չի կա րող հաս տատ վել ող ջամ տու թյան աս տի ճա նի ար ժա նա հա վա տու թյամբ, 
դրա չա փը ո րոշ վում է դա տա րա նի հայե ցո ղու թյամբ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ կա նո նը կա րող է կի րառ վել նաև 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված բաց թողն ված օ գու տի չա փի ո րոշ ման 
նկատ մամբ, ը նդ ո րում, դա տա կան հայե ցո ղու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի մի այն վե-
րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման վրա բաց թողն ված օ գու տի չա փը ո րո շե լու 
ան հնա րի նու թյան դեպ քում` հաշ վի առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի սկզ բունք-
նե րը, բա րեխղ ճու թյան, խե լամ տու թյան և ար դա րա ցի ու թյան պա հանջ նե րը: 

4.8. Վե րոն շյալ կա նոն նե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի նկատ մամբ. 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա 
փաս տե րը ո րո շում է դա տա րա նը` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և ա ռար-
կու թյուն նե րի հի ման վրա: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր բազ մա թիվ նա խա դե պային ո րո շում նե րում ան դրա-
դար ձել է դա տա կան ակ տի ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին` ամ րագ րե լով 
այն դիր քո րո շու մը, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է տալ դա տա-
կան ակ տի ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ նա վո րում նե րը: 

Դա տա կան ակ տի ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս տատ ված փաս տե-
րի և ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մի 
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կամ նոր մե րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), ո րի հի ման վրա դա-
տա րա նը եզ րա կա ցու թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ 
բա ցա կա յու թյան մա սին: 

Դա տա կան ակ տի մեջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն 
հոդ վա ծը, ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա նոր մը, այլ պետք է պատ ճա ռա բան-
վի, թե հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը: 

Դա տա կան ակ տի ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը բնու թագ րում է ի նչ պես դա տա րա-
նի, այն պես էլ նրա ակ տի ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ը նդ գծում դա տա կան գոր ծու նե-
ու թյան և դա տա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն  ար ձա նագ րել 
է, որ դա տա րա նը պետք է նշի ոչ մի այն այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է վի-
ճե լի փաս տե րը հաս տա տե լիս և ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև պետք է պատ-
ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մերժ վում (տես` 
Հա մա յակ Ոս կա նյանն ը նդ դեմ Վո լո դյա Հա կո բյա նի՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա-
նա չե լու և ա պօ րի նի զավ թած հո ղա մա սից վտա րե լու պա հանջ նե րի մա սին և Վո լո դյա 
Հա կո բյանն ը նդ դեմ Հա մա յակ Ոս կա նյա նի, եր րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-
թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Է րե բու նի տա րած քային ստո րա-
բա ժան ման՝ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին թիվ Ե ԷԴ/1634/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` կող մե րի միջև 05.11.2009 թվա կա նին կնք վել է 
թիվ 289 ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, հա մա ձայն ո րի՝ Կազ մա կեր պու թյու նը պար-
տա վոր վել է մինչև 2009 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ը Ըն կե րու թյա նը հանձ նել 35 հատ 
«SKODA» մակ նի շի «Octavia tour 1.4» մո դե լի ավ տո մե քե նա ներ: Եր ևան քա ղա քի Շեն-
գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 08.12.2010 թվա կա-
նի թիվ Ե ՇԴ/0620/02/10 վճ ռի հա մա ձայն` Կազ մա կեր պու թյան կող մից Ըն կե րու թյա նը չի 
հանձն վել 17 ավ տո մե քե նա և չի վե րա դարձ վել դրանց ար ժե քը: ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի Կենտ-
րոն հար կային տես չու թյան 19.05.2011 թվա կա նի թիվ ՏՎ-2696 գրու թյան հա մա ձայն` 
Ըն կե րու թյու նը 2010 թվա կա նին ավ տոտ րանս պոր տային գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու 
ըն թաց քում շա հա գոր ծել է ամ սա կան մի ջի նը 19 մե քե նա, ի սկ 2010 թվա կա նին 19 տաք-
սի նե րի շա հա գործ մամբ ավ տոտ րանս պոր տային գոր ծու նե ու թյու նից (տաք սի ծա ռա յու-
թյուն) ստա ցած հա սույ թը կազ մել է 131.815.521 (հա րյուր ե րե սուն մեկ մի լի ոն ո ւթ հա րյուր 
տասն հինգ հա զար հինգ հա րյուր քսան մեկ) ՀՀ դրամ՝ հիմք տե սա ձայ նագր ման կրի չը 
(տե սա ձայ նագր ման կրի չում հս տակ ար տա ցոլ ված են Taxi-2008(2010) հա մա կարգ չային 
ծրագ րի տվ յալ նե րը):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
թող նե լով, նշել է, որ «…Ըն կե րու թյու նը պետք է ա պա ցու ցեր իր կող մից վկա յա կոչ ված 
այն փաս տը, որ հայ ցա դի մու մում նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ու նե ցել է իր կող մից 
վկա յա կոչ ված շա հույ թը»: Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, 
որ սույն գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րով հաս տատ վում է այն հան գա ման քը, որ 
Ըն կե րու թյու նը մա տու ցում է տաք սի ծա ռա յու թյուն, հղում կա տա րե լով 05.11.2009 թվա-
կա նին կնք ված թիվ 289 ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րին, ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ 
«Տ վ յալ դեպ քում Ըն կե րու թյու նը պետք է ա պա ցու ցեր իր կող մից վկա յա կո չած այն փաս-
տը, որ պայ մա նագ րով ձեռք բեր վող ավ տո մե քե նա նե րը պետք է շա հա գործ վե ին որ պես 
տաք սի ավ տո մե քե նա…»: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ դա-
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տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե կան ման, ի սկ 
գոր ծը պետք է ու ղարկ վի նոր քն նու թյան Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված ա պա-
ցույց նե րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու, ի նչ պես նաև սույն գոր ծով 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման 
վրա Ըն կե րու թյան կող մից ավ տո մե քե նա նե րի ձեռք բեր ման նպա տա կը, մե քե նա նե-
րի հնա րա վոր շա հա գործ մամբ ե կամ տի ստաց ման հնա րա վո րու թյու նը (բաց թողն ված 
օ գու տի ո րոշ ման կա նոն նե րի հա մա ձայն) և դրա չա փը պար զե լու հա մար, որ պի սի ո ւղ-
ղու թյամբ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից քն նու թյուն չի ի րա կա նաց-
վել, ի սկ դրա կոնկ րետ չա փը ո րո շե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում հա տուց ման չա փը 
ո րո շել դա տա րա նի հայե ցո ղու թյամբ: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 
228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ  հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 29.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևան քա-
ղա քի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րան` նոր քն նու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում։ 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



11

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ3/0332/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ3/0332/02/11 
Նա խա գա հող դա տա վոր Ն. Բար սե ղ յան
 Դա տա վոր ներ` Գ. Մա տի նյան
 Ա. Մկրտ չյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Զու լալ Ջրեր» ար տադ րա կան կոո պե րա տի-

վի (այ սու հետ` Կոո պե րա տիվ) հիմ նա դիր Կար մեն Բախ շյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 08.06.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի 
Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նի ը նդ դեմ Կոո պե-
րա տի վի հի մա դիր Կար մեն Բախ շյա նի` վեր ջի նիցս 2.563.940 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու և 
բռ նա գան ձու մը նրան պատ կա նող գույ քի վրա տա րա ծե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա-

նիկ Ե լի նյա նը պա հան ջել է Կոո պե րա տի վի հիմ նա դիր Կար մեն Բախ շյա նից բռ նա գան-
ձել 2.563.940 ՀՀ դրամ, ո րից 500.000 ՀՀ դրա մը` որ պես դա տա կան ծախս, 748.940 ՀՀ 
դրա մը` որ պես «Հայ գա զարդ» ՓԲԸ-ի նկատ մամբ ու նե ցած պարտք, 890.000 ՀՀ դրա-
մը՝ որ պես նախ կին կա ռա վար չի աշ խա տա վարձ, ի սկ 425.000 ՀՀ դրա մը` որ պես կա-
ռա վար չի աշ խա տա վարձ և վար չա կան ծախ սեր` բռ նա գան ձու մը տա րա ծե լով վեր ջի նիս 
պատ կա նող գույ քի վրա: 

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-
տա վոր` Հ. Դար բի նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 15.03.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է: 
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
08.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ 
Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 15.03.2012 թվա-
կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կոո պե րա տի վի հիմ նա դիր Կար մեն 
Բախ շյա նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 118-

րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
47-րդ և 48-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձի լու ծա րու մը նոր 

պար տա վո րու թյուն ներ չի կա րող ա ռա ջաց նել պար տա պա նի` տվ յալ դեպ քում Կոո պե-
րա տի վի հիմ նա դիր Կար մեն Բախ շյա նի նկատ մամբ, ի նչ պես նաև հաշ վի չի ա ռել այն 
հան գա ման քը, որ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի-
նյա նի կող մից պա հանջ վող գու մա րը հիմ նա վո րող որ ևէ ա պա ցույց չի ներ կա յաց վել: 
Բա ցի այդ, 19.09.2011 թվա կա նին տե ղի է ու նե ցել Կոո պե րա տի վի պար տա տե րե րի ժո-
ղով` մաս նակ ցու թյամբ սնան կու թյան գոր ծե րով նոր կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա-
նի, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ե ղեգ նա ձո րի ՏՀՏ-ի լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի և Պետ րոս Ե ղի ա զա րյա նի, 
որ տեղ ո րոշ վել է լրա ցու ցիչ հայ ցա դի մու մով դի մել դա տա րան` պա հան ջե լով նա խորդ 
հայ ցա դի մու մով «ան տես ված» պա հանջ նե րի դի մաց Կոո պե րա տի վի նկատ մամբ ևս 
2.563.940 ՀՀ դրա մի բռ նա գան ձում: Տվ յալ դեպ քում Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր-
ծով կա ռա վա րի չը չի հիմ նա վո րել, թե ա րդյոք ի րա վա բա նա կան ո ւժ ու նի պար տա տե րե-
րի վե րը նշ ված ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյու նը: 

Ինչ վե րա բե րում է 748.940 ՀՀ դրամ «Հայ գա զարդ» ՓԲԸ-ի նկատ մամբ ու նե ցած 
պարտ քի պա հան ջին, ա պա Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով ներ-
կա յաց վել է այլ փաս տա թուղթ, ո րում 2004 թվա կա նի կտր ված քով «Հայ գա զարդ» ըն կե-
րու թյան նկատ մամբ պարտ քը կազ մում է գրե թե 20 ան գամ պա կաս գու մար: Կոո պե րա-
տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը վե րա բե րե լի այլ ա պա ցույց չի ներ կա յաց րել, 
ո ւս տի Դա տա րանն այդ մա սով հայցն ի րա վա ցի ո րեն մեր ժել էր: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 08.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 
15.03.2012 թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) ՀՀ տն տե սա կան դա տա րա նի 04.10.2004 թվա կա նի թիվ ՏՍ6-289 ո րոշ ման հա-

մա ձայն` Կոո պե րա տի վը լու ծար վել է, հանձ նա րար վել է ի րա վա սու մարմ նին օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով կա տա րե լու հա մա պա տաս խան գրա ռում ի րա վա բա նա կան ան-
ձանց պե տա կան գրան ցա մա տյա նում (հա տոր 1, գ.թ. 50-51):

2) ՀՀ տն տե սա կան դա տա րա նի 02.11.2004 թվա կա նի թիվ ՏՍ6-289` պար տա պա-
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նի նկատ մամբ ներ կա յաց ված պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին 
ո րոշ ման հա մա ձայն` հաս տատ վել է Կոո պե րա տի վի նկատ մամբ դա տա րան ներ կա յաց-
ված պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը, ը ստ ո րի` պար տա տեր ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
ա ռըն թեր հար կային պե տա կան ծա ռա յու թյան Ե ղեգ նա ձո րի տա րած քային հար կային 
տես չու թյան բա վա րար ված պա հան ջը կազ մում է 1.253.100 ՀՀ դրամ (հա տոր 1, գ.թ. 11):

3) ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի 14.04.2010 թվա կա նի թիվ Ա ՎԴ 3/0081/02/10 վճ ռով վճռ վել է Կար մեն 
Բախ շյա նից հօ գուտ Կոո պե րա տի վի բռ նա գան ձել 1.253.100 ՀՀ դրամ` որ պես ՀՀ տն տե-
սա կան դա տա րա նի 02.11.2004 թվա կա նի թիվ ՏԱ-289 ո րոշ մամբ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Ե ղեգ նա-
ձո րի ՏՀՏ-ի բա վա րար ված պա հան ջի գու մար (հա տոր 1, գ.թ. 10-12): 

4) Կոո պե րա տի վի կնի քի և շտամ պի հանձն ման-ըն դուն ման մա սին 18.08.2004 
թվա կա նի թիվ 1 ակ տի հա մա ձայն` կոո պե րա տի վի ան վճա րու նակ ճա նաչ վե լու կա պակ-
ցու թյամբ Կոո պե րա տիվն ի դեմս Պետ րոս Ե ղի ա զա րյա նի հանձ նել է, ի սկ Կոո պե րա տի-
վի ան վճա րու նա կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գա գիկ Թու մա նյանն ըն դու նել է Կոո պե-
րա տի վի ան վամբ կնի քը և շտամ պը: Կոո պե րա տի վի փաս տաթղ թե րի հանձն ման-ըն-
դուն ման մա սին 18.08.2004 թվա կա նի թիվ 2 ակ տի հա մա ձայն, կոո պե րա տի վի ան վճա-
րու նակ ճա նաչ վե լու կա պակ ցու թյամբ Կոո պե րա տի վը ի դեմս Պետ րոս Ե ղի ա զա րյա նի 
հանձ նել է, ի սկ Կոո պե րա տի վի ան վճա րու նա կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գա գիկ Թու-
մա նյանն ըն դու նել է Կոո պե րա տի վի ան վամբ թվով 12 փաս տաթղ թեր (գ.թ. 48-49):

5) «Հայ գա զարդ» ՓԲԸ գլ խա վոր տնօ րե նի 29.11.2004 թվա կա նի թիվ 01-04/1534 
գրու թյան հա մա ձայն` Կոո պե րա տի վի է լեկտ րաէ ներ գի այի գծով պարտ քը «Հա յաս տա նի 
էլ. Ցան ցեր» ՓԲԸ-ի նկատ մամբ կազ մել է 40.500 դրամ։ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 22.08.2002 
թվա կա նի թիվ 1318-Ա ո րոշ ման հա մա ձայն` «Հա յաս տա նի էլ. Ցան ցեր» ՓԲԸ-ի և «Հայ-
գա զարդ» ՓԲԸ-ի միջև 16.09.2002 թվա կա նին կնք ված պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա-
սին պայ մա նագ րով էլ. ցան ցի դե բի տո րա կան պա հանջ նե րը, այդ թվում Կոո պե րա տի վի 
նշ ված պարտ քը փո խանց վել են «Հայ գա զարդ» ՓԲԸ-ին (հա տոր 1, գ.թ. 47):

6) Սնանկ ճա նաչ ված Կոո պե րա տի վի պար տա տե րե րի ժո ղո վի 19.09.2011 թվա կա-
նի ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ քն նարկ վել են Կոո պե րա տի վի փա յա տեր ան դա մից 
գան ձել ա ռա ջա ցած այն պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք չեն ը նդ գրկ վել 14.04.2009 թվա-
կա նի թիվ Ա ՎԴ 3/0081/02/10 վճ ռում (հա տոր 1, գ.թ. 13): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 118-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` կոո պե րա-

տի վի ան դամ նե րը պար տա վոր են տա րե կան հաշ վեկշ ռի հաս տա տու մից հե տո՝ եր կու 
ա մս վա ըն թաց քում, լրա ցու ցիչ վճար նե րի մի ջո ցով փա կել ա ռա ջա ցած վնաս նե րը: Այս 
պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու դեպ քում կոո պե րա տի վը, պար տա տե րե րի պա հան-
ջով, կա րող է լու ծար վել դա տա կան կար գով: Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րը նրա պար տա-
վո րու թյուն նե րի հա մար հա մա պարտ սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում 
կոո պե րա տի վի յու րա քան չյուր ան դա մի լրա ցու ցիչ վճա րի չմուծ ված մա սի սահ ման նե րում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ի րա վա-
բա նա կան ան ձը լու ծար վում է նաև սնան կու թյան հետ ևան քով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պար տա-
վո րու թյուն նե րը ծա գում են նաև նույն օ րենսգր քով նշ ված այլ հիմ քե րից: 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ար տա հայ տել է իր ի րա վա կան դիր քո րո շու մը 
վե րոն շյալ ի րա վա կան խնդ րի հետ կապ ված: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
նշել է, որ սահ ման ված ժամ կե տում (տա րե կան հաշ վեկշ ռի հաս տա տու մից հե տո` եր կու 
ա մս վա ըն թաց քում) լրա ցու ցիչ վճար նե րի մի ջո ցով ա ռա ջա ցած վնաս նե րը փա կե լու օ րեն-
քով սահ ման ված ի րենց պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լը չի ա զա տում կոո պե րա տի վի 
ան դամ նե րին կոո պե րա տի վի պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար օ րեն քով սահ ման ված 
պա տաս խա նատ վու թյու նից: Այն պայ ման նե րում, ե րբ սահ ման ված ժամ կե տում (տա րե-
կան հաշ վեկշ ռի հաս տա տու մից հե տո` եր կու ա մս վա ըն թաց քում) լրա ցու ցիչ վճար նե րի 
մի ջո ցով ա ռա ջա ցած վնաս նե րը փա կե լու օ րեն քով սահ ման ված ի րենց պար տա վո րու-
թյու նը չկա տա րե լու հետ ևան քով ան հնար է ո րո շել կոո պե րա տի վի յու րա քան չյուր ան դա-
մի լրա ցու ցիչ վճա րի չմուծ ված մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 118-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ կե տով ամ րագր ված` լրա ցու ցիչ վճար նե րի մի ջո ցով ա ռա ջա ցած վնաս նե րը փա կե-
լու Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի պար տա կա նու թյու նը նե րա ռում է մինչև Կոո պե րա տի վի 
ան վճա րու նակ ճա նաչ վե լը գո յա ցած բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րը: Հա կա ռակ պա րա-
գա յում կա րող է խախտ վել Կոո պե րա տի վի պար տա տե րե րի` Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծով և Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի ա ռա ջին ար-
ձա նագ րու թյան ա ռա ջին հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (տես 
«Լո տոս» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի ան վճա րու նա կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ 
Լևոն Պետ րո սյանն ը նդ դեմ Կոո պե րա տի վի ան դամ ներ Է դո ւարդ Ա սատ րյա նի, Սվետ լա-
նա Խա լա թյա նի և Ռի մա Ա ղա սա րյա նի՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին թիվ 
3-1555(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.09.2006 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քի 118-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի տրա մա բա նու թյու նից բխում է, որ կոո-
պե րա տի վի ան դամ նե րի` ա ռա ջա ցած վնաս նե րը լրա ցու ցիչ վճար նե րի մի ջո ցով փա կե-
լու պար տա վո րու թյու նը պետք է կապ ված լի նի կոո պե րա տի վի գոր ծու նե ու թյան հետ, 
քա նի որ այն վնաս նե րը, ո րոնք կոո պե րա տի վի ան դա մը պետք է փա կի, ո րոշ վում են 
տա րե կան հաշ վեկշ ռի հաս տա տու մից հե տո, ո րը չի վե րա բե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 69-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված լու ծար ման հաշ վեկշ ռին: Նշ ված տրա մա-
բա նու թյամբ պետք է մեկ նա բան վի նաև նշ ված հոդ վա ծի դրույթն այն մա սին, որ կոո պե-
րա տի վի ան դամ նե րը նրա պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար հա մա պարտ սուբ սի դի ար 
պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում կոո պե րա տի վի յու րա քան չյուր ան դա մի լրա ցու ցիչ 
վճա րի չմուծ ված մա սի սահ ման նե րում: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյու նը սահ մա նա փակ-
վում է կոո պե րա տի վի գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ա ռա ջա ցած վնաս նե րով, ի սկ կոո-
պե րա տի վի լու ծար ման` այդ թվում սնան կու թյան ե ղա նա կով լու ծար ման հետ կապ ված 
ծախ սե րը չեն նե րառ վում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 118-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով 
նա խա տես ված լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա նակ նե րում: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն o րենuգր քով և այլ o րենք նե րով նա խա տեu ված 
կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծին մաu նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ի նչ պեu 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու-
նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած 
փաս տե րը։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րը ո րո շում է դա տա րա նը՝ գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և ա ռար կու թյուն նե րի հի ման վրա, ի սկ նույն հոդ-
վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո վի ճե լի 
է մնում փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ-
ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
կող մե րի միջև ա պա ցուց ման դա տա վա րա կան բե ռի բաշխ ման հար ցին: 

Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր գոր ծով կող մե-
րի միջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ճիշտ բաշ խե լու հա մար դա տա րանն ա ռա-
ջին հեր թին պետք է պար զի յու րա քան չյուր գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող փաս տե րը՝ ել նե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րից և ա ռար-
կու թյուն նե րից։ Ը նդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի լի նե լու դեպ քում դրա բա
ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը 
կրող կող մը (տե՛ս ը ստ հայ ցի Էդ գար Մար կո սյա նի և Զա րու հի Գևոր գյա նի ը նդ դեմ Սե դա 
Սարգ սյա նի` գրա վադր ված գույքն ար գե լան քից հա նե լու պա հան ջի մա սին, և հա կընդ-
դեմ հայ ցի` գու մա րի բռ նա գանձ ման և բռ նա գան ձու մը գրա վի ա ռար կայի վրա տա րա-
ծե լու պա հանջ նե րի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա-
քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 13.02.2009 թվա կա նի թիվ Ե ԱՆԴ/0479/02/08 ո րո շու մը): 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Կոո պե րա տի վը ՀՀ տն տե սա կան դա տա րա նի 
19.07.2004 թվա կա նի վճ ռով իր պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու հա մար ճա նաչ վել 
է սնանկ, ի սկ հե տա գա յում 04.10.2004 թվա կա նի ո րոշ մամբ լու ծար վել է, ին չը վկա յում է 
այն մա սին, որ Կոո պե րա տի վի հիմ նա դիր ան դա մը չի կա տա րել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 118-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով ամ րագր ված` լրա ցու ցիչ վճար նե րի մի ջո ցով 
ա ռա ջա ցած վնաս նե րը փա կե լու իր պար տա կա նու թյու նը: Այդ պայ ման նե րում Կոո պե-
րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գա գիկ Թու մա նյա նը հայց է ներ կա յաց րել 
ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րան, ո րի 14.04.2010 թվա կա նի թիվ Ա ՎԴ 3/0081/02/10 վճ ռով վճռ վել է Կար մեն 
Բախ շյա նից հօ գուտ Կոո պե րա տի վի բռ նա գան ձել 1.253.100 ՀՀ դրամ` որ պես ՀՀ տն տե-
սա կան դա տա րա նի 02.11.2004 թվա կա նի թիվ ՏՍ6-289 ո րոշ մամբ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Ե ղեգ-
նա ձո րի ՏՀՏ-ի բա վա րար ված պա հան ջի գու մար և վճի ռը մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 
Սնանկ ճա նաչ ված Կոո պե րա տի վի պար տա տե րե րի ժո ղո վի 19.09.2011 թվա կա նի ար ձա-
նագ րու թյան հա մա ձայն՝ քն նարկ վել են Կոո պե րա տի վի փա յա տեր ան դա մից գան ձել 
ա ռա ջա ցած այն պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րոնք չեն ը նդ գրկ վել 14.04.2009 թվա կա նի 
թիվ Ա ՎԴ 3/0081/02/10 վճ ռում:

 Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ հաս տատ ված է, որ բռ նա-
գանձ ման են թա կա գու մար նե րի վե րա բե րյալ պա հան ջը հաս տա տող պատ շաճ ա պա-
ցույց ներ հայց վո րի կող մից դա տա րան չեն ներ կա յաց վել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վճի ռը բե կա նե լիս և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լիս 
պատ ճա ռա բա նել է, որ «Ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը վի ճարկ վող վճ ռով չի 
ան դրա դար ձել որ պես պե տա կան տուրք օ րեն քով սահ ման ված և ամ րագր ված գու մա-
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րի բռ նա գանձ մա նը: Ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել նաև 
14.04.2010թ. թիվ Ա ՎԴ 3/0081/02/10 վճ ռում չընդգրկ ված մնա ցած պա հանջ նե րի մա սով 
բո ղո քա բե րի ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րին և հիմ նա վո րում նե րին: Այն է` կա յաց ված 
դա տա կան ակ տով չի պարզ վել, թե ե րբ և ի նչ հան գա մանք նե րում են գո յա ցել Ա. Ե լի նյա-
նի կող մից ներ կա յաց ված լրա ցու ցիչ պա հանջ նե րի գու մար նե րը, ա րդյոք ներ կա յաց ված 
պա հանջ նե րը, մաս նա վո րա պես «Հայ գա զարդ» ԲԲ ըն կե րու թյան նկատ մամբ ու նե ցած 
պարտ քը, ի նչ պես նաև նախ կին կա ռա վար չի հա մար սահ ման ված վար ձատ րու թյունն 
ը նդ գրկ ված չի ե ղել պա հանջ նե րի ցու ցա կում, և ե թե այո, ա պա ի նչն է հիմք հան դի սա ցել 
հայ ցա պա հան ջի մերժ ման հա մար»: 

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված փաս տա կան հան գա մանք-
նե րի առ կա յու թյամբ չեն հիմ նա վոր վում պար տա պա նի` տվ յալ դեպ քում Կոո պե րա տի վի 
հիմ նա դիր Կար մեն Բախ շյա նի նկատ մամբ Ա. Ե լի նյա նի կող մից ներ կա յաց ված լրա ցու-
ցիչ պա հանջ նե րի գու մար նե րը, քա նի որ Կոո պե րա տի վը ՀՀ տն տե սա կան դա տա րա նի 
19.07.2004 թվա կա նի վճ ռով իր պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու հա մար ճա նաչ վել 
է սնանկ, 04.10.2004 թվա կա նի ո րոշ մամբ լու ծար վել է և Կոո պե րա տի վին պատ կա նող 
գույ քը, փաս տաթղ թե րը, կնի քը և շտամ պը, հանձն ման-ըն դուն ման մա սին 18.08.2004 
թվա կա նի թիվ 1 և թիվ 2 ակ տե րով հանձն վել են սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին, 
ի րաց վել է գույ քը, Կոո պե րա տի վը գոր ծու նե ու թյուն չի ի րա կա նաց րել, ի սկ տվ յալ պա-
րա գա յում դա տա րա նի կող մից ի րա վա բա նա կան ան ձի լու ծա րու մից հե տո ա ռա ջա ցած 
պարտ քե րը և պար տա վո րու թյուն նե րը չեն կա րող դիտ վել որ պես Կոո պե րա տի վի գոր-
ծու նե ու թյան հետ կապ ված ծախ սեր: 

Ինչ վե րա բե րում է 748.940 ՀՀ դրա մը որ պես «Հայ գա զարդ» ՓԲԸ-ի նկատ մամբ ու-
նե ցած պարտք գան ձե լու պա հան ջին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա-
տա րանն ի րա վա ցի ո րեն պատ ճա ռա բա նել է, որ դրանք հիմ նա վո րող պատ շաճ ա պա-
ցույց ներ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նի 
կող մից չեն ներ կա յաց վել, հետ ևա բար դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ 
փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը` Ա նդ րա նիկ Ե լի նյա նը: Ա նդ րա-
դառ նա լով «Հայ գա զարդ» ՓԲԸ գլ խա վոր տնօ րե նի 29.11.2004 թվա կա նի թիվ 01-04/1534 
գրու թյա նը, ո րի հա մա ձայն` Կոո պե րա տի վի է լեկտ րոէ ներ գի այի գծով պարտ քը «Հա-
յաս տա նի էլ. Ցան ցեր» ՓԲԸ-ի նկատ մամբ կազ մել է 40.500 դրամ, Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հարկ է հա մա րում նշել, որ նշ ված գրու թյամբ չի հիմ նա վոր վում, որ դրա նում նշ ված 
պարտքն ա ռա ջա ցել է մինչև Կոո պե րա տի վի լու ծար ման գոր ծըն թա ցը, այ սինքն` վեր ջի-
նիս գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում:

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցա պա հան ջը վե րոն շյալ 
մա սով ան հիմն է նաև այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ այդ պա հանջն օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով չի ներ կա յաց վել սնան կու թյան վա րույ թում, և այն չի ը նդ գրկ վել պար տա տե-
րե րի պա հանջ նե րի ցու ցա կում, որ պի սի օ րենսդ րա կան պա հանջն էլ բխում էր սնան կու-
թյան վա րույ թի ըն թաց քում գոր ծող «Անվ ճա րու նա կու թյան (ս նան կու թյան) մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 42-րդ և 46-րդ հոդ ված նե րից: Մաս նա վո րա պես նշ ված օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` կա ռա վա րի չը սույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով իր կող մից վար վող գրան ցա-
մա տյա նում հաշ վա ռում և հաշ վար կում է պար տա պա նի նկատ մամբ ներ կա յաց ված բո լոր 
պա հանջ նե րի չա փե րը և ա ռաջ նա հեր թու թյու նը: Նույն օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` պար տա տե րերն ի րենց պա հանջ նե րը ներ կա յաց նում են դա տա րան սնան-
կու թյան մա սին հայ տա րա րու թյու նից հե տո՝ մե կամ սյա ժամ կե տում:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ 
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դա տա րա նը գտ նում է, որ 500.000 ՀՀ դրա մը` որ պես դա տա կան ծախ սի, 890.000 ՀՀ 
դրա մը՝ որ պես նախ կին կա ռա վար չի աշ խա տա վար ձի, ի սկ 425.000 ՀՀ դրա մը` որ պես 
կա ռա վար չի աշ խա տա վար ձի և վար չա կան ծախ սե րի գու մար նե րը չեն կա րող հա մար-
վել կոո պե րա տի վի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված պար տա վո րու թյուն ներ, հետ ևա բար 
դրանց հա մար Կոո պե րա տի վի հիմ նա դիր Կար մեն Բախ շյա նը պար տա վոր չէ կրել լրա-
ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյուն:

 Այս պի սով, վե րը նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 08.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 6-րդ կե տով սահ ման ված` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա-
կան ո ւժ տա լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ. «Մար-
դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան-
չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան-
դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից: 

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

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով` Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 08.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց 
ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 15.03.2012 թվա կա նի վճ ռին: 

2. «Պե տա կան տուր քի» մա սին ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի ի ա.1) կե տի հիմ քով դա-
տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԼԴ4/0201/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԼԴ4/0201/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ն. Տա վա րա ցյան
 Դա տա վոր ներ` Ս. Մի քայե լ յան 
 Դ. Խա չատ րյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «ՎՏԲ-Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու-

հետ՝ Բանկ) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 03.05.2012 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Բան կի ը նդ դեմ Մա րի նե Բաղ րա մյա նի, Ար թուր 
Ղու կա սյա նի, «Ա մոար թարգ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն), ան հատ ձեռ նար կա-
տեր Ար սեն Ղու կա սյա նի, ան հատ ձեռ նար կա տեր Ա նա հիտ Զա քա րյա նի՝ գու մա րի բռ-
նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Բան կը պա հան ջել է հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա-

գան ձել Մա րի նե Բաղ րա մյա նից, Ար թուր Ղու կա սյա նից, Ըն կե րու թյու նից, ան հատ ձեռ-
նար կա տեր Ար սեն Ղու կա սյա նից, ան հատ ձեռ նար կա տեր Ա նա հիտ Զա քա րյա նից 
11.100.305,7 ՀՀ դրամ՝ որ պես վար կային պար տա վո րու թյան գու մար, 135.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես պատ ճառ ված վնա սի գու մար, ի նչ պես նաև 15.04.2009 թվա կա նից մինչև պար-
տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տա րու մը վար կային պայ մա նագ րով նա խա տես ված կար-
գով հաշ վեգ րել տո կոս ներ և տույ ժեր:

ՀՀ Լո ռու մար զի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-
տա վոր՝ Ա. Մկո յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 10.12.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա-
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րար վել է:
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

03.05.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 10.12.2010 թվա կա նի վճ ռի դեմ Ա րա մայիս 
Ղու կա սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն, բե կան վել է Դա տա րա-
նի 10.12.2010 թվա կա նի վճ ռի՝ Ըն կե րու թյու նից հա մա պար տու թյան կար գով գու մար բռ-
նա գան ձե լու մա սը, և այդ մա սով գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ա րա մայիս Ղու կա սյա նը:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 

ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, խախ տել 
է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 209-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 211-րդ 
հոդ վա ծը, 219-րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ բո ղոք բե րող ան ձը վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լիս Բան կին չի ու-
ղար կել բո ղո քի և դրան կից փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը, ան տե սե լով այդ հան գա ման քը, վա րույթ է ըն դու նել վե րաքն նիչ բո ղո քը` զր կե լով 
Բան կին օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու 
ի րա վուն քից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, դուրս գա լով վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո-
րում նե րի սահ ման նե րից, գոր ծով կողմ չհան դի սա ցող ան ձից, ա ռանց ա պա ցույցն իր 
կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան չներ կա յաց նե լու վե-
րա բե րյալ հիմ նա վոր վա ծու թյան, ըն դու նել է նոր ա պա ցույց` Ըն կե րու թյան կա նո նադ-
րու թյու նը, գնա հա տել այն: Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ 
ան կախ այն հան գա ման քից, թե Ա րա մայիս Ղու կա սյանն Ըն կե րու թյան քա նի տո կոս 
բաժ նե մասն է տի րա պե տում, որ ևէ հիմք չի ե ղել նրան սույն գոր ծով որ պես կողմ ներգ-
րա վե լու հա մար: Ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի կնք ման պա հին Ըն կե րու թյան տնօ-
րենն է ե ղել Ար թուր Ղու կա սյա նը, ո րն էլ իր լի ա զո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում Բան կի 
հետ կն քել է ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գիր: Այ սինքն՝ Ըն կե րու թյան մաս նակ ցի որ ևէ 
ի րա վունք չի խախտ վել:

 Բա ցի այդ, ի նչ վե րա բե րում է այն հան գա ման քին, որ ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա-
նա գի րը պետք է կնք վեր Ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի ո րոշ ման հի ման վրա, ա պա 
նշ ված հար ցը սույն գոր ծով չի կա րող քն նարկ ման ա ռար կա լի նել, քա նի որ ե րաշ խա վո-
րու թյան պայ մա նա գի րը չի վի ճարկ վում: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 03.05.2012 թվա կա նի ո րոշ ման՝ Ըն կե րու թյու նից գու մար բռ նա գան ձե լու մա-
սով Դա տա րա նի 10.12.2010 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լու մա սը և այդ մա սով օ րի նա կան 
ո ւժ տալ Դա տա րա նի 10.12.2010 թվա կա նի վճ ռին:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Բո ղոք բե րած ան ձն ան տե սել է «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե-

րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի և Ըն կե րու թյան 
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կա նո նադ րու թյան 7.5-րդ կե տի պա հանջ նե րը, ո րոն ցով սահ մա նա փակ վում են ըն կե րու-
թյան տնօ րե նի ի րա վա սու թյուն նե րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն եզ րա հան գել է, որ Դա տա րա նի վճ ռով 
խախտ վել են Ըն կե րու թյան 66,6 տո կոս բաժ նե մա սի սե փա կա նա տեր Ա րա մայիս Ղու-
կա սյա նի ի րա վունք նե րը: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Բան կի և Մա րի նե Բաղ րա մյա նի միջև 15.05.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 506 

վար կային պայ մա նագ րով, ան շարժ գույք ձեռք բե րե լու նպա տա կով, Մա րի նե Բաղ րա-
մյա նին տրա մադր վել է 8.000.000 ՀՀ դրամ վարկ մինչև 15.05.2018 թվա կա նը մար ման 
ժամ կե տով (հա տոր 1ին, գ.թ. 79):

2) Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև 15.05.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 506-Ա ե րաշ-
խա վո րու թյան պայ մա նագ րով Ըն կե րու թյունն ամ բողջ ծա վա լով ե րաշ խա վո րել է 
15.05.2008 թվա կա նի թիվ 506 վար կային պայ մա նագ րով Մա րի նե Բաղ րա մյա նի ստա-
ցած 8.000.000 ՀՀ դրամ վար կի վե րա դար ձը (հա տոր 1ին, գ.թ. 1214):

3) Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան հա մա ձայն՝ Ա րա մայիս Ղու կա սյա նը Ըն կե րու-
թյան մաս նա կից է բաժ նե մա սե րի 2/3-րդ չա փով (ներ կա յաց վել է վե րաքն նիչ բո ղո քին 
կից, հա տոր 2րդ, գ.թ. 4656):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն՝ վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող եր րորդ 
ան ձինք կա րող են գոր ծի մեջ մտ նել հայց վո րի կամ պա տաս խա նո ղի կող մում մինչև դա-
տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց նե լը, ե թե գոր ծով կա յաց վող վճի ռը կա րող է ազ դել կող մե-
րից մե կի հան դեպ նրանց ու նե ցած ի րա վունք նե րի կամ պար տա կա նու թյուն նե րի վրա։

 Նույն օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան նե րի 
դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն նաև գոր ծին մաս-
նա կից չդարձ ված այն ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ։

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք 
ու նի ոչ մի այն գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, այլ նաև գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձը, 
պայ մա նով, ե թե գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը կա յաց վել է տվ յալ ան ձի 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։

«Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 3-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն-
կե րու թյու նը որ պեu uե փա կա նու թյուն ու նի ա ռանձ նաց ված գույք և իր պար տա վո րու-
թյուն նե րի հա մար պա տաu խա նա տու է այդ գույ քով, կա րող է իր ա նու նից ձեռք բե րել և 
ի րա կա նաց նել գույ քային և ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք ներ, կրել պար տա կա նու-
թյուն ներ, դա տա րա նում հան դեu գալ որ պեu հայց վոր կամ պա տաu խա նող։

 Նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյունն իր պար տա վո-
րու թյուն նե րի հա մար պա տաu խա նա տու է ի րեն պատ կա նող ամ բողջ գույ քով, ի սկ նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյու նը պա տաu խա նա տու չէ իր մաu-
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նա կից նե րի պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, ի սկ ըն կե րու թյան մաu նա կից նե րը պա
տաu խա նա տու չեն ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար և ի րենց ներդ
րած ա վանդ նե րի ար ժե քի uահ ման նե րում կրում են ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան 
հետ կապ ված վնաu նե րի ռիu կը։

 Սույն գոր ծով վե ճը վե րա բե րում է եր կու ի րա վա բա նա կան ան ձանց միջև կնք ված 
ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րին։ Հետ ևա բար Ըն-
կե րու թյու նը ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գի րը կն քել է և այդ պայ մա նագ րով ծա գած 
հա րա բե րու թյու նե րում հան դես է ե կել որ պես ի նք նու րույն սուբյեկտ: Պայ մա նագ րով 
ստանձ նած պար տա վո րու թյու նե րը չեն ազ դում Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի ի րա-
վունք նե րի և պար տա կա նու թյու նե րի վրա: Օ րենսդ րա կան նման կա նո նա կար գու մից էլ 
բխում է, որ մի այն Ըն կե րու թյունն է կրում ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով սահ ման-
ված պար տա վո րու թյու նը պատ շաճ չկա տա րե լու ռիս կը, որ պես քա ղա քա ցի աի րա վա-
կան հա րա բե րու թյան ին քու րույն սուբյեկտ: 

Դա տա րա նը Բան կի հայ ցը բա վա րա րե լիս հիմք է ըն դու նել այն հան գա ման քը, որ 
Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև 15.05.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 506-Ա ե րաշ խա վո րու-
թյան պայ մա նագ րով Ըն կե րու թյունն ամ բողջ ծա վա լով ե րաշ խա վո րել է 15.05.2008 թվա-
կա նի թիվ 506 վար կային պայ մա նագ րով Մա րի նե Բաղ րա մյա նի ստա ցած 8.000.000 ՀՀ 
դրամ վար կի վե րա դար ձը։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճի ռը՝ Ըն կե րու թյու նից հա մա պար տու թյան 
կար գով գու մար բռ նա գան ձե լու մա սով բե կա նե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րանն 
ը ստ է ու թյան վճիռ է կա յաց րել Ըն կե րու թյան մաս նա կից Ա րա մայիս Ղու կա սյա նի ի րա-
վունք նե րի վե րա բե րյալ՝ ա ռանց նրան մաս նա կից դարձ նե լու գոր ծի քն նու թյա նը։

«Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
12-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րը, հա մա ձայն 
ո րի` նրանք ի րա վունք ու նեն՝ ա) նույն o րեն քով կամ ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ 
uահ ման ված կար գով մաu նակ ցել ըն կե րու թյան կա ռա վար մա նը, բ) ըն կե րու թյան կա-
նո նադ րու թյամբ uահ ման ված կար գով տե ղե կու թյուն ներ u տա նալ ըն կե րու թյան գոր ծու-
նե ու թյան վե րա բե րյալ, գ) u տա նալ ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյու նից u տաց վող՝ o րեն քով 
uահ ման ված շա հույ թի մաuը, դ) o րեն քով և ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ uահ ման-
ված կար գով իր բաժ նե մաuը (դ րա մաuը) o տա րել ըն կե րու թյան մեկ կամ մի քա նի մաu-
նա կից նե րի կամ եր րորդ ան ձանց, ե) ան կախ մյուu մաu նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյու-
նից, ցան կա ցած պա հի դուրu գալ ըն կե րու թյու նից, զ) ըն կե րու թյան լու ծար ման դեպ քում 
o րեն քով կամ ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ uահ ման ված կար գով բա ժին u տա նալ 
ըն կե րու թյան մնա ցած գույ քից։ Ըն կե րու թյան մաu նա կից ներն ու նեն նաև o րեն քով և ըն-
կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ uահ ման ված այլ ի րա վունք ներ։

«Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 13-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը, 
հա մա ձայն ո րի` նրանք պար տա վոր ե ն՝ ա) ներդ րում ներ կա տա րել ըն կե րու թյան կա նո-
նադ րա կան կա պի տա լում ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված կար գով, բ) 
չհ րա պա րա կել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ գաղտ նիք պա րու նա կող տե-
ղե կու թյուն ներ, բա ցի օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րից։ Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րը 
կրում են նաև օ րեն քով և ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված այլ պար տա կա-
նու թյուն ներ։

 Վե րը նշ ված նոր մերն ամ րագր վել են նաև Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան 4-րդ 
գլխում։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով եր կու ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց միջև ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րով ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րի կա-
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տար ման վե րա բե րյալ կա յաց ված վճի ռը որ ևէ կերպ չի վե րա բե րում Ըն կե րու թյան մաս-
նակ ցի՝ «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 12-13-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե-
րին, հետ ևա բար Ըն կե րու թյան մաս նա կից Ա րա մայիս Ղու կա սյա նին գոր ծին մաս նա կից 
դարձ նե լու դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն Դա տա րա նը չու ներ։ 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ մանն առ այն, որ ե րաշ խա-
վո րու թյան պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյու նը գե րա զան ցում է Ըն կե րու-
թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լի 25 տո կո սը, հետ ևա բար այդ գոր ծար քը կա րող էր 
կա տար վել մի այն Ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի ո րոշ մամբ, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ նշ ված հան գա ման քը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ վե ճին Ըն կե րու թյան մաս նակ ցին մաս նա կից դարձ նե լու հա-
մար, քա նի որ նշ ված հար ցի քն նար կու մը դուրս է սույն գոր ծով քն նարկ վող հար ցի շր-
ջա նակ նե րից, քա նի որ Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև կնք ված ե րաշ խա վո րու թյան պայ-
մա նա գի րը չի վի ճարկ վում։ Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն 
գոր ծի նկատ մամբ կի րա ռե լի չի հա մա րում «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծը:

 Վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից ել նե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծը, կի րա ռել է «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու-
թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծը, ո րը չպետք է կի րա ռեր և 
Ըն կե րու թյան մաս նա կից Ա րա մայիս Ղու կա սյա նին սույն գոր ծի քն նու թյա նը մաս նա կից 
դարձ նե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ հան գել է սխալ եզ րա հանգ ման։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը հերք վում են վե րը նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում 
քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա-
տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են 
պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա-
լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով 
վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան-
հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

 Դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 03.05.2012 թվա կա նի ո րոշ ման՝ ՀՀ Լո ռու մար զի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 10.12.2010 թվա կա նի վճ ռի՝ «Ա մոար թարգ» ՍՊԸ-ից հա մա-
պար տու թյան կար գով գու մար բռ նա գան ձե լու մա սով բե կա նե լու մա սը և այդ մա սով 
օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ Լո ռու մար զի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 10.12.2010 թվա կա նի վճ ռին։

2. Ա րա մայիս Ղու կա սյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան-
ձել 317.059,17 ՀՀ դրամ՝ վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա և ՀՀ վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 24.03.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան 
տուր քի չվ ճար ված մա սի գու մար, 337.059,17 ՀՀ դրամ՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար-
ման են թա կա և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված 
պե տա կան տուր քի գու մար։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2304/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2304/02/10 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Տ. Սա հա կյան
 Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան 
 Տ. Նա զա րյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան գոր-

ծով կա ռա վա րիչ Ա ղա սի Ար սե նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կի մա Սա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 13.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ 
հայ ցի Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա ղա սի Ար սե նյա-
նի ը նդ դեմ Գա յա նե և Ռու բեն Զու լու մյան նե րի` 28.12.2006 թվա կա նին կնք ված ան շարժ 
գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րով Եր ևա նի Մաշ տո ցի պո ղո տայի 18-րդ շեն քի թիվ 
9 հաս ցե ում գտն վող բնա կա րա նը սնանկ ճա նաչ ված Հա րու թյուն Զու լու մյա նին վե րա-
դարձ նե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ 

Ա ղա սի Ար սե նյա նը պա հան ջել է պա տաս խա նող ներ Գա յա նե և Ռու բեն Զու լու մյան նե-
րից սնանկ ճա նաչ ված Հա րու թյուն Զու լու մյա նին հետ վե րա դարձ նել 28.12.2006 թվա կա-
նին կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րով Հա րու թյուն Զու լու մյա նի 
կող մից Գա յա նե և Ռու բեն Զու լու մյան նե րին նվեր տր ված (ան հա տույց փո խանց ված) 
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Եր ևա նի Մաշ տո ցի պո ղո տայի 18-րդ շեն քի թիվ 9 հաս ցե ում գտն վող բնա կա րա նը։ 
Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Թադ ևո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 11.07.2011 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է։ 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա-
րան) 13.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա յա նե և Ռու բեն Զու լու մյան նե րի վե րաքն նիչ բո-
ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 11.07.2011 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ 
Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա ղա սի Ար սե նյա նի հայ ցը 
մերժ վել է ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա ղա սի Ար սե նյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Գա յա նե և Ռու բեն Զու լու մյան նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ Նա րի նե Սարգ սյա նը։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 172-րդ հոդ-

վա ծի 2-րդ կե տը, 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 279-րդ հոդ վա ծը, ո րոնք չպետք է կի րա-
ռեր, չի կի րա ռել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ, 29-րդ և 54-րդ հոդ ված նե րը, 
ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ մամբ ը նդ հան րա պես չի ան դրա դար ձել սույն գոր-
ծով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի կի րա ռե լի ու թյա նը, սնան կու թյան գոր ծե րով կա-
ռա վար չի լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հար ցին։ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կա-
տա րել ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, այ լա պես 
կն կա տեր, որ կա տար ված ան հա տույց գոր ծարքն է Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու-
թյան պատ ճառ հան դի սա ցել։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ հայ ցի բա վա րար ման ա ռու մով Դա տա րա նի 
դիր քո րո շումն ի րա վա չափ հա մար վել չի կա րող, քա նի որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով սահ ման ված ան հա տույց փո խան ցում նե րի վե րա դարձ ման լի ա զո րու թյու նը չի 
կա րող վե րա բե րել ան շարժ գույ քին։ Այ նինչ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ-
ման վում է, որ կա ռա վա րի չը կա րող է սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե-
լուց հե տո ոչ ո ւշ, քան մեկ տար վա ըն թաց քում դի մել դա տա կան կար գով հետ ստա նա-
լու պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցում նե րը (այդ թվում` ոչ դրա մային) 
պար տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց, ո րոնք կա տար վել են պար տա պա նին 
սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում։ Այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը հան գել է սխալ եզ րա հանգ ման այն մա սին, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քով սահ ման ված ան հա տույց փո խան ցում նե րի վե րա դարձ ման լի ա զո րու թյու նը չի կա-
րող վե րա բեր վել ան շարժ գույ քին։ Բա ցի այդ, նվի րատ վու թյան պայ մա նա գիրն ի նք նին 
ան հա տույց գոր ծարք է, գույ քի ան հա տույց փո խան ցում, ո ւս տի սնան կու թյան գոր ծե րով 
կա ռա վա րի չը, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, կա րող է 
դա տա կան կար գով հետ ստա նալ ան հա տույց փո խանց ված գույ քը, տվ յալ դեպ քում ան-
շարժ գույ քը: 
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Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ մամբ պար տա պա նին զր կել է սնանկ 
վի ճա կից դուրս բե րե լու` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով ե րաշ խա վոր ված մի ակ 
հնա րա վո րու թյու նից։ 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 13.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը բա վա րա րել։ 

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ճիշտ ո րո շում է կա յաց րել, և վճ ռա բեկ բո ղո քը չի պա րու-

նա կում այն պի սի դա տա կան սխալ նե րի մա սին հիմ նա վոր ված փաս տարկ ներ, ո րոնք 
կա րող են հիմք ծա ռայել ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
172-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, 279-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի կող մից խախտ ված լի նե լու մա սին բո ղո քում բեր ված փաս տարկ նե րը հիմ նա-
վոր ված չեն, ի սկ գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զոտ վել ու գնա հատ վել են 
բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ։ Այ սինքն Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շում կա յաց նե-
լիս հան գել է ճիշտ եզ րա կա ցու թյան։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ հա մայնք նե րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 

04.10.2006 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով վճռ վել է Հա րու թյուն Զու լու մյա-
նից հօ գուտ Վա հե Սի մո նյա նի բռ նա գան ձել 400.000 ՌԴ ռուբ լուն բռ նա գանձ ման պա-
հին հա մար ժեք ՀՀ դրամ (հա տոր 1, գ. թ. 9)։ 

2) 28.12.2006 թվա կա նի ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն` 
Հա րու թյուն Զու լու մյա նը ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Մաշ-
տո ցի պո ղո տա 18-րդ շեն քի թիվ 9 բնա կա րա նը նվի րել է իր ե րե խա նե րին` Գա յա նե և 
Ռու բեն Զու լու մյան նե րին (հա տոր 1, գ.թ. 10, 59)։ 

3) Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի 23.08.2010 թվա կա նի վճ ռով Հա րու թյուն Զու լու մյա նը ճա նաչ վել է 
սնանկ, ի սկ նույն դա տա րա նի 22.09.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա ղա սի Ար սե նյա նը նշա-
նակ վել է Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ (հա տոր 1, գ. թ. 11):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա-

ձայն՝ կա ռա վա րի չը կա րող է սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուց հե տո 
ոչ ո ւշ, քան մեկ տար վա ըն թաց քում դի մել դա տա կան կար գով հետ ստա նա լու պար տա-
պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցում նե րը (այդ թվում` ոչ դրա մային) պար տա պա-
նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց, ո րոնք կա տար վել են պար տա պա նին սնանկ ճա նա-
չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա-
կան ան ձ պար տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված են հա մար վում նրա ա մու սի նը, նրանց 
հետ եր կու աս տի ճան ու ղիղ վե րըն թաց և վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի մեջ գտն-
վող ան ձինք, եղ բայ րը, քույ րը և նրանց հետ ու ղիղ վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի 
մեջ գտն վող ան ձինք, ա մուս նու եղ բայ րը, քույ րը:
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ: Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է դա տա կան 
ակ տե րի ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին:

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա-
տա րա նը պար տա վոր է տալ ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը: 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս տատ ված փաս տե րի և ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մի կամ նոր մե-
րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), ո րի հի ման վրա դա տա րա նը 
եզ րա կա ցու թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան մա սին: 

Ո րոշ ման մեջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա-
ծը, ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա նոր մը, այլ պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե 
հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը: 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը բնու թագ րում է ի նչ պես դա տա րա նի, այն պես 
էլ նրա ո րոշ ման ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ը նդ գծում դա տա կան գոր ծու նե ու թյան և 
դա տա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նը պետք 
է նշի ոչ մի այն այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև 
պետք է պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը 
մերժ վում: Մի այն նման հիմ նա վո րու մը կա րող է վկայել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա-
զո տու թյան մա սին (տես` Ալ վարդ Խա չատ րյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Թեհ մի նե 
Խա չատ րյանն ը նդ դեմ Ար մեն, Ա նա հիտ Խա չատ րյան նե րի, Քա նա քե ռա վա նի գյու ղա-
պե տա րա նի, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան 
կո մի տե ի Եղ վար դի տա րած քային ստո րա բա ժան ման` Քա նա քե ռա վա նի շրջ խորհր դի 
գործ կո մի 31.01.1995 թվա կա նի թիվ 1 ո րո շու մը, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա-
կան գրան ցու մը, գրանց ման վկա յա կա նը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու և հա-
մա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, և Ար մեն Խա չատ րյա նի հա կընդ-
դեմ հայցն ը նդ դեմ Թեհ մի նե Խա չատ րյա նի` բնա կու թյան ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու և 
բնա կե լի տա րա ծու թյու նից վտա րե լու պա հանջ նե րի մա սին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
26.12.2008 թվա կա նի ո րո շում, քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԿԴ3/0026/02/08): 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ հա մայնք նե-
րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 04.10.2006 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ-
ռով վճռ վել է Հա րու թյուն Զու լու մյա նից հօ գուտ Վա հե Սի մո նյա նի բռ նա գան ձել 400.000 
ՌԴ ռուբ լուն բռ նա գանձ ման պա հին հա մար ժեք ՀՀ դրամ:

 Հա րու թյուն Զու լու մյա նը, հան դի սա նա լով Եր ևա նի Մաշ տո ցի պո ղո տայի 18-րդ շեն-
քի թիվ 9 բնա կա րա նի սե փա կա նա տեր, 28.12.2006 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի 
նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րով նշ ված բնա կա րա նը նվի րել է իր ե րե խա ներ Գա յա նե և 
Ռու բեն Զու լու մյան նե րին։ 

Հա րու թյուն Զու լու մյա նը Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր-
ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 23.08.2010 թվա կա նի վճ ռով ճա նաչ-
վել է սնանկ, ի սկ նույն դա տա րա նի 22.09.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա ղա սի Ար սե նյա նը 
նշա նակ վել է Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ:

 Դա տա րա նը հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դրել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 9-րդ, 29-րդ և 54-րդ հոդ ված նե րը՝ հաս տատ ված հա մա րե լով, որ կա ռա վա րիչն 
ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան` պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան-
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ձանց կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով:
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վճի ռը բե կա նե լիս և հայ ցը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել 

է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյան հա մա ձայն` 
օ րենս դի րը տվ յալ նոր մով սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին ի րա վունք է վե րա պա հել 
ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում (u նան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուց 
հե տո ոչ ո ւշ, քան մեկ տար վա ըն թաց քում) հետ ստա նալ պար տա պա նի կա տա րած ան-
հա տույց փո խան ցում նե րը: Սա կայն նշ ված նոր մով օ րենս դի րը չի ման րա մաս նել, թե 
ի նչ պի սի գույ քի մա սին է խոս քը` շար ժա կան, թե՝ ան շարժ: Եվ ե կել է այն եզ րա հանգ-
ման, որ հայ ցի բա վա րար ման ա ռու մով Դա տա րա նի դիր քո րո շումն ի րա վա չափ հա մար-
վել չի կա րող, քա նի որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ան հա տույց 
փո խան ցում նե րի վե րա դարձ ման լի ա զո րու թյու նը չի կա րող վե րա բեր վել ան շարժ գույ-
քին, ի սկ տվ յալ պա րա գա յում հայց վո րի կող մից պա հանջ վող ան հա տույց փո խան ցու-
մը 28.12.2006 թվա կա նին կնք ված նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա Գա յա նե 
և Ռու բեն Զու լու մյան նե րի ան վամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գրանց ված ան շարժ 
գույքն է: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 279-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված են սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման հիմ քե րը: Տվ յալ նոր մի հա մա ձայն` սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը դա դա րում է սե փա կա նա տի րոջ կող մից իր գույքն օ տա րե լու, սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լու, գույ քը ո չն չաց նե լու և գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի կորս տի` օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում: 

Սույն պա րա գա յում հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դր ված «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման հիմք չի սահ մա-
նում, այլ պար զա պես սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին տվ յալ նոր մով ի րա վունք է 
վե րա պա հում հետ ստա նալ սնանկ ճա նաչ ված ան ձի կող մից կա տար ված ան հա տույց 
փո խան ցում նե րը, ո րոնք կա տար վել են սնան կու թյան մա սին դի մու մը ներ կա յաց նե լուց 
մեկ տար վա ըն թաց քում, ի սկ պար տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց պա րա գա-
յում 5 տար վա ըն թաց քում կա տար ված ան հա տույց փո խան ցում ներն են են թա կա հետ 
վե րա դարձ ման: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տը նա խա տե սում է սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով կա-
ռա վար չի դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը` պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց-
ված ան ձանց կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով: Ը նդ ո րում, 
կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու հիմ քում դր ված է այն հան գա ման քը, 
որ դրանք պետք է փո խանց ված լի նեն պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող 
հինգ տար վա ըն թաց քում և ան հա տույց: Այդ փո խան ցում նե րը կա րող են լի նել նաև ոչ 
դրա մային, այ սինքն` այլ գույ քային փո խան ցում ներ, այդ թվում` ապ րանք ներ, ար ժեթղ-
թեր, շար ժա կան և ան շարժ գույք: Կա ռա վա րիչն այդ ի րա վուն քը դա տա կան կար գով 
կա րող է ի րա կա նաց նել պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուց հե տո, բայց ոչ ո ւշ քան մեկ 
տար վա ըն թաց քում, ի նչն էլ սույն գոր ծով ա րել է Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ Ա ղա սի Ար սե նյա նը:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տով չի սահ մա նա փակ-
վում այն գույ քի շր ջա նա կը, ո րի վե րա բե րյալ կա տար ված փո խան ցում նե րը կա ռա վար չի 
հայ ցով կա րող են հետ ստաց վել, հետ ևա բար ան հիմն է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պն-
դումն այն մա սին, որ վե րոն շյալ հոդ վա ծը չի կա րող կի րառ վել ան շարժ գույ քի նկատ-
մամբ ի րա վունք նե րի փո խան ցում նե րի դեպ քի հա մար: 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն փաս տար կին, հա մա ձայն ո րի` 
հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դր ված «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա-
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ծը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման հիմք չի սահ մա նում, ա պա Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն ան հիմն է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 279-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քը դա դա րում է սե փա կա նա տի րոջ կող մից իր գույքն օ տա րե լու, սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լու, գույ քը ո չն չաց նե լու և գույ քի նկատ մամբ սե փա
կա նու թյան ի րա վուն քի կորս տի` օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:

 Նույն օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցուն դա տա րա-
նով սնանկ ճա նա չե լու դեպ քում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման կար գը 
և դա դար ման հիմ քե րը, ի նչ պես նաև պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են սնան կու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րող օ րեն քով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա-
ձայն՝ կա ռա վա րի չը կա րող է սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուց հե տո 
ոչ ո ւշ, քան մեկ տար վա ըն թաց քում դի մել դա տա կան կար գով հետ ստա նա լու պար
տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցում նե րը (այդ թվում` ոչ դրա մային) պար-
տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց, ո րոնք կա տար վել են պար տա պա նին սնանկ 
ճա նա չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տը նա խա տե սում է սնան կու թյան 
վե րա բե րյալ գոր ծով կա ռա վար չի դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը` պար տա պա նի կող-
մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու 
պա հան ջով, ո րի նպա տա կը պար տա պա նի գույ քի հա վա քագ րումն է` սնան կու թյան վա-
րույ թի ըն թաց քում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման նպա տա կով: Այ սինքն` 
նշ ված նոր մը սահ մա նում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման ի նք նու րույն հիմք:

 Փաս տո րեն, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 9-րդ, 29-րդ և 54-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, և ո րոնց կի րառ ման 
դեպ քում կա ռա վար չի պա հան ջը պետք է բա վա րար վեր, ո րն ի րա վա ցի ո րեն ի րա կա-
նաց րել էր Դա տա րա նը։ 

Այս պի սով, վե րը նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե-
րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 6-րդ կե տով սահ ման ված` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա-
կան ո ւժ տա լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող-
ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե-
ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է «Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա-
վուն քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից: Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար-
դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 
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դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը բա ցա կա յում է: 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով` Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 13.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի 
Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-
նի 11.07.2011 թվա կա նի վճ ռին:

2. Գա յա նե և Ռու բեն Զու լու մյան նե րից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գան ձել 
20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր-
քի գու մար։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՔԴ/1165/02/08
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՔԴ/1165/02/08 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Չի լին գա րյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Պետ րո սյան 
 Տ. Նա զա րյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով եր րորդ ան ձ Մայ րամ Սարգ սյա նի վճ ռա բեկ 

բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 09.02.2012 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ` ը ստ հայ ցի Լի զա Գրի գո րյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Համ լետ Նա ջա-
րյա նի, վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ 
Մայ րամ Սարգ սյա նի (մի ա ցել է հայ ցա պա հան ջին) ը նդ դեմ Լի զա Գրի գո րյա նի, Սո նիկ 
Ա թա յա նի` ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը, սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու և գույ քը հետ վե րա դարձ նե լու պա հանջ-
նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` հայց վո րը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 22.09.2006 թվա-

կա նին Լի զա Գրի գո րյա նի և Սո նիկ Ա թա յա նի միջև կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ-
վու թյան պայ մա նա գի րը, գույ քը հետ վե րա դարձ նել և ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի Նոր 
Նոր քի 9-րդ զանգ վա ծի 5-րդ շեն քի թիվ 121 բնա կա րա նի նկատ մամբ Սո նիկ Ա թա յա նի 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցու մը։ 

Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի 01.04.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.07.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Մայ-
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րամ Սարգ սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար-
չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.04.2010 թվա կա նի վճի ռը 
բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 29.09.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Սո նիկ Ա թա յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է: 

Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Բա բա յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 02.06.2011 թվա կա նի վճ-
ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
09.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սո նիկ Ա թա յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, 
Դա տա րա նի 02.06.2011 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է` հայ ցը մերժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մայ րամ Սարգ սյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Սո նիկ Ա թա յա նը։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տը, ո րը պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 595-րդ, 596-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ մամբ փաս տել է, որ կա ռա վար չի կող մից Դա տա-
րան չեն ներ կա յաց վել ոչ վի ճարկ վող պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու կամ ա ռո չինչ 
հա մա րե լու ի րա վա կան հիմ քե րը, ոչ էլ, ա ռա վել ևս, այդ պի սիք հաս տա տող ա պա ցույց-
ներ, ո ւս տի վի ճարկ վող պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու և դրա ան վա վե րու թյան 
հետ ևանք նե րը կի րա ռե լու մա սին պա հան ջը հիմ նա վոր ված հա մար վել ու բա վա րար վել 
չէր կա րող, մինչ դեռ Դա տա րա նը կա յաց րել է հայ ցը բա վա րա րե լու մա սին վճիռ՝ կի րա-
ռե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի պա-
հանջ նե րը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ նշ վա ծը գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ որ ևէ ա ռն-
չու թյուն չու նի։ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը սխալ է, քա նի որ ստաց-
վում է, որ Դա տա րա նը չի քն նար կել հայց վոր նե րի կող մից ներ կա յաց ված գոր ծարք նե րի 
ան վա վե րու թյան ի րա վա կան հիմ քե րը, այլ մի այն ա ռաջ նային դի տե լով սնան կու թյան 
կա ռա վար չի կող մից ի րա վա կան հիմ քե րի առ կա յու թյու նը՝ հայ ցը բա վա րա րել է զուտ 
դա տա վա րա կան ի րա վուն քի առ կա յու թյան փաս տով։ Նման եզ րա հան գու մը սխալ է, 
քա նի որ Դա տա րա նի վճ ռում հս տակ ամ րագր ված են այն եզ րա հան գում նե րը, որ ի րա-
կա նում Լի զա Գրի գո րյա նը մտադ րու թյուն չի ու նե ցել նվի րա բե րե լու իր բնա կա րա նը, այլ 
ո ւղ ղա կի ցան կու թյուն է ու նե ցել խու սա փե լու բնա կա րա նի նկատ մամբ բռ նա գան ձում 
տա րա ծե լու ի րա վա կան ըն թա ցա կար գից։ Դա տա րա նը հան գա մա նա լից ան դրա դար ձել 
է պա տաս խա նո ղի և նրա ներ կա յա ցուց չի կող մից բեր ված փաս տարկ նե րին, մաս նա-
վո րա պես վկա նե րի ցուց մունք նե րի ոչ ի րա վա չափ լի նե լուն՝ դրանք ո րա կե լով որ պես ոչ 
ի րա վա չափ և ա նըն դու նե լի։ 

Ան հիմն են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն փաս տարկ նե րը, որ Դա տա րա նը քն-
նարկ ման ա ռար կա չի դարձ րել գոր ծար քի ան վա վե րու թյան ի րա վա կան հիմ քը և հետ-
ևանք նե րը, քա նի որ դա տա կան ակ տում հան գա մա նո րեն նշ ված են գոր ծար քի ան վա-
վե րու թյան հիմ քում ըն կած փաս տա ցի հան գա մանք նե րը, ի նչ պես նաև Դա տա րա նը քն-
նարկ ման ա ռար կա է դարձ րել պա տաս խա նո ղի և նրա ներ կա յա ցուց չի կող մից որ պես 
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ա պա ցույց ներ կա յաց րած վկա նե րի ցուց մունք նե րի ոչ ի րա վա չափ լի նե լու և դրանք հա-
մա պա տաս խա նա բար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խա նե լու հար ցը։ 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 09.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 
02.06.2011 թվա կա նի վճ ռին։

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա տա րել է գոր ծի հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե-

ցող փաս տե րի լրիվ, օբյեկ տիվ և բազ մա կող մա նի քն նու թյուն, ճիշտ գնա հա տել է փաս-
տա կան հան գա մանք ներն ու ա պա ցույց նե րը, ո րոնք էլ հան գեց րել են սույն գոր ծի ճիշտ 
լուծ ման։ Այ սինքն՝ պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու և ան վա վե րու թյան հետ ևանք-
ներ կի րա ռե լու պա հան ջը չէր կա րող հիմ նա վոր հա մար վել, քան զի վի ճարկ ման հիմ քում 
դր ված է ե ղել մի այն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» 
կե տի պա հան ջը, որ պի սին գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հիմ քե րի հետ որ ևէ ա ռն չու թյուն 
չու նի։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1) Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք հա մայնք նե րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 

14.12.2007 թվա կա նի թիվ 2-3250 օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով վճռ վել է Լի զա Գրի-
գո րյա նից հօ գուտ Մայ րամ Սարգ սյա նի բռ նա գան ձել 8.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
ՀՀ դրամ և այդ գու մա րի հա մար տո կոս ներ` ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած 
բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քով՝ սկ սած 01.03.2007 թվա կա նից մինչև պար-
տա վո րու թյան դա դար ման օ րը (հա տոր 2, գ. թ. 72)։

2) Լի զա Գրի գո րյա նի և Սո նիկ Ա թա յա նի միջև 22.09.2006 թվա կա նին կնք ված և նո-
տա րա կան կար գով վա վե րաց ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հա-
մա ձայն` Լի զա Գրի գո րյանն իր մայր Սո նիկ Ա թա յա նին նվի րել է, ի սկ Սո նիկ Ա թա յա նը 
որ պես նվեր ըն դու նել է Եր ևա նի Նոր Նոր քի 9-րդ մ/շ 5-րդ շեն քի թիվ 121 հաս ցե ում գտն-
վող բնա կա րա նը (հա տոր 1, գ. թ. 15)։ 

3) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի-
տե ի աշ խա տա կազ մի Նոր Նորք տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մից 03.10.2006 
թվա կա նին տր ված ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 
2217436 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Նոր Նոր քի 9-րդ մ/շ 5-րդ շեն քի թիվ 121 բնա-
կա րա նի նկատ մամբ գրանց ված է Սո նիկ Ա թա յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը նո-
տա րի 22.09.2006 թվա կա նի թիվ 5465 նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա (հա-
տոր 1, գ. թ. 37)։

4) Եր ևա նի քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի՝ 23.07.2008 թվա կա նի թիվ 
Ե ՔԴ/0600/04/08 օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի հա մա ձայն` Լի զա Գրի գո րյա նը ճա-
նաչ վել է սնանկ։ 

Եր ևա նի քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 23.07.2008 թվա կա նի ո րոշ ման հա մա ձայն` 
Լի զա Գրի գո րյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել Համ լետ Նա ջա րյա-
նը։ Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 11.04.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լի զա Գրի գո րյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա-
ռա վա րիչ է նշա նակ վել Վարդ գես Բա լա բե կյա նը (հա տոր 1, գ. թ. 7-9, հա տոր 1, գ. թ. 10, 
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հա տոր 4, գ.թ. 66-67)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա-

ձայն՝ կա ռա վա րի չը կա րող է սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուց հե տո 
ոչ ո ւշ, քան մեկ տար վա ըն թաց քում դի մել դա տա կան կար գով հետ ստա նա լու պար տա-
պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցում նե րը (այդ թվում` ոչ դրա մային) պար տա պա-
նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց, ո րոնք կա տար վել են պար տա պա նին սնանկ ճա նա-
չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա-
կան ան ձ պար տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված են հա մար վում նրա ա մու սի նը, նրանց 
հետ եր կու աս տի ճան ու ղիղ վե րըն թաց և վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի մեջ գտն-
վող ան ձինք, եղ բայ րը, քույ րը և նրանց հետ ու ղիղ վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի 
մեջ գտն վող ան ձինք, ա մուս նու եղ բայ րը, քույ րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տե րի 
ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին:

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա-
տա րա նը պար տա վոր է տալ ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը: 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս տատ ված փաս տե րի և ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մի կամ նոր մե-
րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), ո րի հի ման վրա դա տա րա նը 
եզ րա կա ցու թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան մա սին: 

Ո րոշ ման մեջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա-
ծը, ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա նոր մը, այլ պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե 
հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը: 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը բնու թագ րում է ի նչ պես դա տա րա նի, այն պես 
էլ նրա ո րոշ ման ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ը նդ գծում դա տա կան գոր ծու նե ու թյան և 
դա տա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նը պետք 
է նշի ոչ մի այն այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև 
պետք է պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը 
մերժ վում: Մի այն նման հիմ նա վո րու մը կա րող է վկայել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա-
զո տու թյան մա սին (տես` Ալ վարդ Խա չատ րյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Թեհ մի նե 
Խա չատ րյանն ը նդ դեմ Ար մեն, Ա նա հիտ Խա չատ րյան նե րի, Քա նա քե ռա վա նի գյու ղա-
պե տա րա նի, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան 
կո մի տե ի Եղ վար դի տա րած քային ստո րա բա ժան ման` Քա նա քե ռա վա նի շրջ խորհր դի 
գործ կո մի 31.01.1995 թվա կա նի թիվ 1 ո րո շու մը, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա-
կան գրան ցու մը, գրանց ման վկա յա կա նը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու և հա-
մա սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, և Ար մեն Խա չատ րյա նի հա կընդ-
դեմ հայցն ը նդ դեմ Թեհ մի նե Խա չատ րյա նի` բնա կու թյան ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու և 
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բնա կե լի տա րա ծու թյու նից վտա րե լու պա հանջ նե րի մա սին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
26.12.2008 թվա կա նի ո րո շում, քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԿԴ3/0026/02/08): 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք հա մայնք նե րի 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ 14.12.2007 թվա կա նի թիվ 2-3250 օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած վճ ռով վճռ վել է Լի զա Գրի գո րյա նից հօ գուտ Մայ րամ Սարգ սյա նի բռ նա գան-
ձել 8.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ և այդ գու մա րի հա մար տո կոս ներ` ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քով՝ սկ սած 
01.03.2007 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը։ Լի զա Գրի գո րյա նի 
և Սո նիկ Ա թա յա նի միջև 22.09.2006 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու-
թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Լի զա Գրի գո րյա նը նվի րել է, ի սկ Սո նիկ Ա թա յա նը որ-
պես նվեր ըն դու նել է Եր ևա նի Նոր Նոր քի 9-րդ մ/շ 5-րդ շեն քի թիվ 121 հաս ցե ում գտն-
վող բնա կա րա նը։ Եր ևա նի քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի՝ 23.07.2008 թվա կա նի թիվ 
Ե ՔԴ/0600/04/08 օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի հա մա ձայն` Լի զա Գրի գո րյա նը ճա-
նաչ վել է սնանկ, նույն դա տա րա նի 23.07.2008 թվա կա նի ո րոշ ման հա մա ձայն` Լի զա 
Գրի գո րյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել Համ լետ Նա ջա րյա նը, 
ի սկ Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 11.04.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել 
Վարդ գես Բա լա բե կյա նը։

 Դա տա րա նը հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դրել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 9-րդ, 29-րդ և 54-րդ հոդ ված նե րը՝ հաս տատ ված հա մա րե լով, որ կա ռա վա րիչն 
ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան` պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան-
ձանց կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վճի ռը բե կա նե լիս և հայ ցը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, 
որ սույն գոր ծի փաս տե րից ա կն հայտ է, որ «Բ նա կա րա նի՝ որ պես ան շարժ գույ քի նվի-
րատ վու թյան վի ճարկ վող Պայ մա նա գի րը կնք վել է ՀՀ քաղ. օր.-ի 595-րդ և 596-րդ հոդ-
ված նե րին հա մա պա տաս խան, ի սկ այդ Պայ մա նագ րի վի ճարկ ման ի րա վա կան հիմ քում 
դր վել է մի այն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տը, 
ո րը, սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր-
դող հինգ տար վա ըն թաց քում պար տա պա նի կող մից նրան փոխ կա պակց ված ան ձանց 
կա տա րած ան հա տույց փո խան ցում նե րը դա տա կան կար գով հետ ստա նա լու նպա տա-
կով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք վե րա պա հե լով հան դերձ, չի սահ մա նում ո ՛չ այդ փո-
խան ցում նե րը հետ ստա նա լու այլ ի րա վա կան ե ղա նակ ներ, քան դրանց հիմ քում ըն կած 
գոր ծարք ներն ան վա վեր ճա նա չե լը և (կամ) այդ գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան հետ-
ևանք նե րը կի րա ռե լը, ո ՛չ էլ այդ գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան այլ հիմ քեր, քան ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված նե րը», և ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի վկա յա կոչ մամբ դա-
տա րան դի մած կա ռա վա րի չը պետք է.

ա) վկա յա կո չի նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված այն հիմ քե-
րը, ո րոնք դա տա րա նին թույլ են տա լիս վի ճարկ վող գոր ծար քը ճա նա չել ան վա վեր կամ 
գնա հա տել որ պես ա ռո չինչ` կի րա ռե լով դրա ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րը.

բ) ներ կա յաց նի վի ճարկ վող գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հիմ քե րի առ կա յու թյու-
նը հաս տա տող թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց ներ։  Ար դյուն քում Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ տվ յալ դեպ քում Լի զա Գրի գո րյա նի սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի կող մից Դա տա րա նին չեն ներ կա յաց վել ո ՛չ վի ճարկ վող Պայ մա նա-
գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու կամ ա ռո չինչ հա մա րե լու ի րա վա կան հիմ քե րը, ո ՛չ էլ, ա ռա վել 
ևս, այդ պի սիք հաս տա տող ա պա ցույց ներ, ո ւս տի վի ճարկ վող Պայ մա նա գիրն ան վա վեր 
ճա նա չե լու և դրա ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րը կի րա ռե լու մա սին պա հան ջը հիմ նա-
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վոր ված հա մար վել ու բա վա րար վել չէր կա րող, մինչ դեռ Դա տա րա նը կա յաց րել է հայ ցը 
բա վա րա րե լու մա սին վճիռ` այն պատ ճա ռա բա նե լով սոսկ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տում նշ ված պայ ման նե րի առ կա յու թյամբ, որ-
պի սիք գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ որ ևէ ա ռն չու թյուն չու նեն։

 Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է սնան կու թյան 
վե րա բե րյալ գոր ծով կա ռա վար չի դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի հար ցին` պար տա պա-
նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա-
նա լու պա հան ջով:

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տը նա խա տե սում է սնան կու թյան վե րա բե-
րյալ գոր ծով կա ռա վար չի դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը` պար տա պա նի կող մից ի րեն 
փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու պա հան ջով, 
ո րի նպա տա կը պար տա պա նի գույ քի հա վա քագ րումն է` սնան կու թյան վա րույ թի ըն-
թաց քում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման նպա տա կով: Այ սինքն` նշ ված 
նոր մը սահ մա նում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դար ման ի նք նու րույն հիմք: Ը նդ 
ո րում, կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու հիմ քում դր ված է այն հան գա ման-
քը, որ դրանք պետք է փո խանց ված լի նեն պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր-
դող հինգ տար վա ըն թաց քում և ան հա տույց: Այդ փո խան ցում նե րը կա րող են լի նել նաև 
ոչ դրա մային, այ սինքն` այլ գույ քային փո խան ցում ներ, այդ թվում` ապ րանք ներ, ար-
ժեթղ թեր, շար ժա կան և ան շարժ գույք: Կա ռա վա րիչն այդ ի րա վուն քը դա տա կան կար-
գով կա րող է ի րա կա նաց նել պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուց հե տո, բայց ոչ ո ւշ քան 
մեկ տար վա ըն թաց քում (տե՛ս Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա-
րիչ Ա ղա սի Ար սե նյա նի ը նդ դեմ Գա յա նե և Ռու բեն Զու լու մյան նե րի` 28.12.2006 թվա կա նին 
կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րով Եր ևա նի Մաշ տո ցի պո ղո տայի 
18-րդ շեն քի թիվ 9 հաս ցե ում գտն վող բնա կա րա նը սնանկ ճա նաչ ված Հա րու թյուն Զու-
լու մյա նին վե րա դարձ նե լու պա հան ջի մա սին թիվ Ե ԿԴ/2304/02/10 գոր ծով Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 23.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը)։

 Փաս տո րեն, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, և ո րի կի րառ ման դեպ քում կա ռա վար-
չի պա հան ջը պետք է բա վա րար վեր, ո րն ի րա վա ցի ո րեն ի րա կա նաց րել էր Դա տա րա նը։ 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի վկա յա կոչ-
մամբ դա տա րան դի մած կա ռա վա րի չը պետք է.

ա) վկա յա կո չի նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված այն հիմ քե-
րը, ո րոնք դա տա րա նին թույլ են տա լիս վի ճարկ վող գոր ծար քը ճա նա չել ան վա վեր կամ 
գնա հա տել որ պես ա ռո չինչ` կի րա ռե լով դրա ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րը, բ) ներ-
կա յաց նի վի ճարկ վող գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հիմ քե րի առ կա յու թյու նը հաս տա տող 
թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց ներ, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
այն հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո-
խան ցում նե րը հետ ստա նա լու լի ա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս կա ռա վա րի չը պար տա-
պա նի գույ քը վե րա դարձ նե լու նպա տա կով պետք է գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ-
ցա պա հան ջով դի մի դա տա րան հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-
ցուն դա տա րա նով սնանկ ճա նա չե լու դեպ քում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա-
րար ման կար գը և դա դար ման հիմ քե րը, ի նչ պես նաև պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի 
բա վա րար ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են սնան կու թյան հա րա բե-
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րու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րեն քով:
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա-

ձայն՝ կա ռա վա րի չը կա րող է սնան կու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուց հե տո 
ոչ ո ւշ, քան մեկ տար վա ըն թաց քում դի մել դա տա կան կար գով հետ ստա նա լու պար
տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցում նե րը (այդ թվում` ոչ դրա մային) պար-
տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց, ո րոնք կա տար վել են պար տա պա նին սնանկ 
ճա նա չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը և այլ գույ քային ի րա վունք նե րը, այդ 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, դրանց ծա գու մը, փո խան ցումն ու դա դա րու մը 
են թա կա են պե տա կան գրանց ման: 

Գ րանց ման են թա կա են` ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, 
օգ տա գործ ման ի րա վուն քը, հի փո թե քը, սեր վի տուտ նե րը, ի նչ պես նաև սույն օ րենսգր-
քով և այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում` այլ ի րա վունք նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 303-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր-
ծարքն ան վա վեր է սույն օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քե րով դա տա րա նի կող մից այն 
այդ պի սին ճա նա չե լու ու ժով (վի ճա հա րույց գոր ծարք) կամ ան կախ նման ճա նա չու մից 
(ա ռո չինչ գոր ծարք):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 304-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` գոր ծար-
քի ան վա վե րու թյան դեպ քում կող մե րից յու րա քան չյու րը պար տա վոր է մյուս կող մին վե-
րա դարձ նել գոր ծար քով ամ բողջ ստա ցա ծը, ի սկ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձ նե լու 
ան հնա րի նու թյան դեպ քում (նե րա ռյալ, ե րբ ստա ցածն ար տա հայտ վում է գույ քից օ գտ-
վե լու, կա տար ված աշ խա տան քի կամ մա տուց ված ծա ռա յու թյան մեջ)` հա տու ցել դրա 
ար ժե քը դրա մով, ե թե գոր ծար քի ան վա վե րու թյան այլ հետ ևանք ներ նա խա տես ված չեն 
օ րեն քով: 

Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի ծա գու մը և դա դա րու մը են թա կա է պե տա կան գրանց ման: Այ սինքն՝ սե փա կա նա-
տեր ու նե ցող գույ քը իր նախ կին սե փա կա նա տի րո ջը վե րա դարձ նե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ է ան վա վեր ճա նա չել ի րա վուն քի փո խանց ման վե րա բե րյալ պայ մա նա գի րը և դրա 
հի ման վրա կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, ի սկ վե րոն շյա լը կա րող է 
ի րա կա նա նալ մի այն հա մա պա տաս խան ան վա վե րու թյան հիմ քի առ կա յու թյան դեպ-
քում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել նաև, որ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ այն նա խա տե-
սում է սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով կա ռա վար չի դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը` 
պար տա պա նի կող մից ի րեն փոխ կա պակց ված ան ձանց կա տար ված փո խան ցում նե րը 
հետ ստա նա լու պա հան ջով: Վե րոն շյալ հոդ վա ծով ա ռանձ նաց վել են այն պի սի փո խան-
ցում նե րի տե սակ ներ, ո րոնք ա կն հայ տո րեն վկա յում են պար տա տե րե րի նկատ մամբ ու-
նե ցած պար տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու պար տա պա նի մտադ րու թյան մա-
սին: 

Այ սինքն՝ վե րոն շյալ օ րեն քով սահ ման վել են փո խանց ված ան շարժ գույ քի նկատ-
մամբ ի րա վունք նե րի հետ ստա նա լու ի րա վուն քը, սա կայն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս-
գիր քը վե րոն շյալ փո խան ցում նե րի ան վա վե րու թյան հիմք չի նա խա տե սում:

 Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ առ կա է օ րենսդ րա կան բաց, քա նի որ ստաց վում է մի 
ի րա վի ճակ, ե րբ օ րեն քով նա խա տես վում է ո րո շա կի փաս տե րի վրա հաս նե լու ու ժով ան-
շարժ գույ քի վե րա բե րյալ կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու ի րա վուն քը, սա-
կայն այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րը բա ցա կա յում են:



38

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան շարժ գույ քը հետ 
ստա նա լը դրա վե րա բե րյալ կնք ված գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք է, հետ ևա-
բար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 
ան շարժ գույ քը հետ ստա նա լու ի րա վուն քը կա րող է ի րա կա նաց վել ան շարժ գույ քի նվի-
րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա կա տար ված պե տա կան գրան ցումն 
ան վա վեր ճա նա չե լու մի ջո ցով: 

Այս պի սով, վե րը նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 09.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 6-րդ կե տով սահ ման ված` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա-
կան ո ւժ տա լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող-
ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե-
ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է «Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա-
վուն քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից: Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար-
դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 
դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը բա ցա կա յում է: 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով` Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 09.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Ա վան և Նոր-
Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 02.06.2011 թվա-
կա նի վճ ռին:

2. Սո նիկ Ա թա յա նից հօ գուտ Մայ րամ Սարգ սյա նի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար։

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3430/02/09
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3430/02/09
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ա. Մկրտ չյան 
Դա տա վոր ներ՝ Ն. Հով սե փյան
 Ն. Տա վա րա ցյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ար մե նու հի Մալ խա սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 02.09.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ 
հայ ցի Լու սի նե Իս րաե լ յա նի ը նդ դեմ Կա րեն Խա չատ րյա նի և Ար մե նու հի Մալ խա սյա նի, 
եր րորդ ան ձ Ար մեն Սարգ սյա նի` բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Լու սի նե Իս րաե լ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Կա րեն 

Խա չատ րյա նի և Ար մե նու հի Մալ խա սյա նի միջև 30.03.2007 թվա կա նին կնք ված բաժ նե-
մա սի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը (այ սու հետ՝ Պայ մա նա գիր)` հայ ցի հիմ քում դնե լով 
այն հան գա ման քը, որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող գույ-
քը ա մուս նու կող մից օ տար վել է ա ռանց իր հա մա ձայ նու թյան, ո րի ար դյուն քում խախտ-
վել է իր սե փա կա նու թյան, ի նչ պես նաև գույ քը նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քով ձեռք 
բե րե լու ի րա վուն քը: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 04.08.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 17.12.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լու-
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սի նե Իս րաե լ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա-
րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
04.08.2010 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր`Ս.Թադ ևո սյան) (այ սու հետ՝ Դա տա-
րան) 27.05.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
02.09.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար մե նու հի Մալ խա սյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո-
ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար մե նու հի Մալ խա սյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Լու սի նե Իս րաե լ յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 296-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին կե տը և 471-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ-
նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 289-րդ և 305-րդ 
հոդ ված նե րը, 436-րդ և 470-րդ հոդ ված նե րի 1-ին կե տերն ու 448-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ 
կե տե րը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 481-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 48-րդ հոդ վա ծի 
1-ին և 6-րդ կե տե րը, 51-րդ, 53-րդ և 219-րդ հոդ ված նե րի 1-ին կե տե րը, 220-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ կե տի 5-րդ են թա կե տը և 221-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ բո ղոք բե րած ան ձի մոտ չի բա ցա կայել 

Պայ մա նագ րով ի րա վունք ձեռք բե րե լու կա մա հայտ նու թյու նը, որ պի սի հան գա ման-
քը հաս տատ վում է նրա նով, որ Պայ մա նա գի րը կն քե լուց հե տո «ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ-ՄԱՆ-
ՐԻԿՅԱՆ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) կա նո նադ րա կան կա պի տա լում Կա րեն 
Խա չատ րյա նի ու նե ցած 100 տո կոս բաժ նե մա սի նկատ մամբ իր ի րա վուն քը են թար կել է 
պե տա կան գրանց ման, ի նչ պես նաև մի ջոց ներ է ձեռ նար կել Ըն կե րու թյա նը սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Սա յաթ-Նո վա փո ղո ցի 29/4 հաս ցե ում գտն-
վող կի սա քանդ տա ղա վա րով ծան րա բեռն ված հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու-
թյան ի րա վունք ձեռք բե րե լու ո ւղ ղու թյամբ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Կա րեն Խա չատ րյա նի մոտ չի բա ցա կայել 
Պայ մա նագ րով ի րա վունք փո խան ցե լու կա մա հայտ նու թյու նը, որ պի սի հան գա ման-
քը հաս տատ վում է նրա նով, որ Պայ մա նա գի րը կն քե լու օ րը վեր ջինս հանձն ման-ըն-
դուն ման ակ տով ի րեն է հանձ նել Ըն կե րու թյան կնի քը, կա նո նադ րու թյու նը, պե տա կան 
գրանց ման վկա յա կա նը` ներ դիր նե րով, ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի 
պե տա կան գրանց ման վկա յա կան նե րը, ի նչ պես նաև առ կա բո լոր հաշ վա պա հա կան և 
հար կային հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րը, Ըն կե րու թյան բո լոր պայ մա նագ րե րը, հրա-
ման նե րը, ո րո շում նե րը և Ըն կե րու թյան ստեղ ծած, Ըն կե րու թյան հա մար ի րա վունք ներ 
և պար տա կա նու թյուն ներ ա ռա ջաց նող այլ փաս տաթղ թե րը: Բա ցի այդ, սույն քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ Կա րեն Խա չատ րյա նը ե րբ ևէ չի հայտ նել դիր քո-
րո շում այն մա սին, որ իր մոտ բա ցա կայել է Ար մե նու հի Մալ խա սյա նին ո րո շա կի ի րա-
վունք ներ փո խան ցե լու կա մա հայտ նու թյու նը, ա վե լին, իր կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա-
դի մու մի պա տաս խա նում պն դել է, որ հան դի սա նա լով Ըն կե րու թյան մի ակ մաս նա կի ցը 
և տնօ րե նը` իր հայե ցո ղու թյամբ տնօ րի նել է Ըն կե րու թյան բաժ նե մա սե րը:
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 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ան գամ վե րը նշ ված կամ քի և կա մա հայտ-
նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում Պայ մա նա գի րը են թա կա էր ոչ թե ան վա վեր 
ճա նաչ ման, այլ այն կա րող էր դիտ վել ա ռո չինչ (կեղծ) գոր ծարք, և կի րառ վե ին ան վա վե-
րու թյան հետ ևանք ներ, հետ ևա բար ան գամ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե-
րը ճիշտ լի նե լու դեպ քում Դա տա րա նի վճի ռը չի կա րող մնալ օ րի նա կան ու ժի մեջ, ո րով 
ան վա վեր է ճա նաչ վել Պայ մա նա գի րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նե լով Պայ մա նագ րի կող մե րի 
միջև մի մյանց ո րո շա կի ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ փո խան ցե լու կամ քի ու կա-
մա հայտ նու թյան բա ցա կա յու թյան փաս տը, դուրս է ե կել վե րաքն նու թյան սահ ման նե րից, 
քա նի որ այդ փաս տը քն նարկ ման ա ռար կա չի դարձ վել Դա տա րա նի կող մից: Այ սինքն` 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն պի սի փաս տեր, 
ո րոնց վե րա բե րյալ ին քը զրկ ված է ե ղել որ ևէ դիր քո րո շում հայտ նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Պայ մա նա գիրն իր ա մուս նու ցու ցու մով 
կնք վե լու, Պայ մա նագ րի է ա կան պայ ման նե րի վե րա բե րյալ Կա րեն Խա չատ րյա նի հետ 
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ձեռք չբեր վե լու, Պայ մա նագ րում նշ ված գու մա րը չվ ճար վե-
լու պայ ման նե րում այն կա րող էր ոչ թե ան վա վեր ճա նաչ վել որ պես վի ճա հա րույց գոր-
ծարք, այլ հա մար վել չկնք ված, ե թե Լու սի նե Իս րաե լ յա նի կող մից ներ կա յաց վեր նման 
պա հանջ, ի սկ քա նի որ նման պա հանջ չի ներ կա յաց վել, ո ւս տի Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մից վճի ռը են թա կա էր բե կան ման, ի սկ հայ ցը` մերժ ման:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Պայ մա նագ րի գնի մա սին պայ մանն 
օ րենս դիրն է ա կան պայ ման չի հա մա րում, ի սկ ապ րան քի հա մար չվ ճա րե լը դիտ վում է 
որ պես պար տա վո րու թյան խախ տում կամ չկա տա րում, որ պի սի ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րի կար գա վոր մանն օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի ա ռան ձին 
դրույթ ներ է նվի րել` որ պես հետ ևանք նա խա տե սե լով ոչ թե պայ մա նա գիրն ան վա վեր 
ճա նա չե լը, այլ այն լու ծե լը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Լու սի նե Իս րաե լ յանն է վկա յա կո չել այն 
փաս տե րը, որ Պայ մա նա գի րը կն քե լիս Կա րեն Խա չատ րյա նի մոտ բա ցա կայել է ան-
հրա ժեշտ լի ա զո րու թյու նը, ի սկ Ար մե նու հի Մալ խա սյանն ի մա ցել է այդ մա սին, ո րի պայ-
ման նե րում Լու սի նե Իս րաե լ յա նի վրա պետք է դր վեր նշ ված փաս տե րի ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը: Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշ ված պար տա կա նու թյու նը 
վեր ջի նիս վրա չի դրել, ի սկ Լու սի նե Իս րաե լ յանն իր հեր թին ի նչ պես չի ա պա ցու ցել այդ 
եր կու պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը, այն պես էլ չի ներ կա յաց րել դրանց 
վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ, ո ւս տի դրանց վի ճե լի մնա լու դեպ քում բա ցա սա կան հետ-
ևանք նե րը պետք է կրեր ոչ թե ին քը, այլ` Լու սի նե Իս րաե լ յա նը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը զուրկ է ի րա վա կան հիմ նա վո րու մից, քա նի որ նույն 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով, նույն հայ ցա դի մու մի շր ջա նակ նե րում մի դեպ քում ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը 17.12.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ է ա կան նշա նա կու թյուն է 
տա լիս Կա րեն Խա չատ րյա նի մոտ վի ճե լի գոր ծար քը կն քե լու հա մար ան հրա ժեշտ լի ա զո րու-
թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան և գոր ծար քի մյուս կող մի՝ Ար մե նու հի Մալ խա սյա նի այդ մա սին 
ի մա նա լու ա կն հայտ հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյան փաս տե րը պար զե լուն` այն հա մա-
րե լով գոր ծի լուծ ման նա խա պայ ման, ի սկ 02.09.2011 թվա կա նի ո րոշ ման մեջ նշում է, որ վի-
ճարկ վող գոր ծար քի` մյուս կող մի լի ա զո րու թյուն նե րի մա սին ի մա նա լու կամ չի մա նա լու գնա-
հատ ման հար ցե րը չեն կա րող ազ դել սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի ել քի վրա:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 02.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Կենտ րոն և 
Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նի 04.08.2010 թվա կա նի վճ ռին: 
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2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը 
Ար մե նու հի Մալ խա սյա նի պն դումն այն մա սին, որ իր և Կա րեն Խա չատ րյա նի միջև 

չի բա ցա կայել մի մյանց ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ փո խան ցե լու կամքն ու 
կա մա հայտ նու թյու նը, ըն դա մե նը բո ղոք բե րող կող մի հայ տա րա րու թյունն է, ո րը չի հիմ-
նա վոր վում գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րով: Բո ղոք բե րո ղը չի կա րող պն դում ներ 
ա նել Կա րեն Խա չատ րյա նի փո խա րեն: Այն, որ Կա րեն Խա չատ րյա նը և Ար մե նու հի Մալ-
խա սյա նը ստո րագ րել են վի ճարկ վող գոր ծար քը, այն ստա ցել է պե տա կան գրան ցում, և 
Կա րեն Խա չատ րյա նը գոր ծար քով գնոր դին է հանձ նել ըն կե րու թյան կնիքն ու փաս տաթղ-
թե րը, դեռ չեն հեր քում գոր ծով հաս տատ ված ա պա ցույց ներն առ այն, որ Ար մե նու հի Մալ-
խա սյա նը վի ճարկ վող գոր ծար քը կն քել է Ար մեն Մալ խա սյա նի ցու ցու մով, այ սինքն` ան-
ձամբ չակն կա լե լով փո խան ցել կամ ստա նալ ոչ մի ի րա վունք ու պար տա կա նու թյուն, և որ 
Ար մե նու հի Մալ խա սյա նին գոր ծար քի գի նը չի վճար վել: Կա րեն Խա չատ րյա նի պն դումն 
այն մա սին, որ որ պես ըն կե րու թյան տնօ րեն մի անձ նյա է տնօ րի նել բաժ նե մա սե րը, ևս չի 
հեր քում վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում ներն ա ռն վազն այն քա նով, որ քա նով որ 
Կա րեն Խա չատ րյա նը չի հան դի սա ցել ըն կե րու թյան մի անձ նյա սե փա կա նա տեր, ըն կե րու-
թյու նը ե ղել է Կա րեն Խա չատ րյա նի և իր ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը, ի սկ Կա րեն Խա-
չատ րյա նը կնոջ սե փա կա նու թյու նը տնօ րի նե լու լի ա զո րու թյուն չի ստա ցել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը՝
 Կա րեն Խա չատ րյա նի և Լու սի նե Իս րաե լ յա նի միջև ա մուս նու թյու նը Եր ևա նի 

Ա մուս նու թյան պա լա տում գրանց վել է 09.08.1996 թվա կա նին (հ. 1-ին, գ.թ.12). 
Սա սուն Խա չատ րյանն Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում իր ու նե ցած 

100 տո կոս բաժ նե մա սը վա ճա ռել է Կա րեն Խա չատ րյա նին, ո րի հի ման վրա ՀՀ ար դա-
րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա-
կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան Կենտ րո նի տա րած քային բաժ նում 08.06.2004 թվա-
կա նին գրան ցում է կա տար վել այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան մի ակ մաս նա կի ցը և տնօ-
րենն է Կա րեն Խա չատ րյա նը (հ. 1-ին, գ.թ.55).

 Կա րեն Խա չատ րյա նի և Ար մե նու հի Մալ խա սյա նի միջև 30.03.2007 թվա կա նին 
կնք վել է Պայ մա նա գիր, ո րի հա մա ձայն` Կա րեն Խա չատ րյա նը Ար մե նու հի Մալ խա սյա-
նի սե փա կա նու թյանն է հանձ նել Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում իր ու նե-
ցած 100 տո կոս բաժ նե մա սը: Այդ Պայ մա նագ րի հի ման վրա ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի 
գոր ծա կա լու թյան Կենտ րո նի տա րած քային բաժ նում 06.04.2007 թվա կա նին գրան ցում 
է կա տար վել այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան մի ակ մաս նա կի ցը և տնօ րենն է Ար մե նու հի 
Մալ խա սյա նը (հ. 1-ին, գ.թ.15, 55).

 Կա րեն Խա չատ րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ա նու շիկ Պո ղո սյա նը հայ ցա դի մու մի պա-
տաս խան է ներ կա յաց րել նաև այն մա սին, որ Կա րեն Խա չատ րյանն «իր հայե ցո ղու-
թյամբ է տնօ րի նել բաժ նե մա սը», «Պայ մա նա գի րը կնք վել է օ րեն քի շր ջա նակ նե րում, 
օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան» (հ. 1-ին, գ.թ.81):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի ա ռա ջին նա խա դա-

սու թյան հա մա ձայն` հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մաu նա կից նե րից յու րա քան չյուրն 
ի րա վունք ու նի կն քել ը նդ հա նուր գույ քը տնo րի նե լու գոր ծարք ներ, ե թե այլ բան նա խա-
տեu ված չէ նրանց հա մա ձայ նու թյամբ: Նույն կե տի ե րկ րորդ նա խա դա սու թյան հա մա-
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ձայն` հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մաu նա կից նե րից մե կի կող մից կնք ված` ը նդ հա նուր 
uե փա կա նու թյան տնo րին ման գոր ծար քը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել մնա ցած մաu-
նա կից նե րի պա հան ջով` գոր ծարք կն քող մաu նակ ցի մոտ ան հրա ժեշտ լի ա զո րու թյուն-
նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում, ե թե ա պա ցուց վի, որ գոր ծար քի մյուu կողմն ի մա ցել է 
կամ ա կն հայ տո րեն պետք է ի մա նար այդ մաuին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա մուu նու-
թյան ըն թաց քում ա մուuին նե րի ձեռք բե րած գույ քը նրանց հա մա տեղ uե փա կա նու թյունն 
է, ե թե այլ բան նա խա տեu ված չէ օ րեն քով կամ նրանց միջև կնք ված պայ մա նագ րով:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը, հաշ վի առ-
նե լով ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման հիմ քը` ա մուս նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը և օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րը, ը ստ է ու թյան ամ րագ րել 
է ը նդ հա նուր գույ քը տնօ րի նե լու ժա մա նակ մյուս հա մա սե փա կա նա տե րե րի` գույ քի տնօ
րին ման գոր ծարք կն քե լու ի րա վուն քի առ կա յու թյան կան խա վար կա ծը (տես` Ա նուշ 
Ար տա շե սյա նի հայցն ը նդ դեմ Ար մե նու հի Ստե փա նյա նի, ՀՀ Եր ևա նի «Կենտ րոն» նո-
տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի, Լյուդ վիկ Հով հան նի սյա նի`բ նա կա րա նի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կանն 
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.09.2009 
թվա կա նի թիվ Ե ԱՔԴ/0275/02/08 ո րո շու մը, ի նչ պես նաև Հաս միկ Ղա զա րյա նի ը նդ դեմ 
«Ար ցախ բանկ» ՓԲԸ-ի, Սար գիս Թեր զյա նի, եր րորդ ան ձ Խո րեն Սարգ սյա նի` հի փո թե քի 
պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
27.12.2011 թվա կա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1023/02/10 ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում նե րով ար ձա նագր վել է, որ հա մա տեղ uե փա կա նու-
թյան մաu նա կից նե րից մե կի կող մից կնք ված` ը նդ հա նուր uե փա կա նու թյան տնo րին ման 
գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար բա վա րար չէ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս-
նա կից նե րի` ա մու սին ներ հան դի սա նա լու մա սին գոր ծար քի մյուս կող մի, մաս նա վո րա-
պես, գնոր դի տե ղե կաց ված լի նե լու փաս տը: Նման պա հան ջը դա տա րա նի կող մից կա-
րող է բա վա րար վել մի այն, ե թե մի ա ժա մա նակ առ կա են եր կու պայ ման ներ`

1) հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մաu նակ ցի մոտ վի ճե լի գոր ծար քը կն քե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ լի ա զո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյուն.

2) գոր ծար քի մյուս կող մի` այդ մա սին ի մա նա լը կամ դրա մա սին ող ջամ տո րեն են-
թադ րե լու ա կն հայտ հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը (տես` ը ստ Թա գուշ Պետ րո սյա նի 
հայ ցի ը նդ դեմ Ժան նա Ղա զա րյա նի` «Բիզ նես կենտ րոն» ԲԲԸ-ի բաժ նե տոմ սե րի 16.08.2004 
թվա կա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու և ան վա վե րու թյան հետ-
ևանք ներ կի րա ռե լու պա հան ջի մա սին և ը ստ վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք նու-
րույն պա հանջ ներ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Ցո լակ Մի լի տո սյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Թա-
գուշ Պետ րո սյա նի և Ժան նա Ղա զա րյա նի` «Բիզ նես կենտ րոն» ԲԲԸ-ի բաժ նե տոմ սե րի 
16.08.2004 թվա կա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա-
սին թիվ 3-459 (ՏԴ) գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2007 թվա կա նի ո րո շու մը, ի նչ պես 
նաև Հաս միկ Ղա զա րյա նի ը նդ դեմ «Ար ցախ բանկ» ՓԲԸ-ի, Սար գիս Թեր զյա նի, եր րորդ 
ան ձ Խո րեն Սարգ սյա նի` հի փո թե քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա-
սին գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2011 թվա կա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1023/02/10 ո րո շու մը): 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ա մու սին ներ Կա րեն Խա չատ րյա նի և Լու սի նե Իս-
րաե լ յա նի միջև այլ բան նա խա տե սող հա մա ձայ նու թյուն չի ե ղել: Այ սինքն` Կա րեն Խա չատ-
րյա նը, որ պես հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա կից, ու նե ցել է հա մա տեղ սե փա կա նու-
թյուն հան դի սա ցող բաժ նե մա սե րի տնօ րին ման գոր ծարք կն քե լու ի րա վունք: Հետ ևա բար, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Լու սի նե Իս րաե լ յա նի կող մից բաժ նե մա սե րի ա ռու վա-
ճառ քի գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը դա տա րա նի կող մից կա րող էր բա վա-
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րար վել մի այն Կա րեն Խա չատ րյա նի մոտ վի ճե լի գոր ծար քը կն քե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
լի ա զո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան և դրա մա սին գոր ծար քի մյուս կող մի` գնորդ Ար մե նու-
հի Մալ խա սյա նի կող մից ի մա նա լու կամ դրա մա սին ող ջամ տո րեն են թադ րե լու ա կն հայտ 
հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյան փաս տը ա պա ցուց ված հա մա րե լու դեպ քում:

 Սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րը, հաս տատ ված հա մա րե լով այն հան գա-
ման քը, որ Կա րեն Խա չատ րյա նը և Ար մեն Սարգ սյա նը ե ղել են վա ղե մի ծա նոթ ներ, և 
Ար մե նու հի Մալ խա սյա նը պետք է ի մա նար, որ Կա րեն Խա չատ րյա նը և Լու սի նե Իս րաե-
լ յանն ա մու սին ներ են, այդ հան գա ման քը բա վա րար է հա մա րել եզ րա կաց նե լու հա մար, 
որ Ար մե նու հի Մալ խա սյանն ի մա ցել է կամ ա կն հայ տո րեն պետք է ի մա նար բաժ նե մա-
սե րի` Կա րեն Խա չատ րյա նի և Լու սի նե Իս րաե լ յա նի հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը հան-
դի սա նա լու ու Կա րեն Խա չատ րյա նի մոտ բաժ նե մա սե րի ա ռու վա ճառ քի գոր ծար քի կնք-
ման հա մար ան հրա ժեշտ լի ա զո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին:

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 198-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի ե րկ րորդ նա խա դա սու թյան վե րը նշ ված կար գա վո րու մը, գտ նում է, որ 
մի այն Կա րեն Խա չատ րյա նի և Լու սի նե Իս րաե լ յա նի` ա մու սին ներ լի նե լու փաս տի հաս տա-
տու մը բա վա րար հիմք չէ են թադ րե լու, որ Կա րեն Խա չատ րյա նը հա մա տեղ գույ քը տնօ րի նե-
լու լի ա զո րու թյուն չի ու նե ցել, քա նի որ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րից մե կի 
կող մից կնք ված` ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան տնօ րին ման գոր ծար քը մնա ցած մաս նա կից-
նե րի պա հան ջով կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել մի այն այն դեպ քում, ե թե ա պա ցուց վի, որ գոր-
ծար քի մյուս կողմն ի մա ցել է կամ ա կն հայ տո րեն պետք է ի մա նար այդ մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի դա տաքն նու թյամբ չի ա պա ցուց-
վել այն հան գա ման քը, որ Ար մե նու հի Մալ խա սյանն ի մա ցել է կամ ա կն հայ տո րեն պետք 
է ի մա նար հա մա սե փա կա նա տե րե րի միջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
գոր ծին մաu նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր պա հանջ նե րի և ա ռար-
կու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած հան գա մանք նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե-
րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այս կամ այն հան գա ման քի առ կա յու թյան 
կամ բա ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը պետք է լի նի գոր ծով ձեռք 
բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա-
նա կան հետ ևու թյու նը` հաշ վի առ նե լով դրանց հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, 
կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը:

 Մինչ դեռ, սույն գոր ծով հայց վոր Լու սի նե Իս րաե լ յա նը Կա րեն Խա չատ րյա նի` վի-
ճե լի գոր ծար քը կն քե լու հա մար ան հրա ժեշտ լի ա զո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան և այդ 
մա սին գոր ծար քի մյուս կող մի` գնորդ Ար մե նու հի Մալ խա սյա նի կող մից ի մա նա լու կամ 
ի մա նա լու ա կն հայտ հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը հիմ նա վո րող որ ևէ հիմ նա վոր 
ա պա ցույց չի ներ կա յաց րել:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծը հա րու ցում է մի այն հայ ցի կամ դի մու մի հի ման վրա, ի սկ նույն օ րենսգր քի 131-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը վճիռ կա յաց նե լիս ո րո շում 
է հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ այն մեր ժե լու հար ցը։

Այ սինքն` վե րը նշ ված հոդ ված նե րի ի մաս տով դա տա րա նը պար տա վոր է ՝
- քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը հա րու ցել մի մի այն հա մա պա տաս խան հայ ցի կամ դի-

մու մի հի ման վրա,
- քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը քն նել մի մի այն այդ գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա պա-

հանջ նե րի շր ջա նա կում։
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 Սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րը հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դրել են 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 195-րդ, 289-րդ, 436-րդ, 446-րդ, 449-րդ, 470-րդ և 305-
րդ հոդ ված նե րը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ վե ճի ա ռար կա պայ մա նա գի րը չի հա մա պա-
տաս խա նում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի պա հանջ նե րին, քա նի որ կող մե րի միջև 
հա մա ձայ նու թյուն ձեռք չի բեր վել պայ մա նագ րի է ա կան պայ ման նե րի վե րա բե րյալ, և 
բա ցա կայել են կող մե րի կամ քը մի մյանց փո խան ցե լու ո րո շա կի ի րա վունք ներ և պար-
տա կա նու թյուն ներ, ո րի ար դյուն քում ո ւղ ղա կի ո րեն խախտ վում է հայց վո րի հա մա սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև գն ման նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քը։

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված փաս տե րը սույն գոր ծով չէ-
ին կա րող քն նու թյան ա ռար կա դառ նալ, քա նի որ սույն գոր ծով հայց վո րի կող մից վե ճի 
ա ռար կա պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան նման հիմք չի նշ վել:

 Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քում նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ-
տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող-
ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե-
ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է «Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա-
վուն քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից: Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա-
տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան 
ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա-
կա յում է: Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 02.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել. Լու սի նե Իս-
րաե լ յա նի հայ ցը մեր ժել: 

2. Լու սի նե Իս րաե լ յա նից հօ գուտ Ար մե նու հի Մալ խա սյա նի բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ 
դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի և 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար 
վճար ված պե տա կան տուրք:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՆԴ/1402/02/09
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՆԴ/1402/02/09
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Կ. Հա կո բյան
 Դա տա վոր ներ՝ Տ. Սա հա կյան
 Տ. Նա զա րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Լի ա նա Դոք մա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 23.09.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ 
հայ ցի Սու սան նա Տա րա ևայի ը նդ դեմ Կա րա պետ և Լի ա նա Դոք մա նյան նե րի` ա ռանց 
փոխ հա տուց ման ըն տա նի քով բնա կա րա նից վտա րե լու, վար ձավ ճար բռ նա գան ձե լու 
պա հանջ նե րի մա սին, և Կա րա պետ և Լի ա նա Դոք մա նյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ-
դեմ Սու սան նա Տա րա ևայի, Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի, Եր ևա նի Կենտ րոն նո տա րա-
կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի, Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած քի նո տար 
Էդ վարդ Մա կա րյա նի` բնա կա րա նի նկատ մամբ Սու սան նա Տա րա ևայի սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի գրան ցու մը, դրա հա մար հիմք ծա ռա յած ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ-
քի պայ մա նա գի րը, բնա կա րա նի նկատ մամբ Էմ մա Ա լեք սա նյա նին և Վա րու ժան Ղահ-
րա մա նյա նին տր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու, 
գրանց ման վկա յա կան ներն ա նուժ լի նե լու ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաս տե րը հաս տա տե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Սու սան նա Տա րա ևան պա հան ջել է ա ռանց փոխ հա տուց ման 
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Կա րա պետ և Լի ա նա Դոք մա նյան նե րին ըն տա նի քով վտա րել Եր ևա նի Ա. Հով հան նի-
սյան փո ղո ցի 26-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նից և բռ նա գան ձել վար ձավ ճար:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Կա րա պետ և Լի ա նա Դոք մա նյան նե րը 
պա հան ջել են ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի Ա. Հով հան նի սյան փո ղո ցի 26-րդ շեն քի թիվ 
7 բնա կա րա նի նկատ մամբ Սու սան նա Տա րա ևայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան-
ցու մը, դրա հա մար հիմք ծա ռա յած ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, Էմ մա 
Ա լեք սա նյա նին և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նին տր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
գրան ցու մը, դրա հա մար հիմք ծա ռա յած 14.05.2009 թվա կա նի ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու-
թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը, և հաս տա տել գրանց ման վկա յա կան ներն ա նուժ լի նե լու 
ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը: 

Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի 29.03.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը և հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել են 
մաս նա կի ո րեն: Վճռ վել է «Հայ ցը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն` վտա րել Լի ա նա Դոք մա-
նյա նին և նրա ըն տա նի քի ան դամ ներ Կա րա պետ և Հա կոբ Դոք մա նյան նե րին Եր ևա նի 
Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջան, Ա. Հով հան նի սյան փո ղոց, 26-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նից: 
Մեր ժել հայ ցը` վար ձավ ճա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջով: Հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա-
րա րել մաս նա կի ո րեն. մաս նա կի ո րեն` Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի մա սով, ան վա վեր 
ճա նա չել 14.05.2009 թվա կա նին Էմ մա Ա լեք սա նյա նին և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նին 
տր ված ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը` Եր ևա նի Նոր քի 4-րդ միկ-
րոշր ջան, 2-րդ հատ ված, 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի վե րա բե րյալ, և այդ մա սով Լի-
ա նա Դոք մա նյա նին ճա նա չել 03.10.2004 թվա կա նին մա հա ցած Լևոն Ղահ րա մա նյա նի 
գույ քի ժա ռանգ: Մեր ժել պա հան ջը` 23.06.2009 թվա կա նի ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ-
քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ: Մեր ժել պա հան ջը` Սու սան նա 
Տա րա ևայի ան վամբ Եր ևա նի Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջան, 2-րդ հատ ված, 9-րդ շեն քի թիվ 
7 բնա կա րա նի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ: Կար ճել քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը` նույն բնա-
կա րա նի վե րա բե րյալ Սու սան նա Տա րա ևային տր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
գրանց ման վկա յա կանն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի հիմ քով: Մեր-
ժել պա հան ջը` Էմ մա Ա լեք սա նյա նի և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի ան վամբ Եր ևա նի 
Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջան, 2-րդ հատ ված, 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի նկատ մամբ 
26.05.2009 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցումն ան վա վեր 
ճա նա չե լու վե րա բե րյալ: Կար ճել քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը նույն բնա կա րա նի 
վե րա բե րյալ Էմ մա Ա լեք սա նյա նին և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նին տր ված սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կանն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով` ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա-
կե տի հիմ քով»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 09.07.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Եր-
ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-
նի 29.03.2010 թվա կա նի վճ ռի դեմ Կա րա պետ և Լի ա նա Դոք մա նյան նե րի վե րաքն նիչ 
բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն: Ո րոշ վել է բե կա նել Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք 
վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 29.03.2010 թվա կա նի 
վճի ռը հետ ևյալ մա սե րով` «Հայ ցը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն. վտա րել Լի ա նա Դոք մա-
նյա նին և նրա ըն տա նի քի ան դամ ներ Կա րա պետ Դոք մա նյա նին, Հա կոբ Դոք մա նյա-
նին Եր ևա նի Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջան, Ա.Հով հան նի սյան փո ղո ցի 26-րդ շեն քի / նախ կին 
9-րդ շենք/ թիվ 7 բնա կա րա նից: Հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն. մեր ժել 
պա հան ջը` 2009 թվա կա նի հու նի սի 23-ի ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն 
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ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ: Մեր ժել պա հան ջը` Սու սան նա Տա րա ևայի ան վամբ 
Եր ևա նի Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջան, 2-րդ հատ ված, 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի նկատ-
մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու վե-
րա բե րյալ: Մեր ժել պա հան ջը` Էմ մա Ա լեք սա նյա նի և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի ան-
վամբ Եր ևա նի Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջան, 2-րդ հատ ված, 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա-
նի նկատ մամբ 2009 թվա կա նի մայի սի 26-ին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ: Լի ա նա և Կա րա պետ Դոք մա նյան նե րից 
հա մա պարտ կար գով հօ գուտ Սու սան նա Տա րա ևայի բռ նա գան ձել 4.000 ՀՀ դրամ` որ-
պես վճար ված պե տա կան տուր քի փոխ հա տու ցում, և այդ մա սե րով գործն ու ղար կել նոր 
քն նու թյան: Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի 29.03.2010 թվա կա նի վճի ռը մնա ցած մա սե րով թող նել օ րի նա կան ու-
ժի մեջ»: 

Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Պետ րո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 24.05.2011 թվա կա նի 
վճ ռով վճռ վել է. «Հա կընդ դեմ հայց վոր ներ Կա րա պետ Դոք մա նյա նի և Լի ա նա Դոք մա-
նյա նի հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Ան վա վեր ճա նա չել մաս նա կի ո-
րեն ան վա վեր ճա նաչ ված` 14.05.2009 թվա կա նին տր ված ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան 
վկա յագ րի հի ման վրա Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի, 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ 
շեն քի (ներ կա յումս` Ա. Հով հան նի սյան փո ղոց 26 շենք) թիվ 7 բնա կա րա նի 1/4-րդ բաժ-
նի նկատ մամբ Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի ան վամբ 2009 թվա կա նի մայի սի 26-ին 
կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը: Մաս նա կի ո րեն` 
Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի մա սով, ան վա վեր ճա նա չել Էմ մա Ա լեք սա նյա նի, Վա րու-
ժան Ղահ րա մա նյա նի և Սու սան նա Տա րա ևայի միջև 23.06.2009 թվա կա նին կնք ված և 
«Նոր Նորք» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էդ վարդ Մա կա րյա նի կող մից վա վե րաց-
ված` Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի, 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի (ներ կա յումս` 
Ա. Հով հան նի սյան փո ղոց 26 շենք) թիվ 7 բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի թիվ 2773 պայ-
մա նա գի րը: Ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի, 2-րդ հատ-
վա ծի 9-րդ շեն քի (ներ կա յումս` Ա. Հով հան նի սյան փո ղոց 26 շենք) թիվ 7 բնա կա րա նի 
նկատ մամբ Սու սան նա Տա րա ևայի ան վամբ 24.06.2009 թվա կա նին կա տար ված սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը: Որ պես 23.06.2009 թվա կա նին կնք ված 
և «Նոր Նորք» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էդ վարդ Մա կա րյա նի կող մից վա վե-
րաց ված` Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի, 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի (ներ կա-
յումս` Ա. Հով հան նի սյան փո ղոց 26 շենք) թիվ 7 բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի թիվ 2773 
պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան հետ ևանք` Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նին պար տա վո-
րեց նել ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով վա ճա ռող ներ Էմ մա Ա լեք սա նյա նի և Վա րու ժան 
Ղահ րա մա նյա նի կող մից ստաց ված 9.000.000 ՀՀ դրամ գու մա րի 1/4-ր դը` 2.250.000 ՀՀ 
դրամ գու մա րը վե րա դարձ նել Սու սան նա Տա րա ևային: Թույ լատ րել Սու սան նա Տա րա-
ևային կա տա րե լու իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը Եր ևա նի 
Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի, 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի (ներ կա յումս` Ա. Հով հան նի-
սյան փո ղոց 26 շենք) թիվ 7 բնա կա րա նի 3/4-րդ բաժ նի նկատ մամբ: Թույ լատ րել Լի ա-
նա Դոք մա նյա նին կա տա րե լու իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու-
մը Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի, 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի (ներ կա յումս` 
Ա. Հով հան նի սյան փո ղոց 26 շենք) թիվ 7 բնա կա րա նի 1/4-րդ բաժ նի նկատ մամբ: Թիվ 
Ե ԱՆԴ/1402/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թի մասն ը ստ Կա րա պետ ու Լի ա նա 
Դոք մա նյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Սու սան նա Տա րա ևայի, Վա րու ժան Լևո նի 
Ղահ րա մա նյա նի, «Նոր Նորք» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էդ վարդ Մա կա րյա նի` 
գրանց ման վկա յա կան նե րի ա նուժ լի նե լու ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
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փաս տը հաս տա տե լու պա հան ջի մա սին, կար ճել` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քով: Կա րա պետ ու Լի ա նա Դոք մա-
նյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցը մնա ցած մա սով մեր ժել: Հայց վոր Սու սան նա Տա րա ևայի 
հայ ցը` Կա րա պետ Դոք մա նյա նին և Լի ա նա Դոք մա նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քով ի րեն պատ կա նող` Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի, 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ 
շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նից վտա րե լու պա հան ջի մա սին, մեր ժել: Թիվ Ե ԱՆԴ/1402/02/09 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թի մասն ը ստ հայ ցի Սու սան նա Տա րա ևայի ը նդ դեմ Կա-
րա պետ Դոք մա նյա նի և Լի ա նա Դոք մա նյա նի` վար ձավ ճար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի 
մա սին, կար ճել` նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մաuին միև նույն հիմ քե րով վե ճի 
վե րա բե րյալ դա տա րա նի` o րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճիռ առ կա լի նե լու հիմ քով»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
23.09.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 24.05.2011 թվա կա նի վճ ռի դեմ Սու սան նա 
Տա րա ևայի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն, ի սկ Կա րա պետ և Լի ա-
նա Դոք մա նյան նե րի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է: Ո րոշ վել է «Դա տա րա նի 24.05.2011 
թվա կա նի թիվ Ե ԱՆԴ/1402/02/09 վճի ռը մաս նա կի ո րեն բե կա նել և փո փո խել. Սու սան-
նա Տա րա ևայի հայ ցա պա հան ջը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն. Լի ա նա և Կա րա պետ 
Դոք մա նյան նե րին վտա րել Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի 2-րդ հատ վա ծի 9 
շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նից: Լի ա նա և Կա րա պետ Դոք մա նյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցա-
պա հան ջը բա վա րար ված մա սով մեր ժել: Մնա ցած մա սով վճի ռը թող նել ան փո փոխ»:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Լի ա նա Դոք մա նյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Սու սան նա Տա րա ևան։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 275-րդ, 

304-րդ, 305-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 274-րդ հոդ վա ծը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 51-րդ, 53-րդ հոդ ված նե րը։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով հաս-
տատ վել է այն փաս տը, որ Լի ա նա Դոք մա նյա նը, 2004 թվա կա նից բնակ վե լով վի ճե լի 
բնա կա րա նում, փաս տա ցի տի րա պետ ման ե ղա նա կով ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը, 
ին չը նշա նա կում է, որ ան կախ վի ճե լի բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի պե տա կան գրան ցու մից, Լևոն Ղահ րա մա նյա նի մա հից հե տո Լի ա նա Դոք մա-
նյա նը բնա կա րա նի նկատ մամբ ու նե ցել է բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վունք: Այ-
սինքն՝ Էմ մա Ա լեք սա նյա նի և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի կող մից վի ճե լի բնա կա րա-
նի օ տար մամբ այդ բնա կա րա նի՝ Լի ա նա Դոք մա նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող մա սը նրա տի րա պե տու թյու նից դուրս է ե կել իր կամ քից ան կախ պատ ճառ-
նե րով, քա նի որ Էմ մա Ա լեք սա նյա նը և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նը Լի ա նա Դոք մա-
նյա նի մա սը վա ճա ռե լու ի րա վունք չեն ու նե ցել: Ա վե լին, Լի ա նա Դոք մա նյա նը որ ևէ մե-
կին չի լի ա զո րել և գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն չի տվել բնա կա րա նի իր մա սը վա ճա ռե լու 
հա մար:

 Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով, որ Լի ա նա Դոք մա նյա նը վի ճե-
լի բնա կա րա նի 1/4 մա սի սե փա կա նա տեր է, Լի ա նա և Կա րա պետ Դոք մա նյան նե րին 
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վտա րել է վի ճե լի բնա կա րա նից: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 23.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը։

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն գնա հա տել է այն փաս տա կան հան գա-

ման քը, որ Լի ա նա Դոք մա նյա նը տե ղ յակ է ե ղել, որ Էմ մա Ա լեք սա նյա նը ցան կա ցել է 
վա ճա ռել բնա կա րա նը և այդ մա սին հայտ նել է նաև գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում: Այ-
սինքն՝ բնա կա րա նը Լի ա նա Դոք մա նյա նի տի րա պե տու մից դուրս է ե կել նրա ի մա ցու-
թյամբ, հետ ևա բար Սու սան նա Տա րա ևան բա րե խիղճ ձեռք բե րող է, ո րից բնա կա րա նը 
չի կա րող հետ պա հանջ վել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
Լ ևոն Ղահ րա մա նյա նի և Էմ մա Ա լեք սա նյա նի ա մուս նու թյու նը գրանց վել է 

31.12.1959 թվա կա նին (հա տոր 1ին, գ.թ. 72)։ 
20.10.1959 թվա կա նին ծն ված Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի ծնող ներն են հայ րը՝ Լևոն 

Ղահ րա մա նյան, մայ րը՝ Էմ մա Ղահ րա մա նյան (Ա լեք սա նյան) (հա տոր 1ին, գ.թ. 73)։
3. 05.11.1961 թվա կա նին ծն ված Լի ա նա Ղահ րա մա նյա նի ծնող ներն են հայ րը՝ Լևոն 

Ղահ րա մա նյան, մայ րը՝ Էմ մա Ղահ րա մա նյան (Ա լեք սա նյան) (հա տոր 1ին, գ.թ. 75)։
4. 04.07.1992 թվա կա նին գրանց վել է Կա րա պետ Դոք մա նյա նի և Լի ա նա Ղահ-

րա մա նյա նի ա մուս նու թյու նը, ա մուս նու թյու նից հե տո Լի ա նա Ղահ րա մա նյա նը կրում է 
Դոք մա նյան ազ գա նու նը (հա տոր 1ին, գ.թ. 74)։

5. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի-
տե ի (այ սու հետ՝ Կա դաստր) 11.02.2004 թվա կա նի թիվ 1284218 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ 
Եր ևա նի Նոր Նորք հա մայն քի Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի 
թիվ 7 բնա կա րա նի նկատ մամբ 05.02.2004 թվա կա նի թիվ 481 ա ռու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րի հի ման վրա Կա դաստ րի գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց-
ման մի աս նա կան թիվ 4-85 մա տյա նի թիվ 91 հա մա րի տակ գրանց վել է Լևոն Ղահ րա-
մա նյա նի և Էմ մա Ա լեք սա նյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1ին, գ.թ. 79)։

6. Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման բաժ նի թիվ ԱԲ 004161 մահ-
վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Լևոն Ղահ րա մա նյա նը մա հա ցել է 03.10.2004 թվա կա նին 
(հա տոր 1ին, գ.թ. 80)։

7. 13.05.2009 թվա կա նին Կենտ րոն նո տա րա կան գրա սե նյակ ներ կա յաց ված դի-
մու մով Էմ մա Ա լեք սա նյա նը և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նը հայտ նել են, որ «03.10.2004 
թվա կա նին մա հա ցել է ա ռա ջի նիս ա մու սին, ե րկ րոր դիս հայր Լևոն Ղահ րա մա նյա նը, 
ո րի մա հից հե տո մնա ցել է ան շարժ գույք: Խնդ րում ե նք Ձեզ տալ ը ստ օ րեն քի ժա ռան-
գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր: Բա ցի մե զա նից այլ ժա ռանգ ներ չկան» (հա տոր 1ին, 
գ.թ. 85)։

8. 14.05.2009 թվա կա նի ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի հա-
մա ձայն՝ 03.10.2004 թվա կա նին մա հա ցած Լևոն Ղահ րա մա նյա նի գույ քի (Եր ևա նի Նոր 
Նորք հա մայն քի Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա-
նի 1/2-րդ բաժ նի) նկատ մամբ հա վա սար բա ժին նե րով ժա ռանգ են հան դի սա նում կի նը՝ 
Էմ մա Ա լեք սա նյա նը, որ դին՝ Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նը (հա տոր 1ին, գ.թ. 86)։

9. 23.06.2009 թվա կա նի ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Էմ մա Ա լեք-
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սա նյա նը և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նը վա ճա ռել, ի սկ Սու սան նա Տա րա ևան 9.000.000 
ՀՀ դրա մով գնել է Եր ևա նի Նոր Նորք հա մայն քի Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի 2-րդ հատ-
վա ծի 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նը (հա տոր 1ին, գ.թ. 87)։

10. Կա դաստ րի 24.06.2009 թվա կա նի թիվ 2477806 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Կա-
դաստ րի գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի աս նա կան թիվ 01-
08-4-119 մա տյա նի թիվ 122 հա մա րի տակ, Եր ևա նի Նոր Նորք հա մայն քի Նոր քի 4-րդ 
միկ րոշր ջա նի 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրաց վել է Սու-
սան նա Տա րա ևայի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1ին, գ.թ. 88)։

11. Էմ մա Ա լեք սա նյա նը մա հա ցել է 16.08.2009 թվա կա նին (հա տոր 1ին, գ.թ. 86)։

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծի հան գա մանք նե րը, ո րոնք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա-
ձայն, պետք է հաս տատ վեն մի այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել 
այլ ա պա ցույց նե րով:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման 
վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ Ը նդ ո րում, գոր ծի հան գա մանք նե րը, ո րոնք օ րեն քի 
և այլ ի րա վա կան ակ տի հի ման վրա կա րող են հաս տատ վել մի այն ո րո շա կի ա պա ցույց-
նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ա պա ցույց նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 191-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նային 
սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քը տի րա պետ վում և օգ տա գործ վում է դրա բո լոր 
մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ի սկ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ 
դա տա րա նի սահ մա նած կար գով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բաժ-
նային uե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քը տնo րին վում է դրա բո լոր մաu նա կից նե րի 
հա մա ձայ նու թյամբ։

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն 
ի րա վունք ու նի իր բա ժի նը վա ճա ռել, նվի րել, կտա կել, գրավ դնել կամ այլ կերպ տնօ րի-
նել` դրա հա տու ցե լի օ տար ման դեպ քում պահ պա նե լով սույն օ րենսգր քի 195 հոդ վա ծում 
նա խա տես ված կա նոն նե րը:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով, ե րբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քում բա ժին նե րը ո րոշ ված են, մի քա նի ան ձանց 
պատ կա նող գույ քի տի րա պե տու մը, օգ տա գոր ծումն ու տնօ րի նու մը պետք է ի րա կա նաց-
վի բո լոր մաս նա կից նե րի՝ սե փա կա նա տե րե րի կող մից: Ա ռան ձին մաս նակ ցի կամ մաս-
նա կից նե րի կող մից գույ քի տնօ րին ման գոր ծարք կն քե լու ի րա վուն քը պայ մա նա վոր ված 
է բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյամբ: Ի տար բե րու թյուն ը նդ-
հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան, որ տեղ բա ժին նե րը ո րոշ ված չեն, բաժ նային սե-
փա կա նու թյան դեպ քում սե փա կա նա տե րե րից յու րա քան չյու րը կա րող է տնօ րի նել սե
փա կա նու թյան ի րա վուն քի իր բա ժի նը ա ռան ձին, ան կախ մյուս սե փա կա նա տե րե րի 
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հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նից: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա-

կից նե րի կող մից տր վող հա մա ձայ նու թյու նը են թադ րում է գույ քի, նե րա ռյալ սե փա կա
նու թյան ի րա վուն քում իր բաժ նի տնօ րին մա նը հա վա նու թյուն տա լու կամ քի ար տա-
հայ տու թյուն և մի ա ժա մա նակ մեկ կամ մի քա նի սե փա կա նա տե րե րին գույ քի տնօ րին-
ման պայ մա նա գիր կն քե լու լի ա զո րու թյան տրա մադ րում: Նման կերպ բաժ նային սե փա-
կա նու թյան մաս նա կից նե րը ստեղ ծում են փո խա դարձ ի րա վունք ներ և պար տա կա նու-
թյուն ներ: Հետ ևա բար բա ժա նային սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քի նկատ մամբ 
պայ մա նա գիր կն քե լու լի ա զո րու թյան տրա մադ րու մը պետք է տր վի օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 321-րդ հոդ ված): 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգք րի 275-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ե թե գույ-
քը հա տուց մամբ ձեռք է բեր վել գույքն օ տա րե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձից, ո րի մա սին 
ձեռք բե րո ղը չգի տեր կամ չէր կա րող ի մա նալ / բա րե խիղճ ձեռք բե րող/, ա պա սե փա-
կա նա տերն ի րա վունք ու նի ձեռք բե րո ղից տվ յալ գույ քը պա հան ջել մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ գույ քը կորց րել է սե փա կա նա տե րը կամ այն ան ձը, ո ւմ այդ գույ քի սե փա կա նա տե րը 
հանձ նել է տի րա պետ ման, կամ այն հափշ տակ վել է մե կից կամ մյու սից, կամ նրանց տի-
րա պե տու մից դուրս է ե կել այլ ճա նա պար հով` ան կախ նրանց կամ քից։

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի 
գույ քը բա րե խիղճ ձեռք բե րո ղից հետ պա հան ջել հետ ևյալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա-
կյա առ կա յու թյան պա րա գա յում`

1. գույ քը հա տուց մամբ ձեռք է բեր վել այն օ տա րե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձից,
2. ձեռք բե րո ղը չի ի մա ցել կամ չէր կա րող ի մա նալ դրա մա սին,
3. սե փա կա նա տե րը կամ գույ քը տի րա պե տո ղը կորց րել են գույ քը, կամ այն նրան-

ցից հափշ տակ վել է, կամ դուրս է ե կել նրանց տի րա պե տու մից այլ ճա նա պար հով` ան-
կախ նրանց կամ քից։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի ր՝ նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ան դա րա դար ձել 
է գույ քը բա րե խիղճ ձեռք բե րո ղից հետ պա հան ջե լու ի րա վա կան հար ցին։

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գույ քի բա րե խիղճ 
ձեռք բե րող հան դի սա նա լու հան գա մանքն ի նք նին հիմք չէ օ րեն քի պա հանջ նե րին հա-
կա սող գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու և գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ 
կի րա ռե լու պա հան ջը մեր ժե լու հա մար, քա նի որ գույ քի բա րե խիղճ ձեռք բե րողն օ րեն-
քով պաշտ պան ված չէ սե փա կա նա տի րոջ՝ գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջից, ե թե գույ-
քը վեր ջի նիս տի րա պե տու մից դուրu է ե կել նրա կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով (տես՝ 
Լաու րա Ա մի րյա նի հայցն ը նդ դեմ Ե ղի սա բեթ Ա լա վեր դյա նի, Գո հար Պո ղո սյա նի՝ ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ-սե փա կա նա տեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, ը ստ 
հայ ցի Վի լեն Գաբ րի ե լյա նի ը նդ դեմ Ե ղի սա բեթ Ա լա վեր դյա նի և Գո հար Պո ղո սյա նի՝ 
սե փա կա նա տի րոջ ի րա վուն քի խախ տու մը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, ը ստ հայ ցի 
Ե ղի սա բեթ Ա լա վեր դյա նի ը նդ դեմ Լաու րա Ա մի րյա նի, Վի լեն Գաբ րի ե լյա նի, Լի լիթ Սևո-
յա նի և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի-
տե ի Զեյ թուն տա րած քային ստո րա բա ժան ման՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան-
ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու, ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, դրա հի ման 
վրա կա դաստ րի մի աս նա կան մա տյա նում կա տար ված գրան ցու մը և սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կանն ան վա վեր ճա նա չե լու, գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետ ևանք ներ կի րա ռե լու պա հանջ նե րի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 05.09.2007 թվա կա նի թիվ 3-1311 (ՎԴ) ո րո շու մը)։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 303-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր-
ծարքն ան վա վեր է` նույն o րենuգր քով uահ ման ված հիմ քե րով դա տա րա նի կող մից այն 
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այդ պիuին ճա նա չե լու ու ժով (վի ճա հա րույց գոր ծարք) կամ ան կախ նման ճա նա չու մից 
(ա ռո չինչ գոր ծարք)։

 Նույն օ րենսգր քի 304-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ան վա վեր գոր ծար քը չի 
հան գեց նում ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի, բա ցա ռու թյամբ այն հետ ևանք նե րի, 
ո րոնք կապ ված են գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ։ Նման գոր ծարքն ան վա վեր է կն-
քե լու պա հից։

 Նույն օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ-
տե րի պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նող գոր ծարքն ան վա վեր է, ե թե օ րեն քը չի 
սահ մա նում, որ նման գոր ծարքն ա ռո չինչ է կամ չի նա խա տե սում խախտ ման այլ հետ-
ևանք ներ: Ի սկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան դեպ-
քում կող մե րից յու րա քան չյու րը պար տա վոր է մյուu կող մին վե րա դարձ նել գոր ծար քով 
ամ բողջ u տա ցա ծը, իuկ u տա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձ նե լու ան հնա րի նու թյան դեպ-
քում (նե րա ռյալ, ե րբ u տա ցածն ար տա հայտ վում է գույ քից oգտ վե լու, կա տար ված աշ-
խա տան քի կամ մա տուց ված ծա ռա յու թյան մեջ)` հա տու ցել դրա ար ժե քը դրա մով, ե թե 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյան այլ հետ ևանք ներ նա խա տեu ված չեն o րեն քով։

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի 2-րդ հատ-
վա ծի 9-րդ շեն քի (ներ կա յումս՝ Ա. Հով հան նի սյան փո ղոց 26 շենք) թիվ 7 բնա կա րա նի 
1/4-րդ մա սի նկատ մամբ Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի ան վամբ 26.05.2009 թվա կա-
նին կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի մա-
սով Էմ մա Ա լեք սա նյա նի, Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի և Սու սան նա Տա րա ևայի միջև 
23.06.2009 թվա կա նին կնք ված բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի թիվ 2773 պայ մա նա գի րը, 
Սու սան նա Տա րա ևայի ան վամբ նույն բնա կա րա նի նկատ մամբ 24.06.2009 թվա կա նին 
կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու 
հա կընդ դեմ հայ ցի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լիս և ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ կի-
րա ռե լիս, ի նչ պես նաև Սու սան նա Տա րա ևայի հայ ցը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ 
«Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 29.03.2010 թվա կա նի թիվ Ե ԱՆԴ/1402/02/09 վճ ռով մաս նա կի ո րեն` Վա րու-
ժան Ղահ րա մա նյա նի մա սով, ան վա վեր է ճա նաչ վել վի ճե լի բնա կա րա նի վե րա բե րյալ 
2009 թվա կա նի մայի սի 14-ին Էմ մա Ա լեք սա նյա նին և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նին տր-
ված ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը, և այդ մա սով Լի ա նա Դոք-
մա նյա նը ճա նաչ վել է 2004 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 03-ին մա հա ցած Լևոն Ղահ րա մա-
նյա նի գույ քի ժա ռանգ: Այդ մա սով վճի ռը չի բո ղո քարկ վել և ստա ցել է օ րի նա կան ո ւժ: 
Նշ վա ծից հետ ևում է, որ Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ 
շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի 1/4 բա ժի նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նել է Լի-
ա նա Դոք մա նյա նին, այլ ոչ թե Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նին: Մինչ դեռ Սու սան նա Տա-
րա ևան 23.06.2009 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով 
վի ճե լի բնա կա րանն ամ բող ջու թյամբ, 9.000.000 ՀՀ դրա մի հա տուց մամբ ձեռք է բե րել 
Էմ մա Ա լեք սա նյա նից և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նից: Այ սինքն՝ Սու սան նա Տա րա ևան 
բնա կա րա նի 1/4 բա ժի նը հա տուց մամբ ձեռք է բե րել այն օ տա րե լու ի րա վունք չու նե ցող 
ան ձից` Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նից», «Լի ա նա Դոք մա նյա նը չի լի ա զո րել կամ որ ևէ 
գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն չի տվել եղ բո րը` Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նին, որ պես զի 
վեր ջինս վա ճա ռի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող` Եր ևա նի Նոր Նոր-
քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի 1/4 բա ժի նը, ո ւս-
տի Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի կող մից նշ ված բնա կա րա նի 1/4 բաժ նի օ տար մամբ այդ 
գույ քը դուրս է ե կել Լի ա նա Դոք մա նյա նի տի րա պե տու մից վեր ջի նիս կամ քից ան կախ 
պատ ճառ նե րով», «Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի 
թիվ 7 բնա կա րա նի 3/4 բա ժի նը բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նել է 
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Էմ մա Ա լեք սա նյա նին և նա՝ որ պես բաժ նային uե փա կա նու թյան մաu նա կից, ի րա վունք 
է ու նե ցել իր բա ժի նը վա ճա ռել: Նման պայ ման նե րում Էմ մա Ա լեք սա նյա նի, Վա րու ժան 
Ղահ րա մա նյա նի և Սու սան նա Տա րա ևայի միջև 23.06.2009 թվա կա նին կնք ված ան շարժ 
գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը պետք է ան վա վեր ճա նաչ վի մի այն Վա րու ժան 
Ղահ րա մա նյա նի մա սով»: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ «որ պես 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք` ան հրա ժեշտ է ան վա վեր ճա նա չել մաս նա կի ո-
րեն ան վա վեր ճա նաչ ված 14.05.2009 թվա կա նին տր ված ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան 
վկա յագ րի հի ման վրա Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի, 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ 
շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի նկատ մամբ Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի ան վամբ կա տար-
ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, մաս նա կի ո րեն` Վա րու ժան 
Ղահ րա մա նյա նի մա սով ան վա վեր ճա նա չել Էմ մա Ա լեք սա նյա նի, Վա րու ժան Ղահ րա-
մա նյա նի և Սու սան նա Տա րա ևայի միջև 23.06.2009 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, ի նչ պես նաև պետք է ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի Նոր 
Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջա նի, 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի նկատ մամբ 
Սու սան նա Տա րա ևայի ան վամբ 24.06.2009 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը: Ի նչ վե րա բե րում է մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա-
նաչ ված 14.05.2009 թվա կա նի ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան վկա յագ րի հի ման վրա Էմ-
մա Ա լեք սա նյա նի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան-
ցու մը, Էմ մա Ա լեք սա նյա նի, Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի և Սու սան նա Տա րա ևայի միջև 
23.06.2009 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ամ բող-
ջու թյամբ, նաև՝ Էմ մա Ա լեք սա նյա նի մա սով ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հա կընդ-
դեմ հայց վոր նե րի պա հան ջին, ա պա այդ մա սով նրանց պա հանջն ան հիմն է և են թա կա 
է մերժ ման, քա նի որ 14.05.2009 թվա կա նի ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա-
յագ րի մաս նա կի ո րեն` Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի մա սով ան վա վեր ճա նա չու մը նման 
ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի չի հան գեց նում», «Անդ րա դառ նա լով հայց վոր Սու-
սան նա Տա րա ևայի` Կա րա պետ և Լի ա նա Դոք մա նյան նե րին Եր ևա նի Նոր Նոր քի 4-րդ 
միկ րոշր ջա նի, 2-րդ հատ վա ծի 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նից վտա րե լու վե րա բե րյալ 
պա հան ջին, ա պա այն ան հիմն է և են թա կա է մերժ ման, քա նի որ նշ ված բնա կա րա նի 
1/4 բա ժի նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է Լի ա նա Դոք մա նյա նին, և վեր-
ջինս հան դի սա նում է այդ բնա կա րա նի բաժ նային սե փա կա նա տեր»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Սու սան նա Տա րա ևայի վե րաքն նիչ բո ղո քը մաս նա կի ո-
րեն բա վա րա րե լիս, ի սկ Լի ա նա և Կա րա պետ Դոք մա նյան նե րի վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր-
ժե լիս և դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս պատ ճա ռա բա նել է՝ «Լի ա նա Դոք մա նյա նի՝ բնա-
կա րա նը Սու սան նա Տա րա ևայից՝ որ պես բա րե խիղճ ձեռք բե րո ղից հետ պա հան ջե լու 
ի րա վուն քը չի կա րող ի րաց վել, քա նի որ բա ցա կա յում է այդ ի րա վուն քի ի րաց ման բո լոր 
պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: Բնա կա րա նը Լի ա նա Դոք մա նյա նի տի-
րա պե տու մից դուրս է ե կել նրա կամ քին հա մա պա տաս խան: Նման դիր քո րոշ ման հիմ-
նա վոր լի նե լը հա վաստ վում է Լի ա նա Դոք մա նյա նի՝ սույն գոր ծի քն նու թյան ըն թա ցում 
տր ված ցուց մունք նե րով, ո րոն ցով վեր ջինս ըն դու նել է այն փաս տա կան հան գա մանք նե-
րը, որ ի նքն ի մա ցել է Էմ մա Ա լեք սա նյա նի՝ վի ճե լի բնա կա րա նը վա ճա ռե լու ցան կու թյան 
մա սին: Լի ա նա Դոք մա նյա նը, չա ռար կե լով բնա կա րա նի վա ճառ քին, այլ նաև նպաս-
տե լով դրա շուտ վա ճառ վե լուն, դրա նով ի սկ հայտ նել է իր հա մա ձայ նու թյու նը բնա կա-
րանն օ տա րե լու հար ցում», «Լի ա նա Դոք մա նյա նի՝ բնա կա րանն օ տա րե լու վե րա բե րյալ 
հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան փաս տը հա վաստ վում է սույն գոր ծով տր ված ցուց-
մունք նե րով, ո րոնք ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա-
ծի տրա մա բա նու թյամբ ևս հա մար վում են ա պա ցույց ներ: Լի ա նա Դոք մա նյա նի և Էմ մա 
Ա լեք սա նյա նի բաժ նային սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող բնա կա րա նը Սու սան նա Տա-
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րա ևային օ տար վել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
կար գով, ին չը նշա նա կում է, որ այդ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հիմ քե րը բա ցա կա յում 
են: Բա ցի այդ, Լի ա նա Դոք մա նյա նի ի րա վուն քը ժա ռան գա կան զանգ վա ծի նկատ մամբ 
ճա նաչ վել է ժա ռան գու թյունն ըն դու նած այլ ժա ռանգ նե րի կող մից օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով գույ քը բա րե խիղճ ձեռք բե րո ղին օ տա րե լուց հե տո, ին չից հետ ևում է, որ վեր-
ջինս չի կա րող պա հան ջել ժա ռան գա կան զանգ վա ծը բնե ղե նով: Այս պի սով, նշ վա ծից 
բխում է, որ հա մա պա տաս խա նա բար չի կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել նաև Սու սան նա 
Տա րա ևայի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու-
մը, և նման պայ ման նե րում վեր ջի նիս պա հան ջը` Կա րա պետ և Լի ա նա Դոք մա նյան նե-
րին վտա րե լու մա սով են թա կա է բա վա րար ման»: Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը նշել է, որ «Սու սան նա Տա րա ևան հան դի սա նում է վի ճե լի գույ քի սե փա կա նա տեր 
/ հիմք` 24.06.2009 թվա կա նին տր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա-
կան/, և հա կընդ դեմ հայց վոր նե րի կող մից այն տի րա պետ վում է ա պօ րի նի, և վեր ջին նե-
րիս կող մից չի ներ կա յաց վել այլ ա պա ցույց դրա` օ րի նա կան հիմ քե րով տի րա պե տե լու 
վե րա բե րյալ: Ի նչ վե րա բե րում է Լի ա նա Դոք մա նյա նի ժա ռանգ հան դի սա նա լուն, ա պա 
Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի նչ պես նշ վել է սույն ո րոշ ման վե րոգ րյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րում, այն իր տի րա պե տու մից դուրս է ե կել իր ի սկ կա մա հայտ-
նու թյամբ», «Սու սան նա Տա րա ևան հան դի սա նում է վի ճե լի ան շարժ գույ քի բա րե խիղճ 
ձեռք բե րող, ի նչ պի սի հիմ քի առ կա յու թյամբ դրա նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի ձեռք բեր ման հիմք հան դի սա ցող ան շարժ գույ քի օ տար ման գոր ծար քը և դրա հի-
ման վրա կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը չեն կա րող 
ան վա վեր ճա նաչ վել, հետ ևա բար հա կընդ դեմ հայ ցա պա հանջն ա ռու վա ճառ քի պայ մա-
նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սով են թա կա է մերժ ման ամ բող ջու թյամբ»:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Լի ա նա Դոք մա նյա նը վի ճե լի բնա կա րա նի 1/4 մա սի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունք է ձեռք բե րել ժա ռան գա կան գույ քի նշ ված մա-
սը փաս տա ցի տի րա պե տե լու ե ղա նա կով՝ ան կախ ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մից, 
հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ Վա րու-
ժան Ղահ րա մա նյա նը վի ճե լի գույքն օ տա րե լիս դրա նկատ մամբ ու նե ցել է գրանց ված 
սե փա կա նու թյան ի րա վունք, սա կայն գույ քի օ տար մամբ Լի ա նա Դոք մա նյա նի գույ քը 
նրա տի րա պե տու մից դուրս է ե կել իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով։ Այ սինքն՝ գույ-
քը հա տուց մամբ ձեռք է բեր վել այն օ տա րե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձից: 

Իսկ ի նչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ 
Լի ա նա Դոք մա նյանն ի մա ցել է բնա կա րա նը վա ճա ռե լու ցան կու թյան մա սին և տվել է 
իր հա մա ձայ նու թյու նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
192-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը հիմք ըն դու նե լով, 
գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նման դիր քո րո շումն ան հիմն է, քա նի որ բնա-
կա րա նը վա ճա ռե լու ցան կու թյան մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու հան գա ման քը դեռևս չի 
փաս տում, որ Լի ա նա Դոք մա նյա նը տվել է բնա կա րա նի, նե րա ռյալ` սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քում իր բա ժի նը օ տա րե լու լի ա զո րու թյուն: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ ո ՛չ Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նը և ո ՛չ էլ Էմ մա Ա լեք սա նյա նը լի ա զոր-
ված չեն ե ղել վի ճե լի բնա կա րա նի՝ Լի ա նա Դոք մա նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քով պատ կա նող 1/4 մասն օ տա րե լու հա մար: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ Եր ևա նի Ա վան և Նոր 
Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 29.03.2010 թվա-
կա նի վճ ռի 2.1 կե տով Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի մա սով ան վա վեր է ճա նաչ վել Եր ևա-
նի Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջան, 2-րդ հատ ված, 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի վե րա բե րյալ 
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14.05.2009 թվա կա նին Էմ մա Ա լեք սա նյա նին և Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նին տր ված 
ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը, և այդ մա սով Լի ա նա Դոք մա-
նյա նը ճա նաչ վել է 03.10.2004 թվա կա նին մա հա ցած Լևոն Ղահ րա մա նյա նի գույ քի ժա-
ռանգ, ի նչ պես նաև հաշ վի առ նե լով, որ նշ ված մա սը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 09.07.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ, գտ նում է, 
որ Էմ մա Ա լեք սա նյա նի, Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի և Սու սան նա Տա րա ևայի միջև 
23.06.2009 թվա կա նին կնք ված բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը Վա րու ժան 
Ղահ րա մա նյա նի մա սով կնք վել է օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ և ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգք րի 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով մաս նա կի ո րեն ան վա վեր է, ո ւս տի մաս նա-
կի ո րեն ան վա վեր է նաև տվյալ պայ մա նագ րից ծա գած՝ Եր ևա նի Նոր քի 4-րդ միկ րոշր-
ջան, 2-րդ հատ ված, 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի նկատ մամբ Սու սան նա Տա րա ևայի 
ան վամբ Կա դաստ րի գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի աս-
նա կան թիվ 01-08-4-119 մա տյա նի թիվ 122 հա մա րի տակ կա տար ված սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը։ 

Նշ ված եզ րա հանգ ման հիմ քով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ 
Դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն կի րա ռել է Վա րու ժան Ղահ րա մա նյա նի մա սով ան վա վեր 
ճա նաչ ված գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ: 

Ինչ վե րա բե րում է Լի ա նա և Կա րա պետ Դոք մա նյան նե րին վի ճե լի բնա կա րա նից 
վտա րե լու Սու սան նա Տա րա ևայի պա հան ջը բա վա րա րե լուն ո ւղղ ված Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն 
ան հիմն է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին պար բե րու թյան 
հա մա ձայն՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը սուբյեկ տի` օ րեն քով և այլ ի րա վա կան ակ տե-
րով ճա նաչ ված և պահ պան վող ի րա վունքն է` իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ-
տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րեն պատ կա նող գույ քը։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 274-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ սե փա կա նա տերն 
ի րա վունք ու նի իր գույ քը հետ պա հան ջել ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից։

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սե փա կա նա տերն օ ժտ-
ված է ի րեն պատ կա նող գույքն իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և 
տնօ րի նե լու ի րա վունք նե րով և ի րա վունք ու նի իր գույ քը հետ պա հան ջե լու ու րի շի ա պօ-
րի նի տի րա պե տու մից։ Ը նդ ո րում, գույ քի ա պօ րի նի տի րա պե տումն առ կա է ցան կա ցած 
պա րա գա յում, ե րբ տի րա պե տու մը հիմն ված չէ օ րեն քի կամ պայ մա նագ րի վրա (տե՛ս 
ը ստ հայ ցի Էդ վարդ Քա ռյա նի ը նդ դեմ Գա գիկ Ղա զա րյա նի, Աի դա Խո ջյա նի, Տաթ ևիկ 
Ղա զա րյա նի` ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից գույ քը հետ վե րա դարձ նե լու պա հան-
ջի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2009 թվա կա նի թիվ 
ՏԴ3/0019/02/08 ո րո շու մը)։

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ Լի ա նա Դոք մա նյա նը Եր ևա նի Նոր քի 4-րդ միկ րոշր ջան, 2-րդ 
հատ ված, 9-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի 1/4 մա սը տի րա պե տում է օ րեն քի ու ժով, հետ-
ևա բար Սու սան նա Տա րա ևայի հայ ցը են թա կա է մերժ ման:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշ-
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։
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 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում 
քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա-
տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են 
պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա-
լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով 
վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան-
հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 23.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Ա վան և Նոր 
Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
24.05.2011 թվա կա նի վճ ռին: 

2. Սու սան նա Տա րա ևայից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան ձել 
20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա և հե տաձգ ված 
պե տա կան տուր քի գու մար: 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0389/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0389/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Պետ րո սյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Թու մա նյան
 Կ. Չի լին գա րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ի զա բել լա Թա մա նո վայի և Հե ղի նե Սի մո-

նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 01.12.2011 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ի զա բել լա Թա մա նո վայի և Հե ղի նե Սի մո նյա նի ը նդ-
դեմ Ա րա Հով հան նի սյա նի` տա նի քի դռան փոխ ված փա կա նի բա նա լին տրա մադ րե լուն 
պար տա վո րեց նե լու և դրա նից հե տո ա ռանց Ի զա բել լա Թա մա նո վայի և Հե ղի նե Սի մո-
նյա նի հա մա ձայ նու թյան տա նի քի հատ վա ծում որ ևէ փո փո խում (աշ խա տանք ներ) չկա-
տա րե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ի զա բել լա Թա մա նո վան և Հե ղի նե Սի մո նյա նը պա հան ջել են 

Ա րա Հով հան նի սյա նին պար տա վո րեց նել ան հա պաղ ի րենց տրա մադ րել տա նի քի դռան 
փո փոխ ված փա կա նի բա նա լին և դրա նից հե տո, ա ռանց Ի զա բել լա Թա մա նո վայի և Հե-
ղի նե Սի մո նյա նի հա մա տեղ հա մա ձայ նու թյան, տա նի քի հատ վա ծում որ ևէ փո փո խում 
(աշ խա տանք ներ) չկա տա րել: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Ա փի նյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 06.07.2011 թվա կա-
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նի վճ ռով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է` վե ճը դա տա րա նում քն նու թյան են թա կա չլի նե լու 
հիմ քով:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
01.12.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ի զա բել լա Թա մա նո վայի և Հե ղի նե Սի մո նյա նի վե րաքն-
նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 06.07.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան 
ու ժի մեջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ի զա բել լա Թա մա նո վան և Հե ղի նե 
Սի մո նյա նը։

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

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ, 18-րդ և 31-րդ 

հոդ ված նե րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու-
թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում են հետ ևյալ փաս տարկ-
նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ դա տա րա նը, ան հիմն 
կեր պով կար ճե լով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը, Ի զա բել լա Թա մա նո վային և Հե-
ղի նե Սի մո նյա նին զր կել է ի րենց սահ մա նադ րա կան ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լու 
հնա րա վո րու թյու նից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 01.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. Ի զա բել լա Թա մա նո վան և Հե ղի նե Սի մո նյա նը Եր ևա նի Ա մի րյան 3-րդ շեն քի թիվ 

1 և թիվ 6 բնա կա րան նե րի սե փա կա նա տե րերն են (հա տոր 1-ին, գ.թ.27-30):
2. ՀՀ Եր ևա նի «Կենտ րոն» վար չա կան շր ջա նի «Կենտ րոն» հա մա տի րու թյան 

05.11.2010 թվա կա նի Կ-72 գրու թյան հա մա ձայն` հա մա տի րու թյան կող մից տե ղազնն վել 
է տա նի քի փակ ված լի նե լու հան գա ման քը, և նա խազ գու շաց վել է բնակ չին` հա նե լու փա-
կա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ.23):

3. Ա. Հով հան նի սյա նին ո ւղղ ված ՀՀ Եր ևա նի «Կենտ րոն» վար չա կան շր ջա նի 
«Կենտ րոն» հա մա տի րու թյան 05.11.2010 թվա կա նի Կ-72 գրու թյամբ վեր ջի նիս ա ռա-
ջարկ վել է սեղմ ժամ կե տում հա նել տա նի քի դռան փա կա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ.24):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

Դա տա րա նը կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե`
1) վե ճը են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան.
2) նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա-

բե րյալ առ կա է դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճիռ, բա ցա ռու թյամբ սույն 
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օ րենսգր քի 110 հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քի.
3) նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մաuին և միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա-

բե րյալ առ կա է ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վճիռ կամ Ֆի նան սա կան հա մա կար գի 
հաշ տա րա րի ո րո շում, բա ցա ռու թյամբ դա տա րա նի կող մից ար բիտ րա ժային տրի բու-
նա լի վճ ռի կամ Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րոշ ման հար կա դիր կա տար-
ման հա մար կա տա րո ղա կան թերթ տա լը մեր ժե լու դեպ քի.

4) գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մա հից հե տո վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը 
բա ցա ռում է ի րա վա հա ջոր դու թյու նը.

5) գոր ծին մաս նակ ցող ի րա վա բա նա կան ան ձը լու ծար վել է.
6) հայց վո րը հրա ժար վել է հայ ցից.
7) դա տա րա նը հաս տա տել է կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը:
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն` յու րա-

քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե-
տա կան այլ մար մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց-
նե րի ի րա վունք, ի սկ 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խախտ ված 
ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա-
վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո-
լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա-
միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ յու րա քան-
չյուր ոք ի րա վունք ու նի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե-
լու և կտա կե լու իր սե փա կա նու թյու նը։ Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը 
չպետք է վնաս պատ ճա ռի շր ջա կա մի ջա վայ րին, խախ տի այլ ան ձանց, հան րու թյան և 
պե տու թյան ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բազ մաբ-
նա կա րան շեն քի շի նու թյուն նե րի uե փա կա նա տե րե րին ը նդ հա նուր բաժ նային uե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում են շեն քը կրող կա ռուց վածք նե րը, շեն քի միջ հար-
կային ծած կե րը (ա ռաu տաղ նե րը, հա տակ նե րը), նկու ղը, ձեղ նա հար կը, տեխ նի կա կան 
հար կե րը, տա նի քը, ի նչ պեu նաև մե կից ա վե լի շի նու թյուն ներ u պաuար կող և բազ մաբ-
նա կա րան շեն քի մի աu նա կան ամ բող ջա կան u պաuարկ ման հա մար նա խա տեu ված 
մուտ քե րը, աu տի ճա նա վան դակ նե րը, աu տի ճան նե րը, վե րե լակ նե րը, վե րե լա կային և 
այլ հո րե րը, մե խա նի կա կան, է լեկտ րա կան, uա նի տա րա տեխ նի կա կան և այլ uար քա վո-
րում ներն ու տա րածք նե րը, շեն քի պահ պան ման և սպա սարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
հո ղա մա սե րը, ո րոնք չեն հան դիuա նում այլ ան ձանց uե փա կա նու թյուն:

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան-
քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի 
կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա-
վունք:

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը յու րա քան չյուր ան ձի հա մար սահ մա նում է 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք, ո րի բաղ կա ցու ցիչ մասն է հան դի սա նում ան ձի դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել, սա կայն կի րառ վող սահ մա նա փա կում նե րը չպետք 
է լի նեն այն աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը։ Սահ մա նա փա-
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կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հետ, ե թե այն 
ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի, և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա վա սա րակշռ ված կապ 
գոր ծադր վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև (տես՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի 14.04.2008 թվա կա նի թիվ 3-365(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ո րո շու մը, «Պայ քար և 
Հաղ թա նակ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 20.12.2007 թվա կա նի թիվ 21638/03 ո րո շու մը, կետ 44)։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս նշել 
է, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին ա ռնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու ի րա-
վունք։ Այդ դրույ թը մարմ նա վո րում է դա տա րան դի մե լու, այն է` քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը։ Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս օ գտ վել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած 
ե րաշ խիք նե րից։ Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և ա րագ բնու թագ րիչ-
նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ու նե նա, ե թե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տր վում։ Դժ-
վար է պատ կե րաց նել ի րա վուն քի գե րա կա յու թյուն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով ար դա-
րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, ե թե դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը չի ա պա հով վում 
(տես՝ Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի, թիվ 28249/95, 2001 թվա կա նի հու նի սի 19, կետ 52, 
Զ-ն և այ լոք ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան, թիվ 29392/95, 91-93-րդ կե տեր):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ի զա բել լա Թա մա նո վան և Հե ղի նե Սի մո նյա-
նը Եր ևա նի Ա մի րյան 3-րդ շեն քի թիվ 1 և թիվ 6 բնա կա րան նե րի սե փա կա նա տե րերն 
են, ՀՀ Եր ևա նի «Կենտ րոն» վար չա կան շր ջա նի «Կենտ րոն» հա մա տի րու թյան 05.11.2010 
թվա կա նի Կ-72 գրու թյան հա մա ձայն` հա մա տի րու թյան կող մից տե ղազնն վել է տա նի քի 
փակ ված լի նե լու հան գա ման քը, և նա խազ գու շաց վել է բնակ չին` հա նե լու փա կա նը, ի սկ 
Ա. Հով հան նի սյա նին ո ւղղ ված ՀՀ Եր ևա նի «Կենտ րոն» վար չա կան շր ջա նի «Կենտ րոն» 
հա մա տի րու թյան 05.11.2010 թվա կա նի Կ-72 գրու թյամբ վեր ջի նիս ա ռա ջարկ վել է սեղմ 
ժամ կե տում հա նել տա նի քի դռան փա կա նը: 

Դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ Ի զա-
բել լա Թա մա նո վայի և Հե ղի նե Սի մո նյա նի պա հանջ նե րի լու ծու մը վե րա պահ ված է ը նդ-
հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա վար ման բարձ րա գույն մարմ նին` շի նու թյուն-
նե րի սե փա կա նա տե րե րի ժո ղո վին, ո րն էլ ի րա վա սու է խնդ րո ա ռար կա հար ցե րի վե-
րա բե րյալ կա յաց նել հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի մերժ ման հիմ քում դրել է այն հան գա-
ման քը, որ «սույն վե ճը են թա կա չէ դա տա րա նի քն նու թյա նը, քա նի որ այն են թա կա է 
լուծ ման ար տա դա տա րա նա կան կար գով, այ սինքն` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 14-
րդ հոդ վա ծի 13-րդ կե տով նա խա տես ված կար գով` ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան օ րեն-
քով նա խա տես ված այլ ե ղա նակ նե րով»: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, 
որ «ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 224-րդ և «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ ված նե րի հի ման վրա հայց վոր ներն ու պա տաս խա նո-
ղը միև նույն բազ մաբ նա կա րան շեն քի բնա կիչ ներ են, հետ ևա բար վեր ջին ներս օ րեն քով 
ու նեն շեն քի ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք նե րի նկատ մամբ հա մա տեղ սե փա կա-
նու թյան ի րա վունք, և ոչ մի սե փա կա նա տեր չպետք է խո չըն դո տի մյուս հա մա սե փա կա-
նա տե րե րի ի րա վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց մա նը: Մինչ դեռ տվ յալ դեպ քում վե ճը 
են թա կա չէ դա տա րա նի քն նու թյա նը, այլ են թա կա է լուծ ման ը նդ հա նուր բաժ նային սե-
փա կա նու թյան կա ռա վար ման բարձ րա գույն մարմ նի կող մից, որ պի սին հան դի սա նում է 
շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի ժո ղո վը»:

 Մինչ դեռ, հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով, 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` որ պես վի ճե լի 
բազ մաբ նա կա րան շեն քի, շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի, ը նդ հա նուր բաժ նային 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում են շեն քը կրող կա ռուց վածք նե րը, նկուղ-
նե րը, տա նի քը, մե կից ա վե լի շի նու թյուն ներ (բ նա կա րան ներ, շի նու թյուն ներ) u պաuար-
կող և բազ մաբ նա կա րան շեն քի մի աu նա կան ամ բող ջա կան u պաuարկ ման հա մար 
նա խա տեu ված մուտ քե րը, աu տի ճա նա վան դակ ներն ու տա րածք նե րը, ո րոնք o րեն քով 
նա խա տեu ված կար գով չեն հան դիuա նում այլ ան ձանց uե փա կա նու թյուն, և ո րոնք բազ-
մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե րե րը տի րա պե տում են ը նդ հա նուր բաժ նային uե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով։ Հետ ևա բար, բազ մաբ նա կա րան շեն քի շի նու թյուն նե րի 
(բ նա կա րան ներ, ոչ բնա կե լի տա րածք ներ) սե փա կա նա տե րե րը շեն քի վե րը նշ ված գույ-
քի (տա րածք նե րի) նկատ մամբ ու նեն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով և այլ օ րենք-
նե րով ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի հա մար սահ ման ված 
բո լոր ի րա վունք նե րը և կրում են բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 195-րդ հոդ վա ծով և 197-րդ հոդ վա ծի 2-6-րդ կե տով սահ ման ված բա ցա ռու-
թյուն նե րով։ 

Մաս նա վո րա պես, բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե րերն ու նեն ը նդ հա նուր 
հա մա ձայ նու թյամբ ը նդ հա նուր գույ քը տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և կա ռա վա րե-
լու ի րա վունք, մինչ դեռ Ա րա Հով հան նի սյա նը ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող տա րած քում ի նք նա կամ կեր պով փո խել է շեն քի տա նի քի դռան փա կա նը, 
ո րի բա նա լին չի տրա մադ րել այդ տա րած քի նկատ մամբ ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա-
կա նու թյան ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց` տվ յալ դեպ քում Ի զա բել լա Թա մա նո վային և 
Հե ղի նե Սի մո նյա նին` դրա նով ի սկ խախ տե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով 
սահ ման ված սե փա կա նա տի րոջ ի րա վա զո րու թյուն նե րից օ գտ վե լու վեր ջին նե րիս ի րա-
վուն քը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Ի զա-
բել լա Թա մա նո վան և Հե ղի նե Սի մո նյա նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 
ո րոշ մամբ զրկ վել են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րով և «Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քից: 

Անդ րա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ վե ճը 
են թա կա չէ դա տա րա նի քն նու թյա նը, այլ են թա կա է լուծ ման ը նդ հա նուր բաժ նային սե-
փա կա նու թյան կա ռա վար ման բարձ րա գույն մարմ նի կող մից, որ պի սին հան դի սա նում 
է շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի ժո ղո վը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն 
ան հիմն է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 191-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նային 
սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քը տի րա պետ վում և օգ տա գործ վում է դրա բո լոր 
մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ի սկ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում` 
դա տա րա նի սահ մա նած կար գով:

«Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա վար ման բարձ րա գույն 
մար մի նը շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի ժո ղովն է (այ սու հետ` ժո ղով), ո րին պատ-
կա նում է բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա վար-
ման բնա գա վա ռում ցան կա ցած հար ցի լուծ ման ի րա վուն քը, բա ցա ռու թյամբ այն հար-
ցե րի, ո րոնք սույն օ րեն քի հա մա ձայն հա մար վում են կա ռա վար ման մարմ նի բա ցա ռիկ 
լի ա զո րու թյու նը:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը նա խա տե սել 
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է բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման` այդ թվում ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա-
նու թյան օգ տա գործ ման և տնօ րին ման ա ռան ձին կարգ: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ այդ կարգն ա մեն ևին չի վե րաց նում բաժ նային սե փա կա նու թյան 
մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րը, այդ թվում դրանց պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րոնք 
նա խա տես ված են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով: Հետ-
ևա բար բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե րե րի ի րա վունք նե րի և դրանց ի րա կա-
նաց ման ա ռանձ նա հա տուկ կար գի (ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից կա ռա վար ման հար ցե-
րի լու ծում) միջև պետք է գտն վի ող ջա միտ հա վա սա րակշռ վա ծու թյուն` օ րենսդ րու թյան 
տրա մա բա նու թյու նը չխախ տե լու հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ հա վա սա րակշռ վա ծու թյու նը դրս ևոր վում է 
հետ ևյալ կա նո նի պահ պան մամբ` քա նի դեռ սե փա կա նա տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող-
մից վեր ջի նիս ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ ված հար ցը ո րոշ մամբ լու ծում չի ստա ցել, մյուս 
բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կից ներն ի րա վունք ու նեն պաշտ պա նե լու ը նդ հա նուր 
բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րենց ի րա վուն քի ցան կա ցած խախ տում: Նշ ված դիր քո րո շու-
մը բխում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 277-րդ հոդ վա ծից, ո րի հա մա ձայն` սե փա-
կա նա տերն ի րա վունք ու նի պա հան ջել վե րաց նե լու իր ի րա վունք նե րի ա մեն մի խախ տում, 
թե կուզև այդ խախ տում նե րը զու գորդ ված չեն ե ղել տի րա պե տու մից զր կե լու հետ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Ի զա բել լա Թա մա-
նո վան և Հե ղի նե Սի մո նյանն ի րա վունք ու նեն դի մե լու դա տա րան ի րենց ի րա վունք նե րի 
խախ տու մը վե րաց նե լու պա հան ջով, ի սկ սե փա կա նա տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի ի րա-
վա սու թյու նը տվ յալ դեպ քում չի խախտ վում, քա նի որ վեր ջինս ի րա վունք ու նի տվ յալ 
հար ցի վե րա բե րյալ կա յաց նել ո րո շում, և «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` օ րեն քով նա խա տես ված` իր լի ա-
զո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում և հա մա պա տաս խան ձայ նե րի առ կա յու թյամբ ժո ղո վի 
ըն դուն ված ո րո շու մը պար տա դիր կլի նի բազ մաբ նա կա րան շեն քի շի նու թյուն նե րի բո լոր 
սե փա կա նա տե րե րի հա մար, այդ թվում և նրանց, ով քեր ան կախ պատ ճառ նե րից չեն 
մաս նակ ցել քվե ար կու թյա նը կամ դեմ են քվե ար կել ո րոշ մա նը:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 01.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-
Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րան` նոր քն նու թյան։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում: 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



64

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0676/02/08 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0676/02/08
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ս. Մի քայե լ յան
 Դա տա վոր ներ՝ Ն. Տա վա րա ցյան
 Դ. Խա չատ րյան
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25 –ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ան նա Սա յա դյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.09.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Ան նա 
Սա յա դյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ար տեմ Սա յա դյա նի` բնա կա րա նի 1/2 մա սի նկատ մամբ սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ան նա Սա յա դյա նը պա հան ջել է ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը Եր ևա նի Ար տա շի սյան փո ղո ցի 46-րդ շեն քի թիվ 45 բնա կա րա նի 1/2 մա սի 
նկատ մամբ: 

Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր Ա. Կու բա նյան) 07.07.2008 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա-
վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր Ն. Հով-
սե փյան, դա տա վոր ներ Ա. Մկրտ չյան, Ն. Բար սե ղ յան) 07.04.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
Ար տեմ Սա յա դյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան 
շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 07.07.2008 թվա կա նի 
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վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան: 
Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին 

ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր Ն. Հով սե փյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 25.05.2012 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
12.09.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար տեմ Սա յա դյա նի բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա-
րար վել է մաս նա կի ո րեն՝ Դա տա րա նի 25.05.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն 
ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ան նա Սա յա դյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ար տեմ Սա յա դյա նը:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 35-րդ հոդ վա ծը, չի կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ո րը պետք է կի րա-
ռեր, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, ո րը չպետք 
է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծը և ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ, 53-րդ և 220-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ-
մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն ու ան տե սել է, որ վի ճե լի բնա կա րա նը 
ձեռք է բեր վել իր և Ար տեմ Սա յա դյա նի հա մա տեղ ա մուս նու թյան ըն թաց քում, հա տուց-
մամբ, այն հա մար վում է ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 12.09.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 
25.05.2012 թվա կա նի վճ ռին: 

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա կա նաց րել է օբյեկ տիվ և բազ մա կող մա նի քն նու թյուն: 

Նշ ված ո րո շումն ար դա րա ցի է, քա նի որ վի ճե լի բնա կա րա նը հա մա տեղ ա մուս նու թյան 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույք չէ. այն գնել է Ար տեմ Սա յա դյա նի մայ րը` նաև վեր ջի նիս 
և Ար տեմ Սա յա դյա նին ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող բնա կա-
րա նի վա ճառ քից ա ռա ջա ցած գու մա րով: Ը նդ ո րում, վի ճե լի բնա կա րա նը գն վել է վե րը 
նշ ված բնա կա րա նը վա ճա ռե լու օ րը: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) 23.12.1993 թվա կա նին Եր ևա նի Է րե բու նու ՔԿԱԳ-ի բաժ նում գրանց վել է Ան նա 

Սա րո յա նի (ա մուս նու թյու նը գրան ցե լուց հե տո կրել է Սա յա դյան ազ գա նու նը) և Ար տեմ 
Սա յա դյա նի ա մուս նու թյու նը, ո րի վե րա բե րյալ նույն բաժ նի կող մից նույն օ րը տր վել է 
III-СС 447051 ա մուս նու թյան վկա յա կա նը (հա տոր 1, գ.թ. 5).

2) 28.10.1997 թվա կա նին Սամ վել Շահ վեր դյա նի և Ար տեմ Սա յա դյա նի միջև կնք վել 
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է «Բ նա կա րա նի վա ճառ քի պայ մա նա գիր», ո րի հա մա ձայն` Ար տեմ Սա յա դյա նը սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով ձեռք է բե րել Եր ևա նի Ծե րե թե լի (ներ կայիս Ար տա շի սյան) փո-
ղո ցի 46-րդ շեն քի թիվ 45 բնա կա րա նը (հա տոր 1, գ.թ. 10).

3) նշ ված բնա կա րա նի նկատ մամբ Ար տեմ Սա յա դյա նին 28.10.1997 թվա կա նին տր-
վել է սե փա կա նու թյան վկա յա գիր (հա տոր 1, գ.թ. 9).

4) 28.10.1997 թվա կա նի դրու թյամբ Ան նա և Ար տեմ Սա յա դյան նե րի ա մուս նու թյու նը 
լուծ ված չի ե ղել:

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ։

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է գոր-
ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա 
հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն գոր-
ծով պարզ ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաu տե րը, ի նչ պեu նաև այն o րեն քը, Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը ո րո շում կա յաց նե լիս:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է դա տա կան 
ակ տե րի ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին։ Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է տալ ո րոշ ման 
ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը։ Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս-
տատ ված փաս տե րի և ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա-
պա տաս խան նոր մի կամ նոր մե րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), 
ո րի հի ման վրա դա տա րա նը եզ րա կա ցու թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան 
առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին։ Ո րոշ ման մեջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ 
նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա ծը, ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա 
նոր մը, այլ պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ 
նոր մը։ Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը բնու թագ րում է ի նչ պես դա տա րա նի, այն-
պես էլ նրա ո րոշ ման ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ը նդ գծում դա տա կան գոր ծու նե ու թյան 
և դա տա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը (տես՝ Ռազ միկ Մա րու թյա նի հայցն ը նդ դեմ 
Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի, ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան գրա սե նյա կի՝ ժա-
ռան գա կան գույ քի ըն դուն ման փաս տի ճա նաչ ման և ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա-
վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին և Ստե փան և 
Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա-
նող բնա կե լի տան և հո ղա մա սի բա ժան ման պա հան ջի մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
27.03.2008 թվա կա նի թիվ 3-54(ՎԴ) ո րո շու մը):

 Վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող ՀՀ ա մուս նու թյան և ըն տա նի քի 
օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա մու սին նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու-
թյուն նե րը ծա գում են ա մուս նու թյու նը քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց-
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ման մար մին նե րում գրան ցե լու պա հից:
 Նույն օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին և ե րկ րորդ մա սե րի հա մա ձայն` ա մուս-

նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րի վաս տա կած գույ քը նրանց ը նդ հա նուր հա մա տեղ 
սե փա կա նու թյունն է: Ա մու սին ներն այդ գույ քը տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի-
նե լու հա վա սար ի րա վունք ներ ու նեն: Ա մու սին նե րը գույ քի նկատ մամբ հա վա սար ի րա-
վունք ներ ու նեն նաև այն դեպ քում, ե րբ նրան ցից մե կը զբաղ ված է ե ղել տնային տն տե-
սու թյամբ, ե րե խա նե րի խնամ քով կամ այլ հար գե լի պատ ճառ նե րով ի նք նու րույն վաս-
տակ չի ու նե ցել:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք 
բեր ված (վաս տա կած) գույ քը, ան կախ նրա նից` որ ա մու սինն է ձեռք բե րել (վաս տա կել), 
ձեռք է բեր վել ը նդ հա նուր, թե ա մու սին նե րից մե կին պատ կա նող մի ջոց նե րով, ստեղծ վել 
է կամ պատ րաստ վել է եր կու սի, թե մե կի կող մից, ո ւմ ա նու նով է ձևա կերպ ված, միև-
նույն է, հան դի սա նում է ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ար տեմ և Ան նա Սա յա դյան նե րի ա մուս նու-
թյու նը քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման մար մին նե րում գրանց վել է 
23.12.1993 թվա կա նին, ի սկ վի ճե լի բնա կա րա նը ձեռք է բեր վել և Ար տեմ Սա յա դյա նի ան-
վամբ է գրանց վել նրանց ա մուս նու թյան ըն թաց քում` 28.10.1997 թվա կա նին, հետ ևա բար 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ բնա կա րա նի նկատ մամբ ծա գել է նաև Ան նա 
Սա յա դյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, և այն ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու-
թյունն է: 

Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով վե րը նշ ված հան գա մանք նե րը, 
Դա տա րա նի 25.05.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե-
լու իր 12.09.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ սահ մա նել է գոր ծի նոր քն նու թյան ծա վալ` նշե լով, 
որ «Դա տա րանն ի րա վա կան գնա հատ ման չի են թար կել ի րա վա բա նա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող այն փաս տը, որ գույ քը ձեռք չի բեր վել ա մու սին նե րի դրա մա կան մի ջոց-
նե րով, չի պար զել` պա տաս խա նո ղի ծնող նե րի կող մից վի ճե լի բնա կա րա նի գն ման հա-
մար կա տար ված դրա մա կան ներդ րու մը ե ղել է հա տու ցե լի, թե ոչ, ի նչ պես նաև նրանց 
դի տա վո րու թյունն ո ւղղ ված է ե ղել մի այն պա տաս խա նո ղի ակ տիվ նե րի ա վե լաց մա նը, 
թե նա խա տես վել է եր կու ա մու սին նե րի հա մար ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ձեռք բե-
րում»: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը վե րը նշ ված ի րա վա կան նոր մե րի վկա յա կոչ մամբ սույն գոր ծի քն նու-
թյան հա մար չու նեն է ա կան նշա նա կու թյուն:

 Վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող ՀՀ ա մուս նու թյան և ըն տա նի քի 
օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի հա մա ձայն` ա մու սին նե րի ը նդ հա նուր հա մա-
տեղ սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող գույ քը բա ժա նե լիս նրանց բա ժին նե րը հա վա սար 
են:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ան նա Սա յա-
դյա նի հայ ցի` վի ճե լի բնա կա րա նի 1/2 մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին բա վա րա րու մը Դա տա րա նի կող մից օ րի նա չափ է: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 6-րդ կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-
նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ: 
«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
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եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ 
ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու-
ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում 

քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար 
դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ 
են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։

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

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 12.09.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար-
չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 25.05.2012 
թվա կա նի վճ ռին` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։

2. Ար տեմ Սա յա դյա նից հօ գուտ Ան նա Սա յա դյա նի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես Ան նա Սա յա դյա նի կող մից վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր-
քի գու մար:

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԷԴ/1167/02/10 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԷԴ/1167/02/10 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Հով սե փյան
 Դա տա վոր ներ` Ա. Մկրտ չյան
 Ն. Տա վա րա ցյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «ՎՏԲ-Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ի ներ կա-

յա ցու ցիչ Միհ րան Խա չատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 21.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ար ման Մա դա թյա նի ը նդ դեմ 
Ա նա հիտ Գո հա րյա նի և Ար փի նե Քան քա նյա նի` վտար ման պա հան ջի մա սին, և ը ստ 
հա կընդ դեմ հայ ցի Ար փի նե Քան քա նյա նի և Ա նա հիտ Գո հա րյա նի ը նդ դեմ «ՎՏԲ-Հա-
յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ), Եր ևա նի «Ա դա մանդ» Ապ րան քա-Հում քային 
բոր սայի (այ սու հետ` Բոր սա), Ար ման Մա դա թյա նի, եր րորդ ան ձ ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն 
ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Է րե բու նի տա րած քային 
ստո րա բա ժան ման և ՀՀ Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած քի նո տար Նո նա Գաս պա-
րյա նի` ա ճուր դային վա ճառ քի ար ձա նագ րու թյու նը, ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ-
մա նա գի րը և պայ մա նագ րի հիմ քով կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման 
գրա ռումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Ար ման Մա դա թյա նը պա հան ջել է Ար փի նե Քան քա նյա նին և 

Ա նա հիտ Գո հա րյա նին վտա րել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող Եր ևա-
նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 բնա կա րա նից:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Ար փի նե Քան քա նյա նը և Ա նա հիտ Գո հա րյա-
նը պա հան ջել են ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 բնա կա րա-
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նի ա ճուր դային վա ճառ քի ար ձա նագ րու թյու նը, ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի-
րը և պայ մա նագ րի հիմ քով կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման գրա ռու մը: 

Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Գաբ րի ե լ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 14.07.2011 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը` բա վա րար վել:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
21.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար ման Մա դա թյա նի և Բան կի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը 
մերժ վել են, Դա տա րա նի 14.07.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 53-րդ և 132-րդ հոդ ված նե րը, ո րի ար դյուն քում սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ օ րենս դիրն ա ճուր դային գոր ծըն թա ցի կա-

սեց ման պայ ման նե րում ա ճուր դային գոր ծըն թա ցը վերսկ սե լու դեպ քում կրկ նա կի ծա-
նուց ման ըն թա ցա կարգ չի նա խա տե սել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ գրա վա տու նե րը ծա նուց վել են ա ճուր-
դային գոր ծըն թա ցը սկս ված լի նե լու մա սին, տե ղ յակ են ե ղել, որ ա ճուր դային գոր ծըն թա ցը 
ժա մա նա կա վո րա պես է դա դա րեց վել, այլ ոչ թե ա վարտ վել, և Բան կը պար տա վոր չէ ա նընդ-
հատ հի շեց նել գրա վա տու նե րին ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման մա սին: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն բե կա նել 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 21.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը, այն փո փո խել` հա կընդ դեմ հայ-
ցը մեր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1. 27.06.2008 թվա կա նին Բան կի և Ար փի նե Քան քա նյա նի միջև կնք վել է թիվ 947 

վար կային պայ մա նա գիր, ո րի հա մա ձայն՝ վեր ջի նիս տրա մադր վել է 5.000.000 ՀՀ դրամ 
գու մա րի չա փով վարկ, մինչև 17.06.2011 թվա կա նը մար ման ժամ կե տով, տա րե կան 22 
տո կոս տո կո սադ րույ քով: 

2. Որ պես թիվ 947 վար կային պար տա վո րու թյան կա տար ման ա պա հով ման մի-
ջոց՝ գրա վադր վել է Ար փի նե Քան քա նյա նին և Ա նա հիտ Գո հա րյա նին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 բնա կա րա նը, ո րի 
վե րա բե րյալ նրանց և Բան կի միջև 20.06.2008 թվա կա նին կնք վել է թիվ 947 ան շարժ 
գույ քի հի փո թե քի պայ մա նա գի րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 115, 116, 117): 

3. Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 բնա կա րա նի հա մա սե փա կա նա տե-
րեր Ար փի նե Քան քա նյա նին և Ա նա հիտ Գո հա րյա նին Բան կի կող մից 01.06.2009 թվա-
կա նին առ ձեռն հանձն վել են բռ նա գանձ ման ծա նու ցում նե րը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 5, 6):

4. Բոր սայի կա ռա վա րիչ Կ. Ե ղի ա զա րյա նի կող մից Ար փի նե Քան քա նյա նին և 
Ա նա հիտ Գո հա րյա նին 25.09.2009 թվա կա նին ու ղարկ վել է ծա նու ցում, ո րի հա մա ձայն` 
27.10.2009 թվա կա նից Բոր սայի հար թա կում ի րա կա նաց վե լու է Բան կում գրա վադր ված 
Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 հաս ցե ում գտն վող 83,6 քմ ը նդ հա նուր մա-
կե րե սով բնա կա րա նի ա ճուր դային վա ճառ քը հո լան դա կան ե ղա նա կով` 20.000.000 ՀՀ 
դրամ մեկ նար կային գնից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 42)։ 
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5. 11.12.2009 թվա կա նին «Ֆ լո րես» ա ճուր դի տուն ՍՊԸ-ի կող մից Լու սի նե Խա չատ-
րյա նին տր վել է գոր ծար քի վկա յա կան առ այն, որ նա 11.12.2009 թվա կա նին կա յա ցած 
ա ճուր դում 3.550.000 ՀՀ դրամ գու մա րով գնել է Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի 
թիվ 23 հաս ցում գտն վող բնա կա րա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 52)։

6. Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 ան շարժ գույ քի 11.12.2009 թվա կա-
նին կա տար ված գոր ծար քը չե ղ յալ հա մա րե լու և գոր ծար քի հա մար վճար ված գու մա րը` 
3.550.000 ՀՀ դրամ, վե րա դարձ նե լու մա սին Լու սի նե Խա չատ րյա նը գրու թյուն է ու ղար-
կել Բոր սայի կա ռա վար չին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 53)։

7. Բան կը 21.01.2010 թվա կա նի գրու թյամբ Բոր սայի կա ռա վար չին հայտ նել է Եր ևա-
նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քը 
ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 54)։

8. Բան կը 02.06.2010 թվա կա նի գրու թյամբ Բոր սայի կա ռա վար չին հայտ նել է Եր-
ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քը 
վերսկ սե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 55)։

9. 03.06.2010 թվա կա նի «Ազգ» օ րա թեր թում տր վել է հայ տա րա րու թյուն այն մա սին, 
որ «Ֆ լո րես» ա ճուր դի տուն ՍՊԸ-ն Բոր սայի հար թա կում շա րու նա կում է Եր ևա նի Ար ցա-
խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 բնա կա րա նի ա ճուր դային վա ճառ քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 56): 

10. 16.06.2010 թվա կա նին կազմ վել է Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 հաս-
ցե ի ան շարժ գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քի ար ձա նագ րու թյու նը, ո րի հա մա ձայն` ա ճուր դի 
մաս նա կից նե րից գնորդ է ար ձա նագր վել Ար ման Մա դա թյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 58)։

11. «Ֆ լո րես» ա ճուր դի տուն ՍՊԸ-ի կող մից Ար ման Մա դա թյա նին 16.06.2010 թվա-
կա նին տր վել է գոր ծար քի վկա յա կան առ այն, որ նա 16.06.2010 թվա կա նին կա յա ցած 
ա ճուր դում 3.550.000 ՀՀ դրամ գու մա րով գնել է Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի 
թիվ 23 հաս ցե ի ան շարժ գույ քը (հա տոր 1-ին, գ.թ.112)։

12. Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 07.07.2010 թվա կա-
նի թիվ 2728927 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 
հաս ցե ի բնա կա րա նի սե փա կա նա տերն է Ար ման Մա դա թյա նը: Սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի գրանց ման հիմք է հան դի սա ցել 30.06.2010 թվա կա նին վա ճա ռող Բան կի, ա ճուր-
դի կազ մա կեր պիչ «Ֆ լո րես» ա ճուր դի ՍՊԸ-ի, գնորդ Ար ման Մա դա թյա նի միջև կնք ված, 
նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և 
16.06.2010 թվա կա նի ան շարժ գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քի ար ձա նագ րու թյու նը (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 6-8)։

13. ՀՀ փոր ձա գի տա կան կենտ րոն ՊՈԱԿ-ի 21.03.2011 թվա կա նի թիվ 07131101 եզ-
րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Ար փի նե Քան քա նյա նի ան վամբ տր ված 01.06.2009 թվա կա-
նի թիվ 325 եր կու ծա նու ցում նե րի ստո րին մա սե րում առ կա ձե ռագ րի գրա ռում ներն ու 
ստո րագ րու թյուն ներն ու նեն մե կից մինչև 3 տար վա կա տար ման վա ղե մու թյուն` հաշ ված 
փոր ձաքն նու թյան կա տար ման օր վա նից (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 2,3):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 248-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գրա վա ռո ւի (պար-

տա տի րոջ) պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար գրավ դր ված գույ քի վրա կա րող է բռ-
նա գան ձում տա րած վել պար տա պա նի կող մից գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու-
թյու նը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու այն պի սի հան գա մանք նե րում, ո րոնց 
հա մար վեր ջինս պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գրա վա-
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ռուն իր պա հան ջի բա վա րար ման նպա տա կով ի րա վունք ու նի ա ռանց դա տա րան դի-
մե լու գրա վի ա ռար կայի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու և ի րաց նե լու այն, այդ թվում՝ 
գրավ դր ված գույ քը հիմ նա կան պար տա վո րու թյան հա մա պա տաu խան չա փի դի մաց 
գրա վա ռո ւին կամ գրա վա ռո ւի նշած եր րորդ ան ձին ի uե փա կա նու թյուն հանձ նե լու, ե թե` 

1) դա նա խա տեu ված է գրա վի պայ մա նագ րով,
2) առ կա է գրա վա ռո ւի և գրա վա տո ւի միջև կնք ված գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն, 

ի սկ ե թե գրա վի պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար պա հանջ վել է եր րորդ ան ձի հա մա ձայ-
նու թյուն կամ թույլտ վու թյուն, ա պա նաև վեր ջի նիս գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը` ա ռանց 
դա տա րա նի վճ ռի գրավ դր ված գույ քի ի րաց ման մաuին: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` գրա վով 
ա պա հով ված պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քում գրա
վա ռուն գրա վոր՝ պատ շաճ ձևով ծա նու ցում է գրա վա տո ւին ա ռանց դա տա րան դի մե
լու գրա վի ա ռար կայի բռ նա գանձ ման մա սին (բռ նա գանձ ման ծա նու ցում): Գրա վա տուն 
ի րա վունք ու նի դա տա կան կար գով վի ճար կե լու սույն հոդ վա ծի հա մա ձայն գրա վի ա ռար-
կայի բռ նա գանձ ման օ րի նա կա նու թյու նը, ո րի պա րա գա յում դա տա րա նը կա րող է կա սեց նել 
գրա վի ա ռար կայի բռ նա գանձ ման ըն թաց քը: Դա տա րա նը կա րող է կա սեց նել գրա վի ա ռար-
կայի բռ նա գանձ ման ըն թաց քը, ե թե գրա վա տուն կտ րա մադ րի գրա վի ա ռար կայի ար ժե քին 
հա մար ժեք ա պա հո վում` գրա վա ռո ւի հնա րա վոր վնաս նե րը հա տու ցե լու հա մար:

Բռ նա գանձ ման ծա նու ցու մը պար տա պա նին պատ շաճ ձևով հանձ նե լուց հե տո 
գրա վա ռուն ի րա վունք ու նի գրա վի ա ռար կան վերց նե լու իր տի րա պետ ման տակ (ե-
թե շար ժա կան գույք է), ի նչ պես նաև խե լա միտ քայ լեր ձեռ նար կե լու գրա վի ա ռար կան 
պահ պա նե լու, սպա սար կե լու և դրա ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու հա մար: 

Բռ նա գանձ ման ծա նու ցու մը պար տա պա նին հանձ նե լուց եր կու ա միս հե տո գրա-
վա ռուն սույն օ րենսգր քի ու ժով ի րա վունք ու նի սույն օ րենսգր քի 195 հոդ վա ծի պահ-
պան մամբ գրա վա տո ւի ա նու նից ի րաց նե լու գրա վի ա ռար կան ո ւղ ղա կի վա ճառ քի կամ 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով, ե թե գրա վա տուն և գրա վա ռուն գրա-
վի ա ռար կայի ի րաց ման այլ կարգ չեն նա խա տե սել: Գրա վա ռուն պար տա վոր է գրա վի 
ա ռար կան ի րաց նել տվ յալ պա հին շու կա յում գոր ծող ող ջա միտ գնով:

 Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժե լու և հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել 
է այն հան գա ման քը, որ Բան կը և Բոր սան ան շարժ գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քը ժա-
մա նա կա վո րա պես դա դա րեց նե լուց հե տո պար տա վոր է ին նոր պատ շաճ ծա նու ցում ու-
ղար կել ան շարժ գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քը վերսկ սե լու մա սին, Բան կը և Բոր սան` 
ա ռանց պատ շաճ ծա նուց ման և չպահ պա նե լով ա ճուր դի ան ցկաց ման կար գը, գրա վի 
ա ռար կան ի րաց րել են տվ յալ պա հին շու կա յում գոր ծող ող ջա միտ գնին ան հա մա պա-
տաս խան, ո րի հետ ևան քով էլ Դա տա րանն ան վա վեր է ճա նա չել ա ճուր դային վա ճառ-
քի ար ձա նագ րու թյու նը, ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և պայ մա նագ րի 
հիմ քով կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման գրա ռու մը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի մերժ ման հիմ քում դրել է այն հան-
գա ման քը, որ Բան կը չի կա տա րել վար կա ռո ւին ծա նու ցե լու իր պար տա կա նու թյու նը` 
պատ շաճ ծա նուց ման ա պա հո վու մը, ին չը հան գեց րել է վար կա ռո ւի ի րա վունք նե րի սահ-
մա նա փակ մա նը: Բան կի գոր ծո ղու թյուն նե րը ո րակ վել են որ պես ոչ ի րա վա չափ, օ րի նա-
կա նու թյան, հա մա չա փու թյան և ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման ար գել ման սկզ բունք նե-
րից չբ խող գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում սահ մա նա փակ վել են Ար փի նե Քան-
քա նյա նի և Ա նա հիտ Գո հա րյա նի սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րը, և նրանք զրկ վել 
են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծու թյու նից 
պարզ է դառ նում, որ ա ռանց դա տա րան դի մե լու գրա վի ա ռար կայի վրա կա րող է բռ նա-
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գան ձում տա րած վել, և այն կա րող է ի րաց վել եր կու դեպ քե րում` ե րբ դա նա խա տես ված է 
գրա վի պայ մա նագ րով, և ե րբ առ կա է գրա վա ռո ւի և գրա վա տո ւի միջև կնք ված գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյուն: Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Բան կի և Ար փի նե Քան քա նյա նի 
ու Ա նա հիտ Գո հա րյա նի միջև 20.06.2008 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի հի փո թե-
քի թիվ 947 պայ մա նագ րի «Գ րա վա ռո ւի ե րաշ խիք նե րը, ի րա վունք նե րը և պար տա վո րու-
թյուն նե րը» վեր տա ռու թյամբ 2-րդ հոդ վա ծի 2.5.2 կե տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի 1.1 կե-
տում նշ ված վար կային պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամ կետ նե րում պար տա պա նի 
կող մից պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման դեպ քում գրա վա ռուն պայ մա նագ րով նա-
խա տես ված կար գով ի րաց նում է գրա վի ա ռար կան և մա րում է դրա նով ա պա հով ված 
պար տա վո րու թյուն նե րը: Պայ մա նագ րի 8.1 կե տի հա մա ձայն` պար տա պա նի կող մից 
պայ մա նագ րի 1.1 կե տում նշ ված վար կային պայ մա նագ րով ստանձն ված պար տա վո
րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման դեպ քում գրա վա տուն գրա
վա ռո ւին ի րա վունք է վե րա պա հում և տա լիս իր հա մա ձայ նու թյու նը ի րա կա նաց նե լու 
գրա վի ա ռար կայի ի րա ցում ա ռանց դա տա րան դի մե լու` ո ւղ ղա կի վա ճառ քի մի ջո ցով 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով և գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման 
գու մա րի հաշ վին բա վա րա րել իր պա հանջ նե րը: Այ սինքն`ա ռանց դա տա րան դի մե լու 
գրա վի ա ռար կայի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու և ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը նա-
խա տես ված էր Բան կի և Ար փի նե Քան քա նյա նի ու Ա նա հիտ Գո հա րյա նի միջև կնք ված 
պայ մա նագ րով: Գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րու թյու նից պարզ է դառ նում, որ վար կա ռուն` 
Ար փի նե Քան քա նյա նը, պար բե րա բար խախ տել է իր և Բան կի միջև կնք ված վար կային 
պայ մա նա գի րը, ո րի ար դյուն քում վար կը և տո կոս նե րը դար ձել են ժամ կե տանց 18.05.2009 
թվա կա նին: Նման պայ ման նե րում Բանկն իր և հա ճա խոր դի միջև կնք ված պայ մա նագ րի 
2.5.2-րդ և 8.1-րդ կե տե րին հա մա պա տաս խան սկ սել է ա ռանց դա տա րան դի մե լու գրա վի 
ա ռար կայի բռ նա գանձ ման և ի րաց ման գոր ծըն թա ցը: Այն է`
	  Բան կի կա ռա վար չի 01.06.2009 թվա կա նի թիվ 325 ծա նու ցում նե րը` ամ բող ջու-

թյամբ Բան կի նկատ մամբ պարտ քը չմա րե լու դեպ քում ա ռանց դա տա րան դի մե լու 
գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման վե րա բե րյալ, 01.06.2009 թվա կա նին առ ձեռն հանձն-
վել են Ա նա հիտ Գո հա րյա նին և Ար փի նե Քան քա նյա նին, ին չի մա սին են վկա-
յում ծա նու ցում նե րի վերջ նա մա սում առ կա գրա ռում նե րը` հաս տատ ված Ա նա հիտ 
Գո հա րյա նի և Ար փի նե Քան քա նյա նի ստո րագ րու թյուն նե րով` առ այն, որ ի րենք 
ստա ցել են ծա նու ցում նե րը 01.06.2009 թվա կա նին: Այդ մա սին է վկա յում նաև 
Ա նա հիտ Գո հա րյա նի և Ար փի նե Քան քա նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Լու սի նե Ա վա գյա-
նի միջ նոր դու թյամբ կա տար ված փոր ձաքն նու թյան եզ րա կա ցու թյու նը, ո րը հաս-
տա տել է, որ նշ ված գրա ռում նե րը կա տար վել են Ա նա հիտ Գո հա րյա նի և Ար փի-
նե Քան քա նյա նի կող մից 21.03.2008 թվա կա նից մինչև 21.03.2010 թվա կանն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, բայց ոչ եր բեք 01.06.2010 թվա կա նին, ի նչ պես պն դում է ին 
Ա նա հիտ Գո հա րյա նը և Ար փի նե Քան քա նյա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 2, 3): 

	 Բան կի գլ խա վոր տնօ րեն, տնօ րի նու թյան նա խա գա հի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա-
կա տար Մ. Գրի գո րյա նի 24.09.2009 թվա կա նի թիվ Ե22-3204 գրու թյա նը կից թիվ 
59 հա վել վա ծով ա ճուր դային վա ճառ քի է ներ կա յաց վել Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 
8/3 շեն քի թիվ 23 բնա կա րա նը, այ սինքն` ա ճուր դային գոր ծըն թա ցը սկս վել է դեռևս 
24.09.2009 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 46-49):

	  Բոր սայի կա ռա վա րիչ Կ. Ե ղի ա զա րյա նի կող մից Ար փի նե Քան քա նյա նին և Ա նա-
հիտ Գո հա րյա նին 25.09.2009 թվա կա նին ու ղարկ վել է ծա նու ցում, ո րի հա մա ձայն` 
27.10.2009 թվա կա նից Բոր սայի հար թա կում ի րա կա նաց վե լու է Բան կում գրա-
վադր ված Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 հաս ցե ում գտն վող 83,6 քմ 
ը նդ հա նուր մա կե րե սով բնա կա րա նի ա ճուր դային վա ճառ քը հո լան դա կան ե ղա նա-
կով` 20.000.000 ՀՀ դրամ մեկ նար կային գնից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 42)։ 
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	 11.12.2009 թվա կա նին «Ֆ լո րես» ա ճուր դի տուն ՍՊԸ-ի կող մից Լու սի նե Խա չատ-
րյա նին տր վել է գոր ծար քի վկա յա կան առ այն, որ նա 11.12.2009 թվա կա նին կա յա-
ցած ա ճուր դում 3.550.000 ՀՀ դրամ գու մա րով գնել է Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 
շեն քի թիվ 23 հաս ցում գտն վող բնա կա րա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 52)։

	 Բան կի գլ խա վոր տնօ րեն, տնօ րի նու թյան նա խա գահ Վ. Օվ սյան նի կո վի 21.01.2010 
թվա կա նի թիվ Ե22-124 գրու թյամբ ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց վել է Եր ևա նի 
Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 բնա կա րա նի ա ճուր դային վա ճառ քը, քա նի որ 
գնոր դը` Լու սի նե Խա չատ րյա նը, իր դի մու մով խնդ րել է չե ղ յալ հա մա րել Եր ևա նի 
Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 շեն քի թիվ 23 բնա կա րա նի 11.12.2009 թվա կա նին կա տար ված 
գոր ծար քը և վե րա դարձ նել գոր ծար քի հա մար վճար ված գու մա րը (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 53, 54): 

	 Բան կի գլ խա վոր տնօ րեն, տնօ րի նու թյան նա խա գա հի ժա մա նա կա վոր պաշ տո-
նա կա տար Մ. Գրի գո րյա նի 02.06.2010 թվա կա նի թիվ Ե22-1513 գրու թյամբ նշ ված 
ան շարժ գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քը կր կին վերսկս վել է, 03.06.2010 թվա կա նի 
«Ազգ» օ րա թեր թում տր վել է հայ տա րա րու թյուն այն մա սին, որ «Ֆ լո րես» ա ճուր դի 
տուն ՍՊԸ-ն Բոր սայի հար թա կում շա րու նա կում է Եր ևա նի Ար ցա խի փո ղո ցի 8/3 
շեն քի թիվ 23 բնա կա րա նի ա ճուր դային վա ճառ քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 55, 56): 

	 16.06.2010 թվա կա նի ան շարժ գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քի ար ձա նագ րու թյան հա-
մա ձայն` գնորդ է ար ձա նագր վել Ար ման Մա դա թյա նը, ո րի հետ էլ կնք վել է բնա կա-
րա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր (հա տոր 1-ին, գ.թ.9-12):
Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ Բան կը և Բոր սան, ի րա կա նաց նե լով գրա վի ա ռար-

կայի ի րա ցու մը, թույլ չեն տվել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի, «Հ րա պա րա կային սա-
կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի որ ևէ խախ տում, պատ շաճ կեր պով ծա նու ցել են 
գրա վա տու նե րին գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման մտադ րու թյան վե րա բե րյալ, ա ճուր դի 
ան ցկաց ման մա սին հրա պա րա կային ծա նու ցում է կա տար վել «Ազգ» օ րա թեր թում և ի 
վեր ջո, 16.06.2010 թվա կա նի ան շարժ գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քի ար ձա նագ րու թյան 
հա մա ձայն` գնորդ ար ձա նագր ված Ար ման Մա դա թյա նի հետ ա ռու ծա խի պայ մա նա գի րը 
կնք վել է 30.06.2010 թվա կա նին, այ սինքն` բռ նա գանձ ման ծա նու ցու մը հանձ նե լուց մոտ 
մեկ տա րի հե տո: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը 
որ ևէ նորմ չի պա րու նա կում կրկ նա կի ան գամ գրա վա տո ւին գրա վի ա ռար կայի ի րաց-
ման վե րա բե րյալ ծա նու ցե լու գրա վա ռո ւի պար տա վո րու թյան վե րա բե րյալ: ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ նում, որ 
գրա վա ռո ւի` գրա վա տո ւին ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է մե կան գա մյա բնույթ 
և հե տա գա յում` բռ նա գանձ ման գոր ծըն թա ցի կա սեց ման պա րա գա յում, լրա ցու ցիչ բռ նա-
գանձ ման ծա նու ցում ու ղար կե լու պար տա կա նու թյուն նա խա տես ված չէ: Ի նչ վե րա բե րում 
է ա ճուր դի մա սին ծա նուց մա նը, ա պա այն օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա տար վել է: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-
ցի ա կան ի րա վա կան նոր մե րը պետք է մեկ նա բան վեն դրան ցում պա րու նակ վող բա ռե-
րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ, «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ի րա վա կան ակ տը մեկ նա բան վում է 
դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ` 
հաշ վի առ նե լով օ րեն քի պա հանջ նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն գոր-
ծով պարզ ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաս տե րը, ի նչ պեu նաև այն o րեն քը, Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ 
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դա տա րա նը ո րո շում կա յաց նե լիu: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում պարզ չէ, թե որ օ րեն քով կամ 

ի րա վա կան ակ տով են ղե կա վար վել ստո րա դաս դա տա րան նե րը` հա կընդ դեմ հայ ցը բա-
վա րա րե լու վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ար տա հայ տե լիս, քա նի որ ՀՀ գոր ծող օ րենսդ րու-
թյու նը գրա վա ռո ւին չի պար տա վո րեց նում կրկ նա կի ան գամ գրա վա տո ւին ծա նու ցե լու 
գույ քի ի րաց ման գոր ծըն թա ցի վերսկս ման վե րա բե րյալ, ի սկ հրա պա րա կային սա կար-
կու թյուն նե րով գրա վի ա ռար կայի վա ճառ քի մա սին գրա վա տու նե րին ծա նու ցե լուց բա ցի 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով հրա պա րակ վել է հայ տա րա րու թյուն: Ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ հիմ նա վոր ված չէ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու-
թյու նը, որ Բան կը չի կա տա րել վար կա ռո ւին ծա նու ցե լու իր պար տա կա նու թյու նը: 

Անդ րա դառ նա լով բնա կա րա նի ա ճուր դային վա ճառ քի շու կա յա կան գնի ող ջամ-
տու թյան հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 3-րդ պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` բռ նա գանձ ման ծա նու ցու մը պար տա պա նին հանձ նե լուց եր կու ա միս հե տո 
գրա վա ռուն սույն օ րենսգր քի ու ժով ի րա վունք ու նի սույն օ րենսգր քի 195 հոդ վա ծի պահ-
պան մամբ գրա վա տո ւի ա նու նից ի րաց նե լու գրա վի ա ռար կան ո ւղ ղա կի վա ճառ քի կամ 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով, ե թե գրա վա տուն և գրա վա ռուն գրա-
վի ա ռար կայի ի րաց ման այլ կարգ չեն նա խա տե սել: Գրա վա ռուն պար տա վոր է գրա վի 
ա ռար կան ի րաց նել տվ յալ պա հին շու կա յում գոր ծող ող ջա միտ գնով:

 Վե րո հի շյալ նոր մի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ օ րենս դի րը գրա վա տո ւի և գրա վա ռո ւի կող մից գրա վի ա ռար կայի ի րաց ման 
այլ կարգ նա խա տես ված չլի նե լու դեպ քում գրա վա ռո ւին ի րա վունք է վե րա պա հել տվյալ 
պա հին շու կա յում գոր ծող ող ջա միտ գնով ի րաց նե լու գրա վի ա ռար կան ո ւղ ղա կի վա ճառ-
քի կամ հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով: Ը նդ ո րում, գրա վի ա ռար կան 
ող ջա միտ գնով ի րաց նե լու պա հանջն ան մի ջա կա նո րեն վե րա բե րում է գրա վի ա ռար կան 
ո ւղ ղա կի վա ճառ քի մի ջո ցով ի րաց նե լու դեպ քին, ի սկ հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե-
րի մի ջո ցով գույքն ի րաց նե լիս է ա կան է այն հան գա ման քը, որ գույքն ա ճուր դի դր վի այդ 
պա հին շու կա յում գոր ծող ող ջա միտ գնով: Հետ ևա բար հրա պա րա կային սա կար կու թյուն-
նե րի ար դյուն քում գրա վի ա ռար կայի գնի հնա րա վոր նվա զու մը և ա ճուր դի դր ված գնից 
ցածր գնով ի րա ցու մը, սա կար կու թյուն ներն օ րեն քին հա մա պա տաս խան ան ցկաց վե լու 
պայ ման նե րում (ա ճուր դի ան ցկաց ման ըն թա ցա կար գի օ րի նա կա նու թյու նը սույն գոր ծով 
չի վի ճարկ վում) չի կա րող հա մար վել գրա վի ա ռար կայի ոչ ող ջա միտ գնով ի րա ցում:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Բան կի և Ա նա հիտ Գո հա րյա նի ու Ար փի նե Քան քա-
նյա նի միջև 20.06.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 947 ան շարժ գույ քի հի փո թե քի պայ մա նագ-
րի 1.4-րդ կե տով կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ գրա վի ա ռար կան գնա հատ վել է 20.000.000 
ՀՀ դրամ: Բոր սայի կա ռա վա րիչ Կ. Ե ղի ա զա րյա նի 12.11.2010 թվա կա նի թիվ Կ-3904/2 գրու-
թյան (հա տոր 1-ին, գ.թ. 78-80) հա մա ձայն` բնա կա րա նի հայ տա րար ված մեկ նար կային գի նը` 
20.000.000 ՀՀ դրա մը, ե ղել է հե նա կե տային, ի սկ սահ ման ված հատ ման` նվա զա գույն գի նը` 
3.405.633 ՀՀ դրամ, բնա կա րա նի ա ճուր դային վա ճառքն ի րա կա նաց վել է ա ճուր դի հա մար 
սահ ման ված հո լան դա կան ե ղա նա կով, ո րի դեպ քում, ը ստ Բան կի և Բոր սայի միջև 12.02.2008 
թվա կա նի թիվ 01/08 ան շարժ գույ քի ա ճուր դային վա ճառ քի կազ մա կերպ ման մա սին պայ-
մա նագ րի 3.3-րդ կե տի (հա տոր 1-ին, գ.թ. 82), կա յաց վող յու րա քան չյուր հեր թա կան փու լում 
պատ վի րա տուն կա րող է սահ մա նել ստո րին հատ ման գինն ի ջեց ված ո րո շա կի տո կո սով 
(տ վ յալ դեպ քում` 10 տո կոս), հաշ վարկ ված նա խորդ կա յա ցած փու լի հատ ման գնից, ի սկ նա-
խորդ փու լի հատ ման գի նը հա մար վում է տվյալ ա ճուր դի հա մար մեկ նար կային գին: Բոր-
սայի կա ռա վա րիչ Կ. Ե ղի ա զա րյա նի թիվ ԴԴ16/Ե12556/10 գրու թյան (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 42-43) 
հա մա ձայն` եր կու ան գամ դա սա կան ե ղա նա կով բնա կա րա նը չվա ճառ վե լուց հե տո 19 ան գամ 
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ա ճուրդն ի րա կա նաց վել է հո լան դա կան ե ղա նա կով, ո րի ար դյուն քում մի այն բնա կա րա նը 
վա ճառ վել է: Ը նդ ո րում, ը ստ «Ֆ լո րես» ա ճուր դի տուն ՍՊԸ-ի կող մից Ար ման Մա դա թյա նին 
16.06.2010 թվա կա նին տր ված գոր ծար քի վկա յա կա նի` վեր ջինս 16.06.2010 թվա կա նին կա յա-
ցած ա ճուր դում գրա վի ա ռար կան գնել է 3.550.000 ՀՀ դրա մով (հա տոր 1-ին, գ.թ.112)։

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում վի ճե լի բնա կա րա նի ա ճուր դային վա ճառքն 
սկս վել է 20.000.000 ՀՀ դրամ մեկ նար կային գնից, այ սինքն` գրա վի ա ռար կան ա ճուր դի 
է դր վել այդ պա հին շու կա յում գոր ծող ող ջա միտ գնով, ա ճուրդն ան ցկաց վել է «Հ րա պա-
րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, 
ի սկ ա ճուր դի ար դյուն քում գրա վի ա ռար կայի գնի նվա զու մը որ ևէ ա ռն չու թյուն չու նի ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված գրա վի ա ռար-
կայի ող ջա միտ գնով ի րաց նե լու պար տա կա նու թյան հետ: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո-
խե լու ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ 
Կոն վեն ցի այի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում 
իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի վե րը նշ-
ված հոդ ված նե րով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, 
հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե-
տու թյան շա հե րից։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 21.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման` հա կընդ դեմ հայ ցի մա սը և այդ մա սով այն փո-
փո խել` հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժել: 

2. Ար փի նե Քան քա նյա նից և Ա նա հիտ Գո հա րյա նից հօ գուտ «ՎՏԲ-Հա յաս տան 
Բանկ» ՓԲԸ-ի բռ նա գան ձել 30.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի 
հա մար վճար ված պե տա կան տուրք:

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0338/02/08
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0338/02/08
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ա. Մկրտ չյան
 Դա տա վոր ներ՝ Ն. Տա վա րա ցյան
Ն. Բար սե ղ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե.ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Է.ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս.ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Մով սի սյան» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու-

թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 25.05.2012 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պե տա րա-
նի, Նո րիկ Մալ խա սյա նի, ի նք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձինք ՀՀ 
կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի աշ խա-
տա կազ մի Վե դու տա րած քային ստո րա բա ժան ման, ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Դաշ տա-
քար հա մայն քի` ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը վա վեր ճա նա չե լու, 
գոր ծար քը (մր ցույ թը) ան վա վեր ճա նա չե լու և ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ կի րա ռե լու 
պա հանջ նե րի մա սին, ի նչ պես նաև ը ստ Նո րիկ Մալ խա սյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի` գյու-
ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու նպա տա կով հո ղա մա սե րի վար ձա կա լու-
թյան 19.10.2007 թվա կա նի կա յա ցած մր ցույթն ան վա վեր ճա նա չե լու և ան վա վե րու թյան 
հետ ևանք ներ կի րա ռե լու, հո ղա տա րած քը նախ կին տես քին բե րե լուն պար տա վո րեց նե-
լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է վա վեր ճա նա չել Ա րա րա տի 

մարզ պե տի հետ կնք ված գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու նպա տա կով 
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հո ղա մա սե րը վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու մա սին պայ մա նա գի րը, ո րի ա ռար կան է Վե-
դի քա ղա քից 3,5կմ հյու սիս-ա րև մուտք գտն վող, Դաշ տա քար գյու ղին հա րող 40,0 հա հո-
ղա մա սը` ը ստ ներ կա յաց ված գլ խա վոր հա տա կագ ծի: 

Ըն կե րու թյու նը, ա վե լաց նե լով հայ ցային պա հանջ նե րի չա փը, պա հան ջել է ան վա-
վեր ճա նա չել 104 հա, 40 հա և 18 հա հո ղա մա սե րի վար ձա կա լու թյան մր ցույթ նե րը (ա ճուր-
դը), ո րոն ցում հաղ թող է ճա նաչ վել Նո րիկ Մալ խա սյա նը, և ո րոնց վե րա բե րյալ կազմ-
վել են ա ռանց ա միս, ամ սաթ վի թիվ 9, թիվ 8 և թիվ 7 ար ձա նագ րու թյուն նե րը, որ պես 
մր ցույ թի (ա ճուր դի) ան վա վե րու թյան հետ ևանք, ան վա վեր ճա նա չել Ա րա րա տի մարզ-
պե տի 25.11.2004 թվա կա նի թիվ 86 ո րոշ ման Նո րիկ Մալ խա սյա նին վե րա բե րող մա սը, 
01.03.2005 թվա կա նին կնք ված` գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու նպա-
տա կով հո ղա մա սը վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու մա սին պայ մա նա գի րը, ի նչ պես նաև 
03.03.2005 թվա կա նի 104 հա հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան-
ցու մը, ո րի հա մար տր վել է թիվ 0072014 վկա յա կա նը:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Նո րիկ Մալ խա սյա նը պա հան ջել է ան-
վա վեր ճա նա չել գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու նպա տա կով հո ղա-
մա սե րի վար ձա կա լու թյան 19.10.2007 թվա կա նին կա յա ցած մր ցույ թը, դրա ար դյուն քում 
19.10.2007 թվա կա նին կազմ ված ար ձա նագ րու թյունն Ըն կե րու թյան մա սով, ի նչ պես նաև 
որ պես մր ցույ թի ան վա վե րու թյան հետ ևանք մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չել Ա րա րա տի 
մարզ պե տի 31.10.2007 թվա կա նի թիվ 154 ո րո շու մը` Ըն կե րու թյա նը վե րա բե րող մա սով, և 
պար տա վո րեց նել Ըն կե րու թյա նը Նո րիկ Մալ խա սյա նին վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քով 
տրա մադր ված և Ըն կե րու թյան կող մից ա պօ րի նի օգ տա գործ վող հո ղա մա սը բե րել նախ-
կին տես քի:

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
(դա տա վոր` Գ.Բա լ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 09.12.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա-
վա րար վել է մաս նա կի ո րեն, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը` մերժ վել: Վճռ վել է. «Վա վեր ճա նա-
չել «Մով սի սյան» ՍՊԸ-ի ու Ա րա րա տի մարզ պե տի միջև կնք ված գյու ղատն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու նպա տա կով հո ղա մա սե րը վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու 
մա սին պայ մա նա գի րը, ո րի ա ռար կան է Վե դի քա ղա քից 3,5կմ հյու սիս-ա րև մուտք գտն-
վող, Դաշ տա քար գյու ղին հա րող 40,0 հա հո ղա մա սը` ը ստ թիվ Ա ՎԴ1/0338/02/08 քաղ. 
գոր ծի հա տոր 1-ին, գ.թ. 112-ո ւմ առ կա ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի «Գե ո դե զի այի և քար տե զագ րու թյան» ՊՈԱԿ-ի կող-
մից 2010թ. կազմ ված, S-2 նշ ման տակ գտն վող սև գույ նի գծով սահ մա նա զատ ված 40 հա 
հո ղա տա րած քի հա տա կագ ծի: Մաս նա կի ո րեն` «Մով սի սյան» ՍՊԸ-ի կող մից փաս տա-
ցի զբա ղեց ված 40 հա հո ղա տա րած քից (փաս տա ցի` հան քա վայր) Նո րիկ Մալ խա սյա նին 
վար ձա կա լու թյան տր ված 104 հա հո ղա տա րած քի հետ հա մադր վող 33,7 հա մա կե րե սով 
հատ վա ծի (տես թիվ Ա ՎԴ1/0338/02/08 քաղ. գոր ծում առ կա «Մով սի սյան» ՍՊԸ-ի 40-
հա և Նո րիկ Մալ խա սյա նի 104 հա հո ղա տա րածք նե րի հա տա կա գի ծը` հա տոր 1-ին, գ.թ. 
112) մա սով ան վա վեր ճա նա չել 104 հա հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան մր ցույ թը (ա ճուր դը), 
ո րում հաղ թող է ճա նաչ վել Նո րիկ Մալ խա սյա նը, և ո րի վե րա բե րյալ կազմ վել է ա ռանց 
ա միս, ամ սաթ վի թիվ 9 ար ձա նագ րու թյու նը: Որ պես մր ցույ թի (ա ճուր դի) ան վա վե րու-
թյան հետ ևանք, մաս նա կի ո րեն` «Մով սի սյան» ՍՊԸ-ի կող մից զբա ղեց ված 40 հա (փաս-
տա ցի` հան քա վայ րի) հո ղա տա րած քից հա մադր վող 33,7 հա մա կե րե սով հատ վա ծի (տես 
թիվ Ա ՎԴ1/0338/02/08 քաղ. գոր ծում առ կա «Մով սի սյան» ՍՊԸ-ի 40 հա և Նո րիկ Մալ-
խա սյա նի 104 հա հո ղա տա րածք նե րի հա տա կա գի ծը` հա տոր 1-ին, գ.թ. 112) մա սով ան վա-
վեր ճա նա չել. 1) Ա րա րա տի մարզ պե տի 25.11.2004թ. N 86 ո րոշ ման Նո րիկ Մալ խա սյա-
նին վե րա բե րող մա սը, 2) 01.03.2005թ.-ին կնք ված` գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու նպա տա կով հո ղա մա սը վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու մա սին պայ մա նա գի րը, 
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3) 03.03.2005թ. 104 հա հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը 
(թիվ 0072014 վկա յա կան)»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
25.05.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նո րիկ Մալ խա սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է 
մաս նա կի ո րեն` բե կան վել է Դա տա րա նի 09.12.2011 թվա կա նի վճի ռը, և գործն ու ղարկ վել 
նույն դա տա րան` նշ ված ծա վա լով նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Նո րիկ Մալ խա սյա նը։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 91-րդ հոդ վա ծը, «Մար-

դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 19-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, 138-րդ, 2212-րդ հոդ ված նե րը, սխալ է մեկ նա բա նել «Հ րա-
պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը քն նել է նա խա գա հող 

դա տա վոր Ա. Մկրտ չյա նի, մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ն. Տա վա րա ցյա նի և 
Ն. Բար սե ղ յա նի կո լե գի ալ կազ մով, սա կայն 25.05.2012 թվա կա նին դա տա կան ակ տը 
հրա պարկ վել է մի այն նա խա գա հող դա տա վոր Ա. Մկրտ չյա նի կող մից, ին չը չի կա րող 
հա մար վել օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված դա տա րան և դա տա րա նի օ րի նա կան կազմ, 
այ սինքն` սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը քնն վել է ոչ օ րի նա կան կազ մով:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի գնա հա տել գոր ծում 
առ կա ա պա ցույց նե րը, ի նչ պես նաև ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյու նը, 
լի նե լով ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն և զբաղ վե լով հան քա վայ րե րի ե րկ րա բա նա հե-
տա խու զա կան աշ խա տանք նե րով, շա հագր գիռ է հան քա վայ րե րի և կից տա րածք նե րի 
ձեռք բեր մամբ, հետ ևա բար Ըն կե րու թյու նը «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի մաս տով հա մար վում է շա հագր գիռ ան ձ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 25.05.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 09.12.2011 
թվա կա նի վճ ռին:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը քն նել է օ րի նա կան կազ-

մով, ա վե լին, վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի հրա պա րակ ման հետ կապ-
ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 2212-րդ հոդ վա ծով, ո րով նա խա տես ված չէ դա տա կան ակ տի հրա պա րակ-
ման դեպ քում գոր ծը քն նող բո լոր դա տա վոր նե րի մաս նակ ցու թյու նը: Բա ցի այդ, դա տա-
կան նիս տում հրա պա րակ վում է բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում ար դեն ի սկ ըն դուն ված 
ո րո շու մը` դա տա կան կազ մի բո լոր դա տա վոր նե րի կող մից ստո րագր ված և կնք ված վի-
ճա կում: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից լի ար ժեք պատ ճա ռա բան վել և հիմ նա վոր վել է 
Նո րիկ Մալ խա սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը և կա յաց վել հա մա պա տաս խան ո րո շում, հետ-
ևա բար բեր ված վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժ ման։ 
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. Ըն կե րու թյա նը հաս ցե ագր ված ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պե տի 25.09.2001 թվա կա նի 

թիվ 30/1746 գրու թյան հա մա ձայն` մարզ պե տա րա նը չի ա ռար կել, որ պես զի Դաշ տա քար 
գյու ղին հա րող պե տա կան ֆոն դի տա րած քում (40 հա, հա մա ձայն հաս տատ ված սխե-
մայի) Ըն կե րու թյու նը կա տա րի ե րկ րա բա նա հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ` շի նա րա-
րա կան քա րի պա շար նե րը հաս տա տե լու նպա տա կով (հա տոր 1-ին, գ.թ.40):

2. ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան 16.10.2001 թվա կա նի թիվ 192 թույլտ-
վու թյան հա մա ձայն` «Գա լե նիտ» ՍՊԸ-ին թույ լատր վել է Ըն կե րու թյան ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րով ը ստ Ա րա րա տի մարզ պե տի թիվ 30-176 գրու թյան տվյալ նե րի` Ա րա րա տի 
մար զի Վե դու են թաշր ջա նի 39055 հյու սի սային լայ նու թյամբ և 44045 ա րևմ տյան եր կա-
րու թյամբ 40 հա հո ղա մա սում ի րա կա նաց նել Դաշ տա քա րի տրա վեր տի նի եր ևա կում 
լեռ նային փոր վածք ներ և հո րա տանց քեր պա հան ջող կամ հա տուկ ցան կով սահ ման-
ված ե րկ րա բա նա հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ (հա տոր 1-ին, գ.թ.9-13)։

3. 25.02.2002 թվա կա նին «Գա լե նիտ» ՍՊԸ-ի և Ըն կե րու թյան միջև հաս տատ վել 
է Ա րա րա տի մար զի Դաշ տա քա րի տրա վեր տի նի հատ վա ծի Ըն կե րու թյան տե ղա մա սի 
40 հա տա րած քում հան քա վայ րի ե րկ րա բա նա հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի ար-
դյունք նե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ.7-8)։

4. ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պե տին հաս ցե ագր ված Ըն կե րու թյան 22.05.2002 թվա կա նի 
թիվ 017/02 գրու թյամբ հայտն վել է, որ Ըն կե րու թյան մի ջոց նե րով «ԳԱ ԼԵ ՆԻՏ» ՍՊԸ-ի 
կող մից ի րա կա նաց վել է ե րկ րա բա նա հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ Դաշ տա քար գյու-
ղին հա րող 40 հա պե տա կան ֆոն դի տա րած քում, մի ա ժա մա նակ խնդր վել է թույ լատ րել 
նշ ված տա րած քի շա հա գործ ման հա մար ստա նալ ար տո նա գիր (հա տոր 1-ին, գ.թ.39)։

5. ՀՀ ա ռևտ րի և տն տե սա կան զար գաց ման նա խա րա րու թյան կող մից 15.07.2002 
թվա կա նին Ըն կե րու թյա նը 25 տա րի ժամ կե տով տր վել է գոր ծու նե ու թյան թիվ ՀՎ-Շ-
13/229 թույլտ վու թյու նը` Ա րա րա տի մար զի Դաշ տա քա րի տրա վեր տի նի հան քա վայ րի 
շա հա գործ ման մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ.127)։

6. ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան և Ըն կե րու թյան միջև 08.01.2003 
թվա կա նին կնք ված հան քա վայ րե րից պինդ օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման 
նպա տա կով ըն դեր քի տրա մադր ման և օգ տա գործ ման թիվ 306 պայ մա նագ րով մինչև 
06.08.2027 թվա կանն Ըն կե րու թյան ժա մա նա կա վոր տի րա պետ մա նը և օգ տա գործ մանն 
է հանձն վել Դաշ տա քա րի տրա վեր տի նի հան քա վայ րը (հա տոր 1-ին, գ.թ.128-136)։

7. ՀՀ ա ռևտ րի և տն տե սա կան զար գաց ման նա խա րա րու թյան, ՀՀ բնա պահ պա-
նու թյան նա խա րա րու թյան և Ըն կե րու թյան միջև 20.12.2004 թվա կա նին կնք ված հան-
քար դյու նա հան ման նպա տա կով ըն դեր քօգ տա գործ ման լի ցեն զային թիվ 029 պայ-
մա նագ րով 23 տա րի ժամ կե տով Ըն կե րու թյան ժա մա նա կա վոր տի րա պետ մա նը և օգ-
տա գործ մանն է հանձն վել Դաշ տա քա րի տրա վեր տի նի հան քա վայ րը, ո րն ը ստ թիվ 1 
հա վել վա ծի` գտն վում է ՀՀ Ա րա րա տի մար զում Վե դի քա ղա քից 3,5կմ հյու սիսա րև
մուտք, ի սկ թիվ 2 հա վել վա ծի` ըն դեր քի տե ղա մա սի մա կե րե սը 11,6 հա է (հա տոր 1-ին, 
գ.թ.14-29)։

8. 15.09.2004 թվա կա նին Ա րա րա տի մարզ պե տա րա նի կող մից թեր թում կա տար-
ված հայ տա րա րու թյան հա մա ձայն` «Ս/թ-ի հոկ տեմ բե րի 20-ին` ժ. 11.00, Ա րա րա տի 
մարզ պե տա րա նում տե ղի կու նե նա հա մայնք նե րի վար չա կան սահ ման նե րից դուրս 
մար զի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա-
ցող հո ղա մա սե րի տրա մադր ման վար ձա կա լու թյան մր ցույթ: Մր ցույ թի է դր վում 21.500-
հա ա րո տա վայր: Մր ցույ թի դր ված հո ղա մա սե րի մեկ նար կային գի նը սահ ման վել է հո ղի 



81

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

հար կի գույ քա չա փե րին հա վա սար: Լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել մր ցու-
թային հանձ նա ժո ղո վին» (հա տոր 2-րդ, գ.թ.29)։

9. ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պե տի 25.11.2004 թվա կա նի հա մայնք նե րի վար չա կան սահ-
ման նե րից դուրս` մար զի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող հո ղա մա սե րը վար ձա-
կա լու թյան տրա մադ րե լու մա սին թիվ 86 ո րոշ ման հա մա ձայն` ո րոշ վել է հա մայնք նե րի 
վար չա կան սահ ման նե րից դուրս` մար զի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող պե տա-
կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րը վար ձա կա լու թյան տրա մադ րել կից 
հա վել վա ծում նշ ված քա ղա քա ցի նե րին և մր ցույ թի ար դյուն քում հո ղա մա սե րի վար ձա-
կա լու թյան ի րա վուն քը շա հած քա ղա քա ցի նե րի հետ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով կն քել վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րեր: ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պե տի 25.11.2004 
թվա կա նի թիվ 86 ո րոշ մա նը կից հա վել վա ծում նշ ված է «Նո րիկ Մալ խա սյան – 162 հա» 
(հա տոր 2-րդ, գ.թ.23)։

10. Ա ռանց ա միս, ամ սաթ վի նշ ման հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան տրա մադ րե լու մա-
սին թիվ 7, թիվ 8, թիվ 9 մր ցույ թի ար ձա նագ րու թյուն նե րի հա մա ձայն` գյուղ գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու նպա տա կով պե տա կան ա զատ ֆոն դի հո ղա մա սե րից հա մա պա տաս խա նա բար 
18 հա, 40 հա և 104 հա մա կե րե սով հո ղա տա րածք նե րը վար ձա կա լու թյամբ տրա մադ րե լու մր-
ցույ թում հաղ թող է ճա նաչ վել Նո րիկ Մալ խա սյա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ.20-22):

11. ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պե տի և ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Դաշ տա քար գյու ղի բնա կիչ 
Նո րիկ Մալ խա սյա նի միջև 01.03.2005 թվա կա նին կնք ված գյու ղատն տե սա կան գոր ծու-
նե ու թյուն ծա վա լե լու նպա տա կով հո ղա մա սե րը վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու մա սին 
պայ մա նագ րով Նո րիկ Մալ խա սյա նին վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քով տրա մադր վել է 
162,0 հա 5-րդ կար գի ա րո տա վայր մար զի վար չա կան սահ մա նում «Ագ րի ջա» կից վայ-
րում գտն վող Վե դի-Ներ քին Ար փա գո տում (հա տոր 2-րդ, գ.թ.16-19), ո րից ծա գող ի րա-
վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց ման, և 03.03.2005 թվա կա նին Նո րիկ Մալ-
խա սյա նին տր վել է 104 հա մա կե րե սով ա րո տա վայ րի վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի 
գրանց ման թիվ 0072014 վկա յա կա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ.12):

12. 18.09.2007 թվա կա նին Ա րա րա տի մարզ պե տա րա նի կող մից «ԱԶԴ» թեր թում 
կա տար ված հայ տա րա րու թյան հա մա ձայն` «Ս/Թ հոկ տեմ բե րի 19-ի ժա մը 11-ին ՀՀ Ա րա-
րա տի մարզ պե տա րա նի շեն քում տե ղի կու նե նա պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի-
սա ցող` գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սե րի վար ձա կա լու թյան տրա-
մադր ման նպա տա կով մր ցույթ: Ա նաս նա պա հու թյան նպա տա կով մր ցույ թի է դր վում 
5700,0 հա ա րո տա վայր, մր ցույ թի մեկ նար կային գի նը սահ ման վել է հո ղի հար կի դրույ-
քա չա փին հա վա սար: Հայ տերն ըն դուն վում են մինչև ս/թ հոկ տեմ բե րի 15-ը, ժա մը 18-
00: Լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար դի մել Ա րա րա տի մարզ պե տա րան: հեռ. (0235) 
26122» (հա տոր 3-րդ, գ.թ.100):

13. ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պե տի 31.10.2007 թվա կա նի հո ղա մա սե րը վար ձա կա լու թյան 
տրա մադ րե լու մա սին թիվ 154 ո րոշ ման հա մա ձայն` ո րոշ վել է կից հա վել վա ծում նշ ված 
ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա-
լե լու նպա տա կով վար ձա կա լու թյան տրա մադ րել 557 հա գյու ղատն տե սա կան նշա նա-
կու թյան հո ղա մաս և պար տա վո րեց նել վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քը շա հած ան ձանց 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով կն քել վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րեր: ՀՀ 
Ա րա րա տի մարզ պե տի 31.10.2007 թվա կա նի թիվ 154 ո րոշ մա նը կից հա վել վա ծում նշ ված 
է ««Մով սի սյան» ՍՊԸ– 40,0 հա» (հա տոր 1-ին, գ.թ.34)։

14. 19.10.2007 թվա կա նի թիվ 5 ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը մաս-
նակ ցել և հաղ թել է Դաշ տա քար գյու ղին հա րող 40,0 հա հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան 
տրա մադ րե լու մր ցույ թում (հա տոր 1-ին, գ.թ.35)։

15. Ա րա րա տի մարզ պե տը և Ըն կե րու թյու նը 31.10.2007 թվա կա նի թիվ 154 ո րոշ ման 



82

և մր ցույ թի ար դյունք նե րի մա սին թիվ 5 ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա կազ մել, ստո-
րագ րել ու կնի քով հաս տա տել են գյու ղատն տե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու նպա-
տա կով հո ղա մա սե րը վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու մա սին պայ մա նա գի րը, ո րով Ըն կե-
րու թյա նը 25 տա րի ժամ կե տով վար ձա կա լու թյամբ տի րա պետ ման և օգ տա գործ ման է 
տրա մադր վել ՀՀ Ա րա րա տի մար զի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող Վե դի-Ներ քին 
Ար փա գո տում 40,0 հա մա կե րե սով 5-րդ կար գի ա րոտ: Պայ մա նա գի րը նո տա րա կան 
վա վե րաց ման չի են թարկ վել (հա տոր 1-ին, գ.թ. 32-33):

16. Քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի 1-ին հա տո րի գ.թ. 62-63-ո ւմ առ կա ՀՀ Ա րա րա տի 
մարզ պե տա րա նի կող մից հաս տատ ված Նա վա սար դյա նի կող մից կազմ ված «Մարզ-
պե տի 31.10.2007թ. N 154 ո րոշ մամբ» Ըն կե րու թյա նը հատ կաց ված 40 հա վար ձա կա լած 
հո ղա մա սի հա տա կա գի ծը (Մ1:6400 մասշ տա բով) իր տես քով հա մընկ նում է քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծի 1-ին հա տո րի գ.թ. 41-ո ւմ առ կա «Հո ղա շի նա րա րու թյան ան շարժ գույ-
քի գնա հատ ման և հա մա կարգ ված դի տար կում նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի կող մից 2008 
թվա կա նին կազմ ված (Մ1:10000 մասշ տա բով) հա տա կագ ծին, ի նչ պես նաև 1-ին հա տո րի 
գ.թ. 112-ո ւմ առ կա «Գե ո դե զի այի և Քար տե զագ րու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի կող մից 2010 
թվա կա նին կազմ ված (Մ1:10000 մասշ տա բով) 104 հա մա կե րե սով և 40 հա մա կե րե սով (ո-
րից 33.7 հա հա մադր ված է 104 հա հո ղա մա սի հետ) հո ղա մա սե րի հա տա կագ ծին:

17. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի 
«Հող շին մո նի թո րինգ» ՊՈԱԿ-ի 28.10.2008 թվա կա նի թիվ 04/01-398 գրու թյամբ հայտն-
վել է, որ «Ձեր ներ կա յաց րած 2 հա տա կագ ծե րից «Հող շին մո նի թո րինգ» ՊՈԱԿ-ի կող մից 
կազմ վել է մի այն 1:10000 մասշ տա բի հա տա կա գի ծը, ո րը տե ղում հա նույ թագր վել է Դաշ-
տա քա րի գյու ղա պե տի և «Մով սի սյան» ՍՊԸ-ի տնօ րե նի մաս նակ ցու թյամբ, ո րոնք ցույց 
են տվել հո ղօգ տա գոր ծու թյան փաս տա ցի սահ ման նե րը» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 61):

18. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի-
տե ի աշ խա տա կազ մի Վե դու տա րած քային ստո րա բա ժան ման 04.11.2008 թվա կա նի թիվ 
3153 գրու թյան հա մա ձայն` Դաշ տա քար հա մայն քի վար չա կան սահ ման նե րից դուրս` 
մար զի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող հո ղա մա սե րից Նո րիկ Մալ խա սյա նի ան-
վամբ 104 հա ա րո տա վայ րի նկատ մամբ վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան-
ցում կա տար վել է 03.03.2005 թվա կա նին, ի նչ պես նաև պե տա կան գրան ցու մը կա տար-
վել է ա ռանց կոոր դի նա տային տվ յալ նե րի, քա նի որ 2005 թվա կա նին հա մայն քի վար-
չա կան սահ ման նե րից դուրս` մար զի վար չա կան սահ ման նե րում գտն վող հո ղա մա սե րի 
է լեկտ րո նային քար տեզ ներն ան շարժ գույ քի կա դաստ րի Վե դու տա րած քային ստո րա-
բա ժա նու մը չի ու նե ցել (հա տոր 1-ին, գ.թ. 60):

19. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո-
մի տե ի «Հող շին մո նի թո րինգ» ՊՈԱԿ-ի 03.02.2010 թվա կա նի թիվ 04/01-26 գրու թյամբ 
հայտն վել է, որ «մաս նա գետ նե րի կող մից ու սում նա սիր վել է «Մով սի սյան» ՍՊԸ-ի 40.0-
հա տա րած քը և Նո րիկ Մալ խա սյա նի 104,0 հա տա րած քը, որ տեղ կա հա մադ րում: Հո-
ղա շի նա րա րա կան փոր ձաքն նու թյու նից պարզ վել է, որ հա մադր ման մա կե րե սը կազ-
մում է 33.76 հա: Կից ներ կա յաց նում ե նք հա տա կա գի ծը, որ տեղ ը նդ գծ ված է հա մադ րու-
մը» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 108-109):

20. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի-
տե ի «Գե ո դե զի այի և Քար տե զագ րու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 05.03.2010 թվա կա նի թիվ 
01-4/49 գրու թյամբ հայտն վել է, որ ««Գե ո դե զի այի և Քար տե զագ րու թյան կենտ րոն» 
ՊՈԱԿ-ի գե ո դե զի ա կան դի տար կում նե րի և չա փա բա նու թյան բաժ նի աշ խա տա կից նե րի 
կող մից ի րա կա նաց վել են նշ ված տա րած քի նշա հար ման աշ խա տանք ներ` օգ տա գոր ծե-
լով GPS-1200 մակ նի շի ար բա նյա կային ըն դու նիչ կա յա նը: Նշա հար վել են 19 կետ, ո րից 
104 հա տա րածքն ամ բող ջո վին 12 կետ և 7 ա ռանց քային կետ 40 հա-ից: Նշա հար ման ար-
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դյուն քում պարզ վել է, որ 40 հա տա րած քի 33.7 հա-ն հա մադր վում է 104 հա տա րած քի մեջ: 
Նշա հար ման աշ խա տանք նե րի հա մար հիմք են հան դի սա ցել հո ղա մա սե րի ներ կա յաց-
ված հա տա կագ ծե րի շր ջա դար ձային կե տե րի կոոր դի նատ նե րը: Կից ներ կա յաց նում ե նք 
1:10000 մասշ տա բի հա տա կա գի ծը» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 110-112):

21. «Փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 15.06.2010 թվա կա նի շի նա րա րա տեխ նի-
կա կան թիվ 11121007 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` ««Մով սի սյան» ՍՊԸ-ին վար ձա կա լու-
թյամբ տրա մադր վող, Վե դի քա ղա քից 3,5կմ հյու սիս-ա րև մուտք գտն վող, Դաշ տա քար 
գյու ղին հա րող` ը ստ ներ կա յաց ված 31.10.2007թ. թիվ 154 ո րոշ մա նը կից հա տա կագ ծի 
40,0 հա հո ղա տա րած քի 33,7 հա-ն հա մադր վում է քա ղա քա ցի Նո րայր Մալ խա սյա նի 
վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քով գրանց ված թիվ 0072014 վկա յա կա նի 104 հա հո ղա տա-
րած քի մեջ: (տես թիվ Ա ՎԴ1/0338/02/08 քաղ. գոր ծում առ կա «Մով սի սյան» ՍՊԸ-ի 40 հա 
և Նո րայր Մալ խա սյա նի 104 հա հո ղա տա րածք նե րի հա տա կա գի ծը գ.թ.111-112)» (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 118-120):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
1. ՀՀ քա ղա քա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 465-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 

օ րեն քով սահ ման ված կա նոն նե րի խախտ մամբ ան ցկաց ված սա կար կու թյուն նե րը 
շա հագր գիռ ան ձի հայ ցով դա տա րա նը կա րող է ճա նա չել ան վա վեր: 

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հո ղա մա սի թույ-
լատր ված օգ տա գոր ծու մը հո ղա մա սի օգ տա գոր ծումն է դրա նպա տա կային և գոր ծառ-
նա կան նշա նա կու թյամբ, նե րա ռյալ` սահ ման ված ի րա վունք նե րը և սահ մա նա փա կում-
նե րը: Հո ղա մա սի թույ լատր ված օգ տա գոր ծու մը սահ ման վում է նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի, հո ղե րի օգ տա գործ ման սխե մա նե րի, հո ղա շի նա րա րա կան այլ փաս տաթղ թե-
րի, գլ խա վոր հա տա կագ ծե րի ու քա ղա քա շի նա կան գո տի ա վոր ման նա խագ ծե րի հի ման 
վրա:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ կե տե րի հա մա ձայն` պե տու-
թյան և հա մայնք նե րի սե փա կա նու թյան հո ղա մա սե րի վար ձա կա լու թյու նը չի կա րող 
լի նել 99 տա րուց ա վե լի ժամ կե տով, բա ցա ռու թյամբ գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու-
թյան հո ղե րի նը, ո րոնց վար ձա կա լու թյան ժամ կե տը սահ ման վում է մինչև 25 տա րի, ը նդ 
ո րում, վար ձա կա լը վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը նախ կին կամ այլ հա վա սար պայ-
ման նե րով կր կին կն քե լիս կամ տվյալ հո ղա մասն օ տա րե լու դեպ քում ձեռք բե րե լիս նա-
խա պատ վու թյան ի րա վունք ու նի: Պե տու թյան և հա մայն քի հո ղե րից հո ղա մա սե րի վար-
ձա կա լու թյան ի րա վուն քը տրա մադր վում է մր ցույ թով` հրա պա րա կային սա կար կու թյուն-
նե րի մի ջո ցով:

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հո ղա մա սը վար ձա-
կա լու թյան և (կամ) կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քով տրա մադ րե լու նպա տա կով մր ցույթ-
նե րի կազ մա կերպ ման հա մար հա մայն քի ղե կա վա րը կամ մարզ պե տը, ի րենց ի րա վա-
սու թյան շր ջա նա կում, ստեղ ծում են մր ցու թային հանձ նա ժո ղով ներ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի հա մա ձայն` մր ցու թային հանձ նա ժո ղով նե րը սահ մա նում են մր ցույ թի պայ ման-
ներ, ո րոնք պետք է նե րա ռեն` հո ղա մա սի նպա տա կային և գոր ծառ նա կան նշա նա կու-
թյու նը, հո ղա մա սի չա փը և վար ձա կա լու թյան և (կամ) կա ռու ցա պատ ման ժամ կետ նե րը, 
հո ղա մա սի գտն վե լու վայ րը, ծած կա գի րը, վճա րի մեկ նար կային չա փը, օգ տա գործ ման 
նպա տա կը, հա ղոր դակ ցու ղի նե րի առ կա յու թյու նը, հո ղա մա սի նկատ մամբ սահ մա
նա փա կում նե րի (նե րա ռյալ` սեր վի տուտ նե րի) առ կա յու թյու նը, գյու ղատն տե սա կան 
հո ղա տես քե րի դեպ քում` հո ղի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը, ագ րո տեխ նի կա կան պա-
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հանջ նե րը, բնա պահ պա նա կան և հո ղե րի պահ պա նու թյան մի ջո ցա ռում նե րը:
  ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` մր ցույթ ներն ան-

ցկաց վում են բաց, մր ցույ թին կա րող է մաս նակ ցել ցան կա ցած ան ձ: Մր ցույթ նե րը կազ-
մա կեր պում և ան ցկաց նում են մր ցու թային հանձ նա ժո ղով նե րը:

 «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն` ա ճուր դի մա սին հրա պա րա կային ծա նու ցու մը պետք է պա րու նա-
կի ա ճուր դի մա սին հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե րը. 1) ա ճուր դի կա յաց ման տա րին, ա մի-
սը, ամ սա թի վը և ժա մը, 2) ա ճուր դի կազ մա կերպ չի ա նու նը (ան վա նու մը), 3) ա ճուր դի 
կազ մա կերպ ման վայ րը (հաս ցեն), 4) ա ճուր դի ձևը և ան ցկաց ման կար գը, 5) ա ճուր դի 
պայ ման նե րը, այդ թվում` լո տի (լո տե րի) ան վա նու մը, լո տի նկատ մամբ սահ մա նա փա-
կում նե րը, ե թե լոտն ա ռար կա է, ա պա նրա ֆի զի կա կան վի ճա կը (մաշ վա ծու թյու նը) և 
(կամ) ար տադր ման տա րե թի վը, լո տի մեկ նար կային գի նը, լո տի ի րա վունք լի նե լու դեպ-
քում` այդ ի րա վուն քի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը, ի նչ պես նաև է ա կան այլ պայ ման նե րը, 6) 
ա ճուր դին մաս նակ ցե լու ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րի ցան կը, 7) ա ճուր դում հաղ թո ղին 
ո րո շե լու կար գը, 8) կազ մա կերպ չի կող մից սահ ման ված նա խավ ճա րի չա փը, ի նչ պես 
նաև վճար ման կար գը և ժամ կետ նե րը, 9) լոտն ու սում նա սի րե լու ամ սա թի վը, ժա մա նա-
կը և վայ րը, 10) ը նդ հա նուր ա ճուր դի դեպ քում` լո տե րի վա ճառ քի հեր թա կա նու թյու նը, 11) 
ա ճուր դի կա նո նա կար գին ծա նո թա նա լու վայ րը և կա նո նա կար գի պատ ճե նը տրա մադ-
րե լու կար գը:

«Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 
2-րդ կե տե րի հա մա ձայն` լո տի վե րա բե րյալ ա ճուրդն ան վա վեր կա րող է ճա նաչ վել մի-
այն դա տա կան կար գով: Նույն օ րեն քի 35րդ, 89րդ և 14րդ հոդ ված նե րով նա խա-
տես ված կա նոն նե րի խախտ մամբ ան ցկաց ված ա ճուր դը շա հագր գիռ ան ձի պա հան ջով 
դա տա րա նը կա րող է ճա նա չել ան վա վեր: 

Օ րենս դի րը նշ ված դրույ թով շա հագր գիռ ան ձին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել դա-
տա կան կար գով ան վա վեր ճա նա չել «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 35րդ, 89րդ և 14րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված կա նոն նե րի խախտ-
մամբ ան ցկաց ված ա ճուր դը:

 Հաշ վի առ նե լով սույն վե ճի նկատ մամբ կի րառ ման են թա կա ի րա վա կան ակ տե րի 
նոր մե րում պա րու նակ վող դրույթ նե րի ոչ մի ան շա նակ ըն կալ ման և մեկ նա բան ման խն-
դի րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե ով կա-
րող է հան դի սա նալ շա հագր գիռ ան ձ «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով: 

Այս պես` ան ձի մոտ շա հագրգռ վա ծու թյու նը պետք է առ կա լի նի ա ճուր դի հան ված 
լո տի նկատ մամբ: Ը նդ ո րում, շա հագրռգ ված լի նե լը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
ի նչ պես լո տի նկատ մամբ սուբյեկ տիվ ի րա վունք ներ ու նե նա լու փաս տով, այն պես էլ 
հնա րա վոր ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու հա մար բա վա րար նա խադ րյալ ներ առ կա լի նե-
լու փաս տով: Վեր ջին դեպ քում ան հրա ժեշտ է ի րա վա բա նա կան այն պի սի փաս տե րի 
ամ բող ջու թյուն, ո րոնք ի րենց հա մակ ցու թյամբ կա րող են բա վա րար լի նել նպաս տե լու 
ան ձի մոտ ա պա գա յում լո տի նկատ մամբ ի րա վունք ներ ծա գե լուն: Կի րա ռե լով վե րոն շյալ 
մեկ նա բա նու թյու նը` սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան` շա հագր գիռ ան ձ լի նե լու հան գա ման քը պետք է գնա հատ-
վի վի ճե լի հո ղա մա սի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված գոր ծըն թաց նե րի հա մա տեքս տում: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 47-րդ, 48-րդ, 53-րդ հոդ ված նե րը, «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա-
րե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ «թե‘ հայց վո րի և թե‘ հա կընդ դեմ հայց վո րի կող մից ներ-
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կա յաց վել են հա մա պա տաս խա նա բար յու րա քան չյու րի մաս նակ ցու թյամբ տե ղի ու նե-
ցած ա ճուրդ ներն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ ներ», «փաս տե րի ժա մա նա կագ րա կան 
հեր թա կա նու թյունն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի կող մե րից յու րա քան չյու րի մյու սի մաս-
նակ ցու թյամբ կա յա ցած ա ճուր դի ան վա վեր ճա նա չե լու հար ցում շա հագրգռ վա ծու թյու նը 
պար զե լու հա մար: Այս պես` Վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող փաս տե րից հետ ևում է, որ հա կընդ դեմ հայց վո րը հո ղա մա սի նկատ մամբ 
սե փա կա նու թյան ի րա վունք է ձեռք բե րել 2004 թվա կա նին կազ մա կերպ ված ա ճուր դի 
հիմ քով, ի սկ հայց վո րի մաս նակ ցու թյամբ ա ճուր դը տե ղի է ու նե ցել մի այն 2007 թվա կա-
նին»: Այ սինքն` «վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կն քե լու ի րա վուն քը հայց վո րի հա մար 
ծա գել է մի այն 2007 թվա կա նին, հետ ևա բար ան հեր քե լի է 2004 թվա կա նին վեր ջի նիս 
մոտ վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կն քե լու ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյու նը: Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը գտ նում է, որ մի այն ա ճուրդ նե րի ժա մա նա կագ րա կան փաս տի հաշ-
վառ մամբ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ 2007 թվա կա նի հո ղի վար ձա կա լու թյան ա ճուր դին 
հայց վո րի հաղ թող ճա նաչ վե լու փաս տով չի կա րող հաս տատ վել վեր ջի նիս շա հագրգռ-
վա ծու թյու նը 2004 թվա կա նի մր ցույթն ան վա վեր ճա նա չե լու հար ցում: Ի նչ վե րա բե րում է 
հա կընդ դեմ հայց վո րի ա ճուրդն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջին, ա պա հարկ է նշել, որ 
վեր ջի նիս մոտ 2004 թվա կա նի ա ճուր դին հաղ թե լու և եր կու ա ճուրդ նե րի ա ռար կա հո-
ղե րի հա մադր ման մա սին գոր ծում առ կա փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ու ժով ան-
հեր քե լի ո րեն առ կա է հա կընդ դեմ հայց վո րի շա հագրգռ վա ծու թյու նը»:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ՀՀ Ա րա րա տի մարզ պե տի 25.09.2001 թվա-
կա նի թիվ 30/1746 գրու թյամբ մարզ պե տա րա նը չի ա ռար կել Ըն կե րու թյա նը կա տա րե-
լու Դաշ տա քար գյու ղին հա րող պե տա կան ֆոն դի 40 հա տա րած քում ե րկ րա բա նա հե-
տա խու զա կան աշ խա տանք ներ: Ա վե լին, ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան 
16.10.2001 թվա կա նի թիվ 192 թույլտ վու թյամբ թույ լատր վել է «Գա լե նիտ» ՍՊԸ-ին Ըն կե-
րու թյան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով ը ստ Ա րա րա տի մարզ պե տի թիվ 30-176 գրու թյան 
տվյալ նե րի` Ա րա րա տի մար զի Վե դու են թաշր ջա նի 39055 հյու սի սային լայ նու թյամբ և 
44045 ա րևմ տյան եր կա րու թյամբ 40 հա հո ղա մա սում ի րա կա նաց նել Դաշ տա քա րի տրա-
վեր տի նի եր ևա կում լեռ նային փոր վածք ներ և հո րա տանց քեր պա հան ջող կամ հա տուկ 
ցան կով սահ ման ված ե րկ րա բա նա հե տա խու զա կան աշ խա տանք ներ, ո րի ար դյուն քում 
25.02.2002 թվա կա նին «Գա լե նիտ» ՍՊԸ-ի և Ըն կե րու թյան միջև հաս տատ վել է Ա րա-
րա տի մար զի Դաշ տա քա րի տրա վեր տի նի հատ վա ծի Ըն կե րու թյան տե ղա մա սի 40 հա 
տա րած քում հան քա վայ րի ե րկ րա բա նա հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե-
րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը։ Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ ա ռևտ րի և տն տե սա կան զար-
գաց ման նա խա րա րու թյան կող մից 15.07.2002 թվա կա նին Ըն կե րու թյա նը 25 տա րի ժամ-
կե տով տր վել է գոր ծու նե ու թյան թիվ ՀՎ-Շ-13/229 թույլտ վու թյու նը` Ա րա րա տի մար զի 
Դաշ տա քա րի տրա վեր տի նի հան քա վայ րի շա հա գործ ման մա սին, ի սկ ՀՀ բնա պահ պա-
նու թյան նա խա րա րու թյան և Ըն կե րու թյան միջև 08.01.2003 թվա կա նին կնք ված հան-
քա վայ րե րից պինդ օգ տա կար հա նա ծո նե րի ար դյու նա հան ման նպա տա կով ըն դեր քի 
տրա մադր ման և օգ տա գործ ման թիվ 306 պայ մա նագ րով մինչև 06.08.2027 թվա կանն 
Ըն կե րու թյան ժա մա նա կա վոր տի րա պետ մա նը և օգ տա գործ մանն է հանձն վել Դաշ տա-
քա րի տրա վեր տի նի հան քա վայ րը։ 

Հա մադ րե լով վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րը և փաս տե րը` Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյու նը 16.10.2001 թվա կա նի թիվ 192 թույլտ վու թյամբ, 
ա պա նաև 15.07.2002 թվա կա նի 25 տա րի ժամ կե տով տր ված թիվ ՀՎ-Շ-13/229 թույլտ-
վու թյամբ և դրա հի ման վրա 08.01.2003 թվա կա նին կնք ված թիվ 306 պայ մա նագ րով 
սկ սել է հան քային ի րա վուն քի ձևա վոր մանն ո ւղղ ված գոր ծըն թա ցը: Մի ա ժա մա նակ 
ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն, որ նշ ված բո լոր փաս տերն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված են 
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ե ղել միև նույն հան քա վայ րի հետ (Դաշ տա քա րի տրա վեր տի նի հան քա վայր): 
Նշ ված հիմ նա վոր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի կող մից սխալ է մեկ նա բան վել «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված շա հագր գիռ ան ձի հաս կա ցու թյու նը: 

2. Ա նդ րա դառ նա լով վճ ռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կին, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը քն նել է ոչ օ րի նա կան կազ մով` Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա-
մա ձայն` ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նում գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա-
տա կան ակ տի դեմ բո ղոք նե րը քնն վում են կո լե գի ալ` ե րեք դա տա վո րի կազ մով, այլ դա-
տա կան ակ տե րի դեմ բո ղո քը` մի անձ նյա:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո նա խա գա հո ղը գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձանց հարց նում է, թե նրանք ա րդյոք չեն ցան կա նում ներ կա յաց նել լրա ցու ցիչ նյու թեր` 
դրանք հե տա զո տե լու միջ նոր դու թյամբ: Նման միջ նոր դու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում նա խա գա հո ղը գոր ծի քն նու թյու նը հայ տա րա րում է ա վարտ ված, և դա տա-
րա նը հայ տա րա րում է վճ ռի հրա պա րակ ման վայրն ու ժա մա նա կը: Վճի ռը կազ մում և 
ստո րագ րում է դա տա կան նիս տը նա խա գա հո ղը: Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վում 
է գոր ծի քն նու թյունն ա վար տե լուց հե տո` 15 օր վա ըն թաց քում: Դա տա րա նի վճի ռը հրա-
պա րա կե լիս նիս տը նա խա գա հո ղը պար զա բա նում է վճի ռը բո ղո քար կե լու կար գը: Հրա-
պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում է գոր ծին մաս նակ ցած ան-
ձանց: Գոր ծի մաս նա կից նե րից որ ևէ մե կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում վճ ռի օ րի նա կը 
հրա պա րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղարկ վում է նրան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա նա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան ար դյունք նե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա-
յաց նում է ո րո շում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2212-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րը հրա պա րակ վում և գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց ու ղարկ վում են ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի հա մար սահ ման ված կար գով:

Նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վե րաքն նիչ վա րույ թում դա-
տա կան ակ տե րի հրա պա րակ ման և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու կա նոն-
նե րը նույնն են, ի նչ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում: Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի կա նո նա կար գում նե րից հետ ևում է, 
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա-
նաց վում է գոր ծե րի մի անձ նյա և կո լե գի ալ քն նու թյան կար գի զու գորդ ման սկզ բուն քով: 
Այս սկզ բուն քի լույ սի ներ քո ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2212-րդ 
հոդ վա ծում ամ րագր ված «դա տա կան ակ տե րը հրա պա րակ վում են ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի հա մար սահ ման ված կար գով» դրույ թը պետք է մեկ նա բա նել նշ ված սկզ-
բուն քի հա մա տեքս տում, ին չը են թադ րում է վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից դա տա կան 
ակ տե րի հրա պա րա կում գոր ծե րի քն նու թյան կո լե գի ա լու թյան սկզ բուն քի պահ պան-
մամբ: Գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է դա տա վա րա կան ձևին հա մա պա տաս խան, 
ի նչն էլ ա պա հո վում է ըն թա ցա կար գի ո րո շա կի ու թյու նը: Հետ ևա բար վե րաքն նիչ դա տա-
րա նում կո լե գի ալ քն նու թյան դեպ քում դա տա վոր նե րի կազ մը հան դես է գա լիս որ պես 
դա տա րան բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լուց մինչ դա տա կան ակ տի հրա պա րա կու մը նե րա-
ռյալ, այն պես, ի նչ պես ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում մի անձ նյա դա տա վո րը: 

Վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
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դա տա կան ակ տե րի հրա պա րա կումն այն դեպ քում, ե րբ գոր ծը քնն վել է կո լե գի ալ կազ-
մով, պետք է ի րա կա նաց վի կո լե գի ա լու թյան սկզ բուն քի պահ պան մամբ: Հա կա ռակ 
դեպ քում ա ռա ջա նում է դա տա կան ակ տը ոչ օ րի նա կան կազ մով հրա պա րա կե լու խն-
դիր, ին չի ար դյուն քում խախտ վում է դա տա վա րու թյան վե րոն շյալ սկզ բուն քը և հիմք է 
դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով վե րը նշ ված փաս տար կի հիմ նա վոր ման հա մար Ըն կե րու թյան 
ներ կա յաց րած տե սա ձայ նագր ման, որ պես ա պա ցույց դի տե լու հար ցին` Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել հետ ևյա լը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 114-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
դա տա կան նիս տի կի նո և լու սան կա րա հա նու մը, տե սա ձայ նագ րու մը, ի նչ պես նաև հե-
ռար ձա կու մը ռա դի ոյով ու հե ռուս տա տե սու թյամբ կա տար վում են կող մե րի հա մա ձայ-
նու թյամբ` գոր ծը քն նող դա տա րա նի թույլտ վու թյամբ: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 47-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` 
օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց ներն ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նեն:

 Վե րոն շյալ ի րա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա կան նիս-
տի տե սա ձայ նագ րու մը` որ պես օ րեն քով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ա պա ցույց 
(ա պա ցուց ման մի ջոց), ի րա վա բա նա կան ո ւժ և ա պա ցու ցո ղա կան ար ժեք կա րող են ու-
նե նալ մի այն այն դեպ քում, ե րբ կա տար վել է օ րեն քով սահ ման ված կար գով, այն է` գոր-
ծը քն նող դա տա րա նի թույլտ վու թյամբ: Նշ ված կա նո նի խախտ մամբ կա տար ված տե-
սա ձայ նագ րու մը չու նի ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն և պետք է գնա հատ վի որ պես 
օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց:

 Վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րի հետ` 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան ներ կա յաց րած վճ ռա բեկ բո-
ղո քին կից ներ կա յաց ված տե սա ձայ նագ րու թյու նը չի կա րող հա մար վել թույ լատ րե լի 
ա պա ցույց, քա նի որ սույն գոր ծում բա ցա կա յում է դա տա կան նիս տի տե սա ձայ նագ րում 
կա տա րե լու կա պակ ցու թյամբ կող մե րի հա մա ձայ նու թյու նը և գոր ծը քն նող դա տա րա նի 
թույլտ վու թյուն տա լու փաս տը հա վաս տող ա պա ցույց: Նշ ված հիմ նա վոր մամբ Վճ ռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան բո ղո քի սույն փաս տարկն ան հիմն է:

 Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 25.05.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա-
րան` նոր քն նու թյան։

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ



88

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՆԴ/0052/02/11 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՆԴ/0052/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ն. Հով սե փյան
 Դա տա վոր ներ՝ Ա. Մկրտ չյան
 Ն. Բար սե ղ յան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25 -ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Թո րոս Սա կե րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.04.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ 
Սամ վել Պո ղո սյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Թո րոս Սա կե րյա նի` գու մար բռ նա գան-
ձե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Սամ վել Պո ղո սյա նը պա հան ջել է Թո րոս Սա կե րյա նից 

բռ նա գան ձել 37.845.680 ՀՀ դրամ` որ պես փո խա ռու թյան գու մար, 41.441.020 
ՀՀ դրամ` որ պես տույ ժի գու մար, ի նչ պես նաև այդ գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար-
ման են թա կա տո կոս նե րը` սկ սած 25.12.2009 թվա կա նից մինչև պար տա վո-
րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը: 

Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 08.11.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.04.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Թո-
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րոս Սա կե րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար-
չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 08.11.2010 
թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել նոր քն նու թյան: 

Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ն. Մար գա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
12.01.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
27.04.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Թո րոս Սա կե րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 12.01.2012 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Թո րոս Սա կե րյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծը, «Մար-

դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տը, 335-րդ հոդ վա ծը, 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 2-րդ և 3-րդ հոդ ված նե րը, 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
և 2-րդ կե տե րը, 49-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 51-րդ հոդ վա ծը, 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 53-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 75-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը և 92-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ-

մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն ու ան տե սել է, որ Սամ վել Պո ղո սյա նի 
կող մից ներ կա յաց ված պա հան ջի հա մար հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը լրա ցել է 
25.12.2009 թվա կա նին, ի սկ Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա-
նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րանն իր 27.04.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
հայ ցա դի մու մը դա տա րա նում ըն դուն ված է հա մա րել 22.01.2010 թվա կա նին: Այ սինքն` 
Սամ վել Պո ղո սյա նը դա տա րան է դի մել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց 
հե տո:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար-
գում առ կա տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն` Սամ վել Պո ղո սյա նի ներ կա յաց րած հայ ցա-
դի մու մը գրա սե նյա կում ստաց վել է 21.01.2010 թվա կա նին և նույն օ րն էլ մա կագր վել է 
դա տա վոր Ա. Բա բա յա նին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Սամ վել Պո ղո սյա նի ներ կա յաց րած հայ-
ցա դի մու մի վրա առ կա է մի այն դրոշ մակ նիք և ամ սա թիվ, մինչ դեռ բա ցա կա յում է դա-
տա րա նի գրա սե նյա կի պա տաս խա նա տու դա տա կան ծա ռայո ղի ստո րագ րու թյու նը` 
տվ յալ հայ ցա դի մու մը ստա նա լու վե րա բե րյալ, ո րով խախտ վել է ՀՀ դա տա րան նե րի 
նա խա գահ նե րի խորհր դի 21.12.2007 թվա կա նի թիվ 23-Լ ո րոշ ման 3-րդ մա սի 3-րդ կե տը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 27.04.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) Սամ վել Պո ղո սյա նի և Թո րոս Սա կե րյա նի միջև 01.11.2006 թվա կա նին կնք վել է 
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«փո ղի փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր», ո րի հա մա ձայն` Սամ վել Պո ղո սյա նը Թո րոս Սա-
կե րյա նի սե փա կա նու թյանն է հանձ նում 37.845.680 ՀՀ դրամ գու մար, ի սկ Թո րոս Սա կե-
րյա նը պար տա վոր վել է մինչև 25.12.2006 թվա կա նը նշ ված գու մա րը վե րա դարձ նել Սամ-
վել Պո ղո սյա նին (հա տոր 1, գ.թ. 13).

2) Սամ վել Պո ղո սյա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել Եր ևա նի Ա վան և Նոր 
Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րան` վե րը նշ ված փո խա ռու թյան գու մա րը, այդ գու մա րի նկատ մամբ 
հաշ վարկ ված տույ ժի գու մա րը, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կո սա գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա-
հանջ նե րի մա սին (հա տոր 1, գ.թ. 12).

3) նշ ված հայ ցա դի մու մի վրա առ կա է այն 25.12.2009 թվա կա նին դա տա րա նում 
ստաց վե լու վե րա բե րյալ դրոշ մակ նիք, ի նչ պես նաև հայ ցա դի մու մը դա տա րա նի դա տա-
վոր Ա. Բա բա յա նին հանձ նե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի նա խա գա հի 21.01.2010 թվա կա-
նի մա կագ րու թյու նը (հա տոր 1, գ.թ. 12).

4) datalex.am ին տեր նե տային կայ քում որ պես վե րը նշ ված հայ ցա դի մու մը Եր-
ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում ստաց ված լի նե լու ամ սա թիվ նշ ված է 
21.01.2010 թվա կա նը (հա տոր 2, գ.թ. 52).

5) 22.01.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է (հա տոր 1, գ.թ. 11).
6) 23.02.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ վել է կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի-

մու մը (հա տոր 1, գ.թ. 18,19).
7) նույն դա տա րա նի դա տա վոր Ա. Բա բա յա նը, ո րո շե լով վա րույթ ըն դու նել կր կին 

ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը, որ պես այն դա տա րա նում ըն դուն ված հա մա րե լու ամ սա-
թիվ նշել է 22.01.2010 թվա կա նը (հա տոր 1, գ.թ. 1).

8) Թո րոս Սա կե րյա նը և նրա ներ կա յա ցու ցի չը դի մում են ներ կա յաց րել դա տա րան 
հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին (հա տոր 1, գ.թ. 59, 103):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
 Սույն գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան-

հրա ժեշտ է հա մա րում քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցը 
•	 որն է հա մար վում օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան հայ ցի հա րու ցում 

և, հետ ևա բար, հիմք հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի ը նդ հատ ման հա մար.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վում է գրա վոր: Նույն հոդ վա ծը սահ մա նում է նաև 
հայ ցա դի մու մին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 90-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա վո րը պար տա վոր է վա րույթ ըն դու նել նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված 
պա հանջ նե րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենս գիր քը հայ ցի հա րուց ման հա մար է ա կան է հա մա րում հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե-
լը: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը հայ ցի հա րուց ման հա մար ներ կա յաց նում է մի շարք պա հանջ-
ներ, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ քում այն հա մար վում է հա րուց ված: Այդ պա հանջ նե րի 
չպահ պան ման դեպ քում դա տա վո րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
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քի 91-րդ կամ 92-րդ հոդ ված նե րի հի ման վրա, հա մա պա տաս խա նա բար, մեր ժում է հայ-
ցա դի մու մի ըն դու նու մը կամ վե րա դարձ նում այն: Հետ ևա բար, ե թե հայ ցա դի մու մը վե-
րոն շյալ հոդ ված նե րի հի ման վրա չի վե րա դարձ վել կամ դրա ըն դու նու մը չի մերժ վել, 
ա պա հայ ցը հա մար վում է օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա րուց ված:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ հայ ցա դի մու մի ներ կա յա ցու մը 
կա րող է կա տար վել ի նչ պես կա պի կազ մա կեր պու թյա նը հա մա պա տաս խան փաս տա-
թուղ թը հանձ նե լու, այն պես էլ ան մի ջա կա նո րեն դա տա րան հայ ցա դի մու մը մուտ քագ րե-
լու ձևով: 

Այդ նպա տա կից ել նե լով՝ դա տա րան նե րում դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե-
րի ըն դուն ման հա մար ՀՀ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի խոր հուր դը ՀՀ դա տա կան 
օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 5-րդ կե տի հի ման վրա սահ մա նել է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի գոր ծա վա րու թյան կա նոն նե րը:

ՀՀ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի խորհր դի 21.12.2007 թվա կա նի թիվ 23Լ ո րոշ-
ման 1-ին կե տով հաս տատ ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի գոր-
ծա վա րու թյան կա նոն նե րի 1-ին բաժ նի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա րան նե րի գոր ծա վա րու թյան կա նոն նե րը պար տա դիր են դա տա
վոր նե րի և աշ խա տող նե րի հա մար:

 Նույն կա նոն նե րի 3-րդ բաժ նի 11-րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա րան ստաց ված փաս-
տաթղ թի վրա դր վում է գրանց ման դրոշ մը, նշ վում է ստաց ման ամ սա թի վը և մուտ քի 
հեր թա կան հա մա րը:

 Վե րոն շյալ նոր մե րից հետ ևում է, որ դա տա րան նե րի գոր ծա վա րու թյան կա նոն նե-
րով կա նո նա կարգ ված են այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք պետք է կա տար վեն դա տա-
րան նե րի կող մից հայ ցա դի մու մի ըն դուն ման ժա մա նակ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա-
ռե լու հար ցը լու ծե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ ան ձի` օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կե տում դա տա րան դի մե լու հան գա ման քը պար զե լու հա մար է ա կան է, թե ե րբ է հայ-
ցա դի մու մը մուտք ար վել դա տա րան, ո րը հնա րա վոր է պար զել դա տա րան ստաց ված 
փաս տաթղ թի վրա գրանց ման դրոշ մի, ի նչ պես նաև ստաց ման ամ սաթ վի ու սում նա սի-
րու թյամբ: Այդ հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ օ րենս դի րը հայ ցային վա-
ղե մու թյան ը նդ հատ ման հա մար է ա կան է հա մա րում օ րեն քով սահ ման ված կար գով և 
ժամ կե տում հայ ցա դի մու մի ներ կա յա ցու մը դա տա րան: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Սամ վել Պո ղո սյա նի և Թո րոս Սա կե րյա նի միջև 
01.11.2006 թվա կա նին կնք վել է «փո ղի փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր», ո րի հա մա ձայն` 
Սամ վել Պո ղո սյա նը Թո րոս Սա կե րյա նի սե փա կա նու թյանն է հանձ նում 37.845.680 ՀՀ 
դրամ գու մար, ի սկ Թո րոս Սա կե րյա նը պար տա վոր վել է մինչև 25.12.2006 թվա կա նը նշ-
ված գու մա րը վե րա դարձ նել Սամ վել Պո ղո սյա նին, Սամ վել Պո ղո սյա նը հայ ցա դի մում է 
ներ կա յաց րել Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան` վե րը նշ ված փո խա ռու թյան 
գու մա րը, այդ գու մա րի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տույ ժի գու մա րը, ի նչ պես 
նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո-
կո սա գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, ո րի վրա առ կա է այն 
25.12.2009 թվա կա նին դա տա րա նում ստաց վե լու վե րա բե րյալ դրոշ մակ նիք, ի նչ պես նաև 
հայ ցա դի մու մը դա տա րա նի դա տա վոր Ա. Բա բա յա նին հանձ նե լու վե րա բե րյալ դա տա-
րա նի նա խա գա հի 21.01.2010 թվա կա նի մա կագ րու թյու նը: Datalex.am ին տեր նե տային 
կայ քում որ պես վե րը նշ ված հայ ցա դի մու մը Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա-
կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա-
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նում ստաց ված լի նե լու ամ սա թիվ նշ ված է 21.01.2010 թվա կա նը: 22.01.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է, 23.02.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
վե րա դարձ վել է կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը, ի սկ նույն դա տա րա նի դա տա վոր 
Ա. Բա բա յա նը, ո րո շե լով վա րույթ ըն դու նել կր կին ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մը, որ պես 
այն դա տա րա նում ըն դուն ված հա մա րե լու ամ սա թիվ նշել է 22.01.2010 թվա կա նը:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով, որ Սամ վել Պո ղո սյա նը 
հայ ցա դի մու մը դա տա րան է ներ կա յաց րել 25.12.2009 թվա կա նին, մեր ժել է հայ ցային 
վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին դի մու մը` ար ձա նագ րե լով, որ հայ ցա դի մու մը ներ կա-
յաց վել է հայ ցային վա ղե մու թյան ե ռա մյա ժամ կե տի պահ պան մամբ: Ը նդ ո րում, հայ-
ցա դի մու մը նշ ված օ րը դա տա րան ներ կա յաց ված լի նե լու հան գա ման քը հաս տատ ված 
է հա մա րել հայ ցա դի մու մի վրա դա տա րա նի գրա սե նյա կի դրոշ մակ նի քի և դրա վրա հա-
մա պա տաս խան ամ սաթ վի առ կա յու թյան փաս տե րով:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր հեր թին, նշե լով, որ «գոր ծին է կց ված Սամ վել Պո ղո-
սյա նի` Եր ևան քա ղա քի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րան մուտք ար ված հայ ցա դի մու մը, ո րի վրա առ կա է դա տա րա նի հա մա-
պա տաս խան դա տա կան ծա ռայո ղի կող մից դր ված շտամպ և ամ սա թիվ` 25.12.2009թ.», 
«փաս տաթղ թի ըն դուն ված և գրանց ված լի նե լու հան գա ման քը հա վաստ վում է hա մա-
պա տաս խան պա տաս խա նա տու դա տա կան ծա ռայո ղի կող մից մուտք ե ղած փաս-
տաթղ թի վրա ստաց ման դրոշ մակ նի քը, ամ սա թի վը դնե լով, ին չը տվ յալ պա րա գա յում 
առ կա է սույն գոր ծով հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի վրա», ար ձա նագ-
րել է, որ սույն ի րա վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյան ի նս տի տու-
տը կի րա ռե լի չէ, ին չը ի րա վա ցի ո րեն կա տար վել է դա տա րա նի կող մից»:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի նչ պես Դա տա րա նը, այն պես էլ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը լրիվ չեն հե տա զո տել Սամ վել Պո ղո սյա նի կող մից ներ կա յաց ված 
հայ ցա դի մու մի վրա առ կա փաս տաթղ թե րի ստաց ման դրոշ մակ նի քը` ան տե սե լով, որ 
այն չի հան դի սա նում հայ ցա դի մու մը 25.12.2009 թվա կա նին դա տա րա նում ստաց ված լի-
նե լու փաս տը հաս տա տող թույ լատ րե լի ա պա ցույց հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծի հան գա մանք նե րը, ո րոնք օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա-
ձայն, պետք է հաս տատ վեն մի այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել 
այլ ա պա ցույց նե րով:

ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` Դա-
տա րան նե րի նա խա գահ նե րի խոր հուր դը հաս տա տում է դա տա րան նե րի գոր ծա վա րու-
թյան կա նոն նե րը:

ՀՀ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի խորհր դի 21.12.2007 թվա կա նի թիվ 23Լ ո րոշ-
ման 1-ին կե տով հաս տատ ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի գոր-
ծա վա րու թյան կա նոն նե րի 1-ին բաժ նի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա րան նե րի գոր ծա վա րու թյան կա նոն նե րը պար տա դիր են դա տա
վոր նե րի և աշ խա տող նե րի հա մար:

 Նույն կա նոն նե րի 3-րդ բաժ նի 11-րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա րան ստաց ված փաս-
տաթղ թի վրա դր վում է գրանց ման դրոշ մը, նշ վում է ստաց ման ամ սա թի վը և մուտ քի 
հեր թա կան հա մա րը:

 Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Սամ վել Պո ղո սյա նի կող մից ներ կա յաց-
ված հայ ցա դի մու մի վրա առ կա է մի այն ամ սա թիվ, ի սկ հայ ցա դի մու մի ստաց ման դրոշ-
մակ նի քը նշում չի պա րու նա կում փաս տաթղ թի մուտ քի հեր թա կան հա մա րի մա սին: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րը նշ ված 
դրոշ մակ նի քը չի կա րող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ-
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վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով հան դի սա նալ հայ ցա դի մու մը 25.12.2009 թվա կա նին դա տա-
րա նում ստաց ված լի նե լու մա սին տե ղե կու թյուն պա րու նա կող (փաս տը հաս տա տող) 
թույ լատ րե լի գրա վոր ա պա ցույց, վե րը նշ ված կա նոն նե րի 1-ին բաժ նի 5-րդ կե տի ի մաս-
տով պար տա դիր լի նել դա տա վո րի հա մար և դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս դր վել դա-
տա րա նի հետ ևու թյուն նե րի հիմ քում:

 Փաս տո րեն, Դա տա րա նը հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին դի մու մը մեր-
ժե լիս, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րանն այդ մեր ժու մը հա մա րե լով ի րա վա ցի, որ պես մի ակ 
հիմք ըն դու նել են վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյամբ ոչ թույ լատ րե լի հան դի սա ցող 
ա պա ցույ ցը: 

Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի խորհր դի 21.12.2007 թվա կա-
նի թիվ 23Լ ո րոշ ման 1-ին կե տով հաս տատ ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա-
տա րան նե րի գոր ծա վա րու թյան կա նոն նե րի 3-րդ բաժ նի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` փաս-
տաթղ թերն առ ձեռն ստա նա լիս գրա սե նյա կի պա տաս խա նա տու դա տա կան ծա ռայողն 
ստու գում է փաս տաթղ թի ամ բող ջա կա նու թյու նը` կից փաս տաթղ թե րի ցան կի կամ որ ևէ 
փաս տաթղ թի, փաս տաթղ թի հա վել վա ծի հետ: Ներ կա յաց ված փաս տաթղ թի ամ բող-
ջա կա նու թյունն ստու գե լուց հե տո գրա սե նյա կի պա տաս խա նա տու դա տա կան ծա ռայո-
ղը փաս տաթղ թի պատ ճե նի կամ ե րկ րորդ օ րի նա կի վրա դնում է փաս տաթղ թե րի 
ստաց ման դրոշ մակ նի քը, նա խա տես ված մա սում լրաց նում ամ սա թի վը (ա նհ րա ժեշ տու-
թյան դեպ քում ժա մը) և փաս տաթղ թի ստա ցու մը հա վաս տում է իր ստո րագ րու թյամբ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ գոր ծով չի պարզ վել` ա րդյոք առ-
կա է Սամ վել Պո ղո սյա նի կող մից առ ձեռն ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի պատ ճե նը կամ 
դրա ե րկ րորդ օ րի նա կը, ի նչ պես նաև չի հե տա զոտ վել նշ ված փաս տա թուղ թը` պար զե-
լու հա մար, թե ա րդյոք դրա վրա գրա սե նյա կի պա տաս խա նա տու դա տա կան ծա ռայո-
ղի կող մից դր ված է այն ստա նա լու վե րա բե րյալ դրոշ մակ նի քը, նա խա տես ված մա սում 
լրաց ված է այն ստա նա լու ամ սա թի վը և փաս տաթղ թի ստա ցու մը հա վաստ ված է ստո-
րագ րու թյամբ, թե ոչ:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 27.04.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Ա վան և Նոր 
Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րան` նոր քն նու թյան։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2499/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2499/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Տա վա րա ցյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Պետ րո սյան
 Ն. Հով սե փյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Կա րեն և Վազ գեն Հա րու թյու նյան նե րի վճ-

ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 24.11.2011 թվա կա նի ո րոշ-
ման դեմ` ը ստ Հով հան նես Շա հի նյա նի, Սա թիկ Սեյ րա նյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Կա րեն և 
Վազ գեն Հա րու թյու նյան նե րի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Հով հան նես Շա հի նյա նը, Սա թիկ Սեյ րա նյա նը պա հան ջել են 

հա մա պար տու թյան կար գով Կա րեն և Վազ գեն Հա րու թյու նյան նե րից հօ գուտ ի րենց բռ-
նա գան ձել 110.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև 31.12.2009 թվա կա-
նից 10.000 Ա ՄՆ դո լա րի և 16.05.2010 թվա կա նից 100.000 Ա ՄՆ դո լա րի մա սե րով մինչև 
պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը տո կոս ներ` ը ստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա-
հատ ված նե րի հա մար ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ-
վար կային դրույք նե րի: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Էդ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 19.08.2011 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
24.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կա րեն և Վազ գեն Հա րու թյու նյան նե րի վե րաքն նիչ բո ղո-
քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 19.08.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Կա րեն և Վազ գեն Հա րու թյու նյան նե-
րը:
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան են ներ կա յաց րել Հով հան նես Շա հի նյա նը, Սա թիկ 
Սեյ րա նյա նը:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-

տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 51-
րդ, 53-րդ, 54-րդ, 78-րդ, 118-րդ, 130-132-րդ հոդ ված նե րը, չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1285-րդ, 1287-րդ հոդ ված նե րը, ՌԴ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 308-րդ, 466-
րդ, 475-րդ, 480-րդ հոդ ված նե րը (կամ հա մա պա տաս խա նա բար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 346-րդ, 395-րդ, 396-րդ, 447-րդ, 481-491-րդ հոդ ված նե րը), ո րոնք պետք է կի-
րա ռեր, սխալ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 289-րդ, 345-րդ, 347-րդ, 362-րդ, 
408-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը 03.12.2009 թվա կա նի ստա-

ցա կա նին տվել է ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն` որ պես ի բր բա նա վոր պայ մա նա վոր-
վա ծու թյան ար դյուն քում կազմ ված պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին պատ շաճ գրա վոր 
ա պա ցույց և պար տա դիր կա տար ման են թա կա գոր ծար քի ձև, մինչ դեռ 09.12.2009 թվա-
կա նին այլ է ա կան պայ ման նե րով կնք ված և նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րին տվել է ե րկ րոր դա կան նշա նա կու թյուն` այն ըն դա մե նը դի տե-
լով որ պես բա նա վոր գոր ծար քի կա տար մանն ո ւղղ ված ար դյունք, ի նչ պես նաև եզ րա-
հան գում կա տա րե լով, որ Հով հան նես Շա հի նյանն ի բր դրա նով ի սկ պատ շաճ կա տա րել 
է իր բաժ նե մա սը վա ճա ռե լու պար տա վո րու թյու նը, ի սկ բո ղոք բե րած ան ձինք չեն վճա-
րել բա նա վոր գոր ծար քով պայ մա նա վոր ված գու մա րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ պար տա վո րու թյու նը պար տա կա նու-
թյուն ներ չի ստեղ ծում որ պես կողմ չմաս նակ ցած ան ձանց (եր րորդ ան ձանց) հա մար, 
ի սկ տվ յալ դեպ քում ա պա գա յում նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ման են թա կա ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նա գիր կն քե լու մտադ րու թյուն են ու նե ցել «Գ ՐԻԳ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` 
Ըն կե րու թյուն) 51 տո կո սի բաժ նե տեր Հով հան նես Շա հի նյա նը և Վազ գեն Հա րու թյու-
նյա նը, հետ ևա բար ո՛չ Կա րեն Հա րու թյու նյա նը և ո՛չ էլ Սա թիկ Սեյ րա նյա նը 09.12.2009 
թվա կա նին կնք ված պայ մա նագ րի կող մեր չեն հան դի սա ցել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ տվ յալ դեպ քում Վազ գեն Հա րու թյու-
նյա նը և Հով հան նես Շա հի նյա նը կն քել են նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նա գիր` սահ մա նե լով դրա հա մար Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյա նը (նաև` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը) 
չհա կա սող բո լոր է ա կան պայ ման նե րը, մի ա ժա մա նակ նրանք չե ղ յալ են հա մա րել մինչ 
նշ ված պայ մա նագ րի կն քու մը նախ կին բո լոր այլ բա նա վոր կամ գրա վոր պար տա վո րու-
թյուն նե րը և պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծի քն նու թյու նը նշա նա կել է 09.11.2011 թվա կա-
նին` ժա մը 12:00-ին, ի սկ դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ծա նու ցու մը Կա-
րեն Հա րու թյու նյա նը ստա ցել է մի այն 10.11.2011 թվա կա նին, սա կայն Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը, պար զե լով այդ հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյու նը չի հե տաձ գել, այլ բա վա րար 
հա մա րե լով տվ յալ պա հին մի այն Վազ գեն Հա րու թյու նյա նի ներ կա յու թյու նը` շա րու նա-
կել և ա վար տել է այն:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն-
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նիչ դա տա րա նի 24.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան կամ այն 
փո փո խել` հայ ցը մեր ժել:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քում Վազ գեն Հա րու թյու նյա նը նշել է, որ Սա թիկ Սեյ րա նյա նը որ-

պես վա ճա ռող հան դես չի ե կել, իր հետ որ ևէ բա նա վոր կամ գրա վոր պայ մա նա վոր վա-
ծու թյուն չի ու նե ցել և որ պես ա պա գա գնորդ` ին քը ստա ցա կա նի տակ չի ստո րագ րել, 
մինչ դեռ Վազ գեն Հա րու թյու նյա նը հենց վճ ռա բեկ բո ղո քում նշել է նաև, որ ի նքն է հանձ-
նա րա րել որ դուն, որ պես զի 40.000 Ա ՄՆ դո լա րը հանձ նի Սա թիկ Սեյ րա նյա նին, ի նչն էլ 
հան դի սա ցել է Ըն կե րու թյան բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի գնի դի մաց նա խա պես պայ-
մա նա վոր ված վճար վե լիք գու մա րի մի մա սը: 

Ա վե լին, Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում բաժ նե մա սը ձեռք բե րե լու պա-
հին Հով հան նես Շա հի նյա նը և Սա թիկ Սեյ րա նյա նը գտն վել են օ րի նա կան ա մուս նու թյան 
մեջ, հետ ևա բար Ըն կե րու թյան բաժ նե մա սը հան դի սա ցել է վեր ջին նե րիս ա մուս նու թյան 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քը, այ սինքն` բաժ նե մասն ի նչ պես ձեռք բեր ման, այն պես էլ 
օ տար ման ժա մա նակ նրանց է պատ կա նել հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով: 

Ինչ վե րա բե րում է Վազ գեն Հա րու թյու նյա նի այն փաս տար կին, որ ին քը Կա րեն 
Հա րու թյու նյա նին չի լի ա զո րել բա ցի գու մա րը հանձ նե լուց և դրա մա սին ստա ցա կան 
վերց նե լուց որ ևէ այլ բան պար տա վոր վե լու, ա պա գոր ծար քի գի նը փո խա դարձ հա մա-
ձայ նու թյամբ սահ ման վել էր 150.000 Ա ՄՆ դո լար, այ սինքն` մնա ցած 110.000 Ա ՄՆ դո լա-
րը են թա կա էր վճար ման, հետ ևա բար Վազ գեն Հա րու թյու նյա նի այն դիր քո րո շու մը, որ 
ին քը 40.000 Ա ՄՆ դո լա րը վճա րե լուց բա ցի որ ևէ այլ բան չի պար տա վոր վել, ան հիմն է:

 Բո ղոք բե րած ան ձանց այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Դա տա րա նը, 03.12.2009 
թվա կա նին կազմ ված ստա ցա կա նին ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն տա լով, խախ տել է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը, նույն-
պես ան հիմն է և ա ռար կա յա զուրկ, քա նի որ այդ ստա ցա կա նը` որ պես գրա վոր ա պա-
ցույց, պա րու նա կում է Վազ գեն Հա րու թյու նյա նի կող մից ձեռք բեր ված Ըն կե րու թյան 
բաժ նե մա սի գնի չա փի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն, ո րը ստո րագր վել է Վազ գեն Հա րու-
թյու նյա նի հանձ նա րա րու թյամբ նրա որ դու կող մից, հետ ևա բար սույն վե ճի օբյեկ տիվ 
լուծ ման հա մար այն ու նի է ա կան ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն: 

Ինչ վե րա բե րում է վճ ռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կին, որ նո տա րա կան կար գով 
վա վե րաց ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով կող մե րը չե ղ յալ են հա մա րել մինչ դրա 
կն քու մը նախ կին բո լոր այլ բա նա վոր կամ գրա վոր պար տա վո րու թյուն նե րը և ներ կա-
յա ցում նե րը, ա պա այդ փաս տար կը նույն պես ան հիմն և ա ռար կա յա զուրկ է, քա նի որ 
Վազ գեն Հա րու թյու նյա նը և նրա ներ կա յա ցու ցի չը հայ ցա դի մու մի պա տաս խա նում, ի նչ-
պես նաև դա տաքն նու թյան ո ղջ ըն թաց քում ցուց մունք ներ են տվել այն մա սին, որ 10.000 
Ա ՄՆ դո լա րը 21.12.2009 թվա կա նին փո խան ցել են Հով հան նես Շա հի նյա նին` նրա ըն-
տա նի քին հա վա տա րիմ մար դու մի ջո ցով, այ սինքն` 09.12.2009 թվա կա նի ա ռու վա ճառ քի 
պայ մա նա գի րը կնք վե լուց հե տո նույն գոր ծար քի շր ջա նակ նե րում Վազ գեն Հա րու թյու-
նյա նի պնդ մամբ դեռ շա րու նակ վել են իր և Հով հան նես Շա հի նյա նի փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րը` հատ կա պես գոր ծար քի գնի` 150.000 Ա ՄՆ դո լա րի մա սով:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) 03.12.2009 թվա կա նի ստա ցա կա նի հա մա ձայն` Սա թիկ Սեյ րա նյա նը 03.12.2009 

թվա կա նին Կա րեն Հա րու թյու նյա նից ստա ցել է 40.000 Ա ՄՆ դո լար:
Ս տա ցա կա նում նշ վել է, որ պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն` ևս 10.000 Ա ՄՆ 
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դո լար պետք է տր վի 30.12.2009 թվա կա նին, ի սկ գու մա րի մնա ցած մա սը` 100.000 Ա ՄՆ 
դո լա րը, պետք է տր վի մինչև 15.05.2010 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Ս տա ցա կա նի հա մա ձայն` Սա թիկ Սեյ րա նյա նը Հով հան նես Շա հի նյա նի կինն է, 
ի սկ Կա րեն Հա րու թյու նյա նը` Վազ գեն Հա րու թյու նյա նի որ դին (հա տոր 1ին, գ.թ. 9):

2) 09.12.2009 թվա կա նին ՌԴ Կրաս նո դա րի ե րկ րա մա սի Սո չի քա ղա քում կնք ված 
«Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի» թիվ 23  
АГ 787226 պայ մա նագ րի 1-ին կե տի հա մա ձայն` Հով հան նես Շա հի նյա նը, ո ւմ ա նու նից 
գոր ծում է Դո նա րա Կա սյա նը, Վազ գեն Հա րու թյու նյա նին վա ճա ռեց Ըն կե րու թյան կա-
նո նադ րա կան կա պի տա լում ի րեն պատ կա նող ամ բողջ բաժ նե մա սը: Ըն կե րու թյան կա-
նո նադ րա կան կա պի տա լում Հով հան նես Շա հի նյա նին պատ կա նող բաժ նե մա սի չա փը 
կազ մում է 51 տո կոս:

 Պայ մա նագ րի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան նշ ված բաժ նե մա սի ան վա նա-
կան ար ժե քը, հա մա ձայն Ի րա վա բա նա կան ան ձանց մի աս նա կան պե տա կան ռե եստ րի 
08.12.2009 թվա կա նի քաղ ված քի, կազ մում է 5.100 ռուբ լի:

 Պայ մա նագ րի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա-
լում նշ ված բաժ նե մա սը կող մե րը գնա հա տում են 5.100 ռուբ լի:

 Պայ մա նագ րի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` Վազ գեն Հա րու թյու նյա նը Հով հան նես Շա-
հի նյա նից գնեց Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում նշ ված բաժ նե մա սը 5.100 
ռուբ լով: Կող մե րի միջև հաշ վար կը կա տար ված է ամ բող ջու թյամբ: Մինչև պայ մա նագ-
րի ստո րագ րու մը Հով հան նես Շա հի նյա նը, ո ւմ ա նու նից գոր ծում է Դո նա րա Կա սյա նը, 
Վազ գեն Հա րու թյու նյա նից ստա ցել է 5.100 ռուբ լի:

 Պայ մա նագ րի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` նո տա րի կող մից կող մե րին բա ցատր վեց, որ 
գնի մա սին հա մա ձայ նու թյու նը հան դի սա նում է նույն պայ մա նագ րի է ա կան պայ ման, 
և որ Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում բաժ նե մա սի ի րա կան գինն ու իս-
կա կան մտադ րու թյուն նե րը նրանց կող մից թաքց նե լու դեպ քում նրանք ի նք նու րույն են 
կրում գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու, ի նչ պես նաև այլ բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ի 
հայտ գա լու ռիս կը:

 Պայ մա նագ րի 13-րդ կե տի հա մա ձայն` պայ մա նա գի րը պա րու նա կում է նույն պայ-
մա նագ րի ա ռար կայի վե րա բե րյալ կող մե րի միջև հա մա ձայ նու թյուն նե րի ո ղջ ծա վա լը և 
չե ղ յալ է դարձ նում բո լոր այլ բա նա վոր կամ գրա վոր պար տա վո րու թյուն նե րը կամ ներ-
կա յա ցում նե րը, ո րոնք կող մե րը կա րող է ին ըն դու նել կամ ա նել մինչև նույն պայ մա նագ-
րի կն քու մը (հա տոր 1ին, գ.թ. 5153):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն գոր-
ծով պարզ ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաս տե րը, ի նչ պես նաև այն օ րենք նե րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը ո րո շում կա յաց նե լիս:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա-
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կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ ման հան-
գե լու հա մար պար տա վոր է յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տել գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյամբ, ին չի ար դյուն քում մի այն հնա րա վոր կլի նի պար զել 
գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը:

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու հիմ քում դրել է 
այն հիմ նա վո րու մը, որ Վազ գեն Հա րու թյու նյա նի որ դի Կա րեն Հա րու թյու նյա նի և Հով-
հան նես Շա հի նյա նի կնոջ` Սա թիկ Սեյ րա նյա նի միջև 03.12.2009 թվա կա նին կազմ ված 
ստա ցա կա նի հա մա ձայն` Սա թիկ Սեյ րա նյա նը 03.12.2009 թվա կա նին Կա րեն Հա րու թյու-
նյա նից ստա ցել է 40.000 Ա ՄՆ դո լար, ևս 10.000 Ա ՄՆ դո լար Սա թիկ Սեյ րա նյա նին պետք 
է տր վի 30.12.2009 թվա կա նին, ի սկ գու մա րի մյուս մա սը` 100.000 Ա ՄՆ դո լա րը, պետք է 
տր վի մինչև 15.05.2010 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Այ նու հետև Հով հան-
նես Շա հի նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Դո նա րա Կա սյա նը և Վազ գեն Հա րու թյու նյա նը 09.12.2011 
թվա կա նին կն քել են Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում Հով հան նես Շա հի նյա-
նին պատ կա նող ամ բողջ 51 տո կոս բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր: Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ Դա տա րա նը պատ շաճ գնա հատ ման է ար ժա նաց րել 
գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը և դրանց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նու-
թյան ար դյուն քում ի րա վա ցի ո րեն ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ Ըն կե րու թյան բաժ նե մա-
սի օ տար ման ար դյուն քում Կա րեն և Վազ գեն Հա րու թյու նյան նե րի մոտ Հով հան նես Շա-
հի նյա նի, Սա թիկ Սեյ րա նյա նի նկատ մամբ ծա գել է գու մար վճա րե լու պար տա վո րու թյուն:

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր-
ծում առ կա ա պա ցույց նե րը չի գնա հա տել բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո-
տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ: 

Այս պես` սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 03.12.2009 թվա կա նի ստա ցա կա նով 
հաս տատ վում է այն փաս տա կան հան գա ման քը, որ Սա թիկ Սեյ րա նյա նը` Հով հան նես 
Շա հի նյա նի կի նը, նույն թվա կա նին Կա րեն Հա րու թյու նյա նից` Վազ գեն Հա րու թյու նյա նի 
որ դուց, ստա ցել է 40.000 Ա ՄՆ դո լար, ևս 10.000 Ա ՄՆ դո լար պետք է տր վեր 30.12.2009 
թվա կա նին, ի սկ գու մա րի մնա ցած մա սը` 100.000 Ա ՄՆ դո լա րը, պետք է տր վեր մինչև 
15.05.2010 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Մի ա ժա մա նակ 09.12.2009 թվա-
կա նի «Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի» թիվ 
23 АГ 787226 պայ մա նագ րի 1-ին և 5-րդ կե տե րով հաս տատ վում են այն փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը, որ Հով հան նես Շա հի նյա նը Վազ գեն Հա րու թյու նյա նին վա ճա ռել է 
Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում ի րեն պատ կա նող ամ բողջ բաժ նե մա սը, 
Վազ գեն Հա րու թյու նյա նը Հով հան նես Շա հի նյա նից գնել է Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա-
կան կա պի տա լում նշ ված բաժ նե մա սը 5.100 ռուբ լով, և կող մե րի միջև հաշ վար կը կա-
տար վել է ամ բող ջու թյամբ, ի սկ նույն պայ մա նագ րի 13-րդ կե տով հաս տատ վում է այն 
փաս տա կան հան գա ման քը, որ այդ պայ մա նա գի րը չե ղ յալ է դարձ նում բո լոր այլ բա նա-
վոր կամ գրա վոր պար տա վո րու թյուն նե րը կամ ներ կա յա ցում նե րը, ո րոնք կող մե րը կա-
րող է ին ըն դու նել կամ ա նել մինչև նույն պայ մա նագ րի կն քու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 423-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա-
վո րու թյու նը լրիվ կամ մաս նա կի դա դա րում է օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ տե րով կամ 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված հիմ քե րով:

 Վե րոն շյալ դրույ թի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ կող մե րը, 
օ գտ վե լով պայ մա նագ րի ա զա տու թյան սկզ բուն քից, կա րող են չսահ մա նա փակ վել օ րեն-
քով նշ ված` պար տա վո րու թյուն նե րի դա դար ման հիմ քե րով և պայ մա նագ րում նա խա-
տե սել օ րեն քով չսահ ման ված այլ հիմք: 

Հա մադ րե լով վե րոն շյալ դրույ թը սույն գոր ծի փաս տե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 03.12.2009 թվա կա նի ստա ցա կա նը կազ մե լուց հե տո 
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09.12.2009 թվա կա նին կնք ված «Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում բաժ նե-
մա սի ա ռու վա ճառ քի» թիվ 23 АГ 787226 պայ մա նագ րի ու ժով (13-րդ կետ) կող մե րը դա-
դա րեց րել են բո լոր այն բա նա վոր կամ գրա վոր պար տա վո րու թյուն նե րը կամ ներ կա-
յա ցում նե րը, ո րոնք կող մե րը կա րող է ին ըն դու նել կամ ա նել մինչև այդ պայ մա նագ րի 
կն քու մը, որ պի սի փաս տա կան հան գա մանքն ան տես վել և չի գնա հատ վել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ա ռանց 09.12.2009 
թվա կա նի «Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի» 
թիվ 23 АГ 787226 պայ մա նա գի րը գնա հա տե լու մի այն 03.12.2009 թվա կա նի ստա ցա կա-
նի հիմ քով հայ ցի բա վա րա րու մը չու նի որ ևէ ի րա վա կան հիմք, և նման պայ ման նե րում 
սույն գործն ան հրա ժեշտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան:

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 346-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 1-ին 
պար բե րու թյան հա մա ձայն` պար տա վո րու թյու նը պար տա կա նու թյուն ներ չի ստեղ ծում 
որ պես կողմ չմաս նակ ցող ան ձանց (եր րորդ ան ձանց) հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշ ված դրույ թի հի ման վրա գտ նում է, որ 09.12.2009 թվա կա-
նի «Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան կա պի տա լում բաժ նե մա սի ա ռու վա ճառ քի» թիվ 23 
АГ 787226 պայ մա նագ րի կող մերն են հան դի սա ցել Հով հան նես Շա հի նյա նը և Վազ գեն 
Հա րու թյու նյա նը, մինչ դեռ Դա տա րա նը սույն գոր ծով Ըն կե րու թյան կա նո նադ րա կան 
կա պի տա լում բաժ նե մա սի վա ճառ քի հիմ քով գու մա րի վճար ման պար տա վո րու թյուն է 
դրել նաև Կա րեն Հա րու թյու նյա նի վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կա րեն Հա րու թյու նյա նը 03.12.2009 
թվա կա նի ստա ցա կա նով ևս վճար ման որ ևէ պար տա վո րու թյուն չի ստանձ նել, սա կայն 
նշ ված հան գա մանք նե րը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից նույն պես ան տես վել են:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տարկ նե րին, ի նչ պես նաև վճ-
ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րին չի ան դրա դառ նում, քա նի որ Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի կող մից վե րոգ րյալ պայ մա նագ րի ան տես ման և չգ նա հատ ման պայ-
ման նե րում այդ փաս տարկ նե րը սույն գոր ծի լուծ ման հա մար չու նեն որ ևէ է ա կան նշա-
նա կու թյուն:

 Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 
228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 24.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-
Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րան` նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0720/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0720/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ա. Պետ րո սյան
 Դա տա վոր ներ՝ Ս. Մի քայե լ յան
 Կ. Չի լին գա րյան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Հայ փոստ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու-

թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 29.12.2011 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան ը նդ դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Վա չա-
գան Հով հան նի սյա նի՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, և ը ստ հա կընդ դեմ 
հայ ցի` գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու ¨ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ կի-
րա ռե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Վա չա գան Հով հան նի սյա նից հօ-

գուտ Ըն կե րու թյան բռ նա գան ձել 864.000 ՀՀ դրամ` որ պես պար տա վո րու թյան չկա տար-
ման գու մար, 124.800 ՀՀ դրամ` որ պես «Առևտ րային գոր ծու նե ու թյան թույլտ վու թյան» 
պայ մա նագ րի (այ սու հետ` Պայ մա նա գիր) 6-րդ գլ խի 19-րդ կե տով նա խա տես ված տու-
ժան քի գու մար և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով ՀՀ Կենտ րո նա կան 
բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քի չա փով 192.325 ՀՀ դրամ` 
որ պես պատ ճառ ված վնա սի գու մար:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Վա չա գան Հով հան նի սյա նը պա հան ջել 
է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Վա չա գան Հով հան նի սյա նի բռ նա գան ձել 540.000 ՀՀ դրամ` 
որ պես ան վա վեր գոր ծար քի շր ջա նակ նե րում վճար ված գու մար, ի նչ պես նաև 540.000 
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ՀՀ դրա մի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված տո կոս նե րի գու մար նե րը, ո րոնք կա ռա ջա նան 01.12.2007 թվա կա նից մինչև գու մա-
րի փաս տա ցի վճա րու մը: 

Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր` Ի. Վար դա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 20.09.2011 թվա կա նի 
վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը` մերժ վել: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
29.12.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վա չա գան Հով հան նի սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա-
րար վել է մաս նա կի ո րեն` բե կան վել է Դա տա րա նի 20.09.2011 թվա կա նի վճի ռը և այն փո-
փոխ վել է` հայ ցը մերժ վել է, հա կընդ դեմ հայ ցը՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա-
սով, բա վա րար վել է, ի սկ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված տո կոս ներ հաշ վեգ րե լու պա հան ջը մերժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 91-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ 

քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 300-րդ, 304-րդ, 437-րդ և 438-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 51-րդ, 220-րդ և 221-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Եր ևա նի Սա րյան 22 հաս ցե ում շեն քի 

նկատ մամբ Ըն կե րու թյան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ծա գել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
03.03.2005 թվա կա նի թիվ 336-Ա ո րոշ ման հի ման վրա, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քը, 
որ գոր ծում առ կա է Եր ևա նի Սա րյան 22 հաս ցե ում գտն վող շեն քի 2-րդ հար կի նկատ-
մամբ Ըն կե րու թյան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը հաս տա տող սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի գրանց ման վկա յա կան:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով կնք ված Պայ մա նագ րի ի րա վա կան կար գա-
վի ճա կի և բո վան դա կու թյան մա սին Ըն կե րու թյան ներ կա յաց րած վեր լու ծու թյուն ներն ու 
փաս տարկ նե րը, որ ևէ կերպ չի հիմ նա վո րել, թե Ըն կե րու թյան և Վա չա գան Հով հան նի-
սյա նի միջև կնք ված Պայ մա նա գի րը ին չով է հա կա սում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
կամ այլ օ րեն քի պա հանջ նե րին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ Վա չա գան Հով հան նի սյա նը Պայ մա-
նա գի րը կն քե լիս և հե տա գա յում` դրա գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում, որ ևէ պա հանջ կամ 
ա ռար կու թյուն չի ներ կա յաց րել դրա ի րա վա կան կար գա վի ճա կի կամ բո վան դա կու թյան 
վե րա բե րյալ, որ ևէ ան գամ չի նշել, որ կնք ված պայ մա նա գի րը հան դի սա նում է վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նա գիր և Ըն կե րու թյու նից չի պա հան ջել ի րա կա նաց նել նո տա րա կան 
վա վե րա ցում և պե տա կան գրան ցում: Բա ցի այդ, «Առևտ րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հի ման վրա ա ռևտ րի ի րա կա նաց ման վայ-
րում (ա ռևտ րի կենտ րոն նե րում, սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի շու կա նե րում, և այլն) 
տա ղա վար նե րի կամ վա ճա ռա տե ղե րի տրա մադ րու մը ևս չի հան դի սա նում վար ձա կա-
լու թյուն, ին չից էլ բխում է, որ ՀՀ օ րենս դիր և գոր ծա դիր մար մին նե րը ևս գտ նում են, 
որ ան շարժ գույ քի օգ տա գործ ման ոչ բո լոր դեպ քե րը պետք է հա մար վեն վար ձա կա լու-
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թյուն, և կող մե րը կա րող են կն քել այն պի սի պայ մա նագ րեր, ո րոնք ար տա հայ տում են 
վեր ջին նե րիս հա մա ձայ նու թյուն նե րը և հա մա պա տաս խա նում են կող մե րի միջև ձևա-
վոր ված հա րա բե րու թյուն նե րին և ի րա կանց վող գոր ծու նե ու թյան նպա տա կին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ա ռո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ կի-
րա ռե լով և սահ մա նե լով ե րկ կող մա նի ռես տի տու ցի այի ռե ժիմ, ան տե սել է, որ կի րա-
ռել է մի ա կող մա նի ռես տի տու ցի ա, քա նի որ Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել է Վա չա գան 
Հով հան նի սյա նի վճա րա ծը` ան տե սե լով, որ Վա չա գան Հով հան նի սյա նը պայ մա նագ րի 
գոր ծո ղու թյան ամ բողջ ըն թաց քում տի րա պե տել և օգ տա գոր ծել է Ըն կե րու թյան գույ քը և 
պետք է հա տու ցի դրա ար ժե քը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 29.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել, ի սկ հա-
կընդ դեմ հայ ցը` մեր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. 01.10.2007 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Վա չա գան Հով հան նի սյա նի միջև կնք ված 

թիվ 030 թույլտ վու թյան հա մա ձայն` Եր ևա նի Սա րյան 22 հաս ցե ում` հայց վո րին պատ կա-
նող թիվ 0002 փոս տային բա ժան մուն քի շեն քում տրա մադր ված տա րած քում, Վա չա գան 
Հով հան նի սյա նին թույ լատր վել է ի րա կա նաց նել բջ ջային հե ռա խոս նե րի վա ճառք (հա-
տոր 1-ին, գ.թ.8-14):

2. Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 02.11.2006 թվա կա նին տր ված թիվ 
2246617 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նի հա մա ձայն` Սա րյան 22 
հաս ցե ի ան շարժ գույ քը գրանց ված է Ըն կե րու թյան ան վամբ (հա տոր 2-րդ, գ.թ.36-43):

3. Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան հա մա ձայն` Ըն կե րու թյունն ու նի լի ար ժեք ի րա-
վունք ներ իր փոս տային բա ժան մունք նե րում ի րա կա նաց նել տար բեր տե սա կի գոր ծու-
նե ու թյուն, այդ թվում ո րո շա կի կար գով ու պայ ման նե րով ի րա կա նաց նե լու տար բեր տե-
սա կի ապ րանք նե րի ման րա ծախ ա ռու վա ճառք (հա տոր 1-ին, գ.թ.44-64):

4. Պա տաս խա նո ղի կող մից «Թույլտ վու թյան» պայ ման նե րով սահ ման ված ժա մա-
նա կա հատ վա ծում Վա չա գան Հով հան նի սյա նը գոր ծու նե ու թյուն է ի րա կա նաց րել Ըն կե-
րու թյան թիվ 0002 փոս տային բա ժան մուն քի տա րած քում և ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար կա տա րել է 540.000 ՀՀ դրա մի չա փով վճա րում ներ, սա կայն Վա չա գան 
Հով հան նի սյա նի կող մից պար տա վո րու թյուն նե րը ամ բող ջու թյամբ չեն կա տար վել (հա-
տոր 1-ին, գ.թ.40):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ։
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 436-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պայ մա նա գիր է հա-

մար վում եր կու կամ մի քա նի ան ձանց հա մա ձայ նու թյու նը, ո րն ո ւղղ ված է քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն կամ դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 448-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պայ մա նա գի րը հա-
մար վում է կնք ված, ե թե կող մե րի միջև պա հանջ վող ձևով հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք բեր-
վել պայ մա նագ րի բո լոր է ա կան պայ ման նե րի վե րա բե րյալ: Է ա կան են հա մար վում պայ-
մա նագ րի ա ռար կայի մա սին պայ ման նե րը, օ րեն քում կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րում 
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որ պես է ա կան նշ ված կամ պայ մա նագ րի տվ յալ տե սա կի հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման-
նե րը, ի նչ պես նաև այն բո լոր պայ ման նե րը, ո րոնց վե րա բե րյալ կող մե րից մե կի հայ տա-
րա րու թյամբ պետք է հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բեր վի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 450-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պայ-
մա նա գի րը կա րող է կնք վել գոր ծարք նե րը կն քե լու հա մար նա խա տես ված ցան կա ցած 
ձևով, ե թե տվ յալ տե սա կի պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար օ րեն քով ո րո շա կի ձև սահ-
ման ված չէ:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե կող մե րը պայ մա նա վոր վել են պայ մա-
նա գի րը կն քել ո րո շա կի ձևով, ա պա այն կնք ված է հա մար վում դրան պայ մա նա վոր ված 
ձև տա լուց հե տո, թե կուզև պայ մա նագ րի տվ յալ տե սա կի հա մար այդ ձևն օ րեն քով չի 
պա հանջ վում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 447-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի պայ-
ման նե րը մեկ նա բա նե լիս դա տա րա նը պետք է ել նի նրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և 
ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից: Պայ մա նագ րի պայ մա նի տա ռա ցի 
նշա նա կու թյու նը պարզ չլի նե լու դեպ քում այն սահ ման վում է պայ մա նագ րի մյուս պայ-
ման նե րի և պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հետ հա մադ րե լու մի ջո ցով: Ե թե նույն 
հոդ վա ծի 1-ին կե տում պա րու նակ վող կա նոն նե րը հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս ո րո շել 
պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նը, ա պա պետք է պարզ վի կող մե րի ի րա կան ը նդ հա-
նուր կամ քը` հաշ վի առ նե լով պայ մա նագ րի նպա տա կը: Ը նդ ո րում, նկա տի են ա ռն վում 
բո լոր հա մա պա տաս խան հան գա մանք նե րը` նե րա ռյալ պայ մա նագ րին նա խոր դող բա-
նակ ցու թյուն նե րը և թղ թակ ցու թյու նը, կող մե րի փո խա դարձ հա րա բե րու թյուն նե րում 
հաս տատ ված գոր ծե լա կեր պը, գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րը, կող մե րի հե-
տա գա վար քը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ պայ մա նագ րե րի ի րա վա բա նա-
կան դա սա կարգ ման կամ պայ մա նագ րե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով նա խա-
տես ված ո րո շա կի պայ մա նագ րե րի տար րե րի առ կա յու թյան բա ցա հայ տու մը մի քա նի 
փու լե րից բաղ կա ցած գոր ծըն թաց է, ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում է պայ մա նագ րի մեկ նա-
բա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս:

 Մաս նա վո րա պես, պայ մա նագ րի ի րա վա բա նա կան դա սա կարգ ման հա մար պետք է` 
	 պարզ վեն տվ յալ պայ մա նագ րի պայ ման նե րը (ա ռար կան, գի նը, ձևը, կող մե րի 

ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նա կը),
	 դրանք հա մադր վեն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի` պայ մա նագ րե րի վե րա բե-

րյալ ը նդ հա նուր և կոնկ րետ պայ մա նագ րի հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րը կար գա վո րող հա տուկ նոր մե րի հետ պայ մա նագ րի տե սա կը ո րո շե լու հա մար:
 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ պայ մա նագ րե րի ի րա վա բա նա-

կան դա սա կարգ ման նկատ մամբ կի րա ռե լի են ի նչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 8-րդ, այն պես էլ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 447-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր մե րի և պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու թյան վե րա բե րյալ 
հոդ ված նե րը:

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 447-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պայ մա նագ րի մեկ նա բա-
նու թյան կա նոն նե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վե րոն շյալ հոդ վածն ամ րագ րում 
է պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու թյան ե րեք կա նոն` պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու մը` ել նե լով 
դրա բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, պայ մա նագ րի մեկ-
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նա բա նու մը` հա մադ րե լով այն պայ մա նագ րի մյուս պայ ման նե րի և պայ մա նագ րի ամ-
բող ջա կան ի մաս տի հետ, և պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու մը կող մե րի ի րա կան ը նդ հա նուր 
կամ քը պար զե լու մի ջո ցով: Ը նդ ո րում, այդ կա նոն նե րը կի րառ վում են հա ջոր դա բար (տես 
«Կա րատ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ «Էգ նա Շին» ՍՊԸ-ի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին 
թիվ ՇԴ1/0303/02/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Դա տա րա նը հայ ցի բա վա րար ման և հա կընդ դեմ հայ ցի մերժ ման հիմ քում դրել է 
նաև այն հան գա ման քը, որ կող մե րի միջև կնք ված «Թույլտ վու թյուն» վեր նագ րով գր ված 
պայ մա նա գի րը կազմ վել է Վա չա գան Հով հան նի սյա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ տի 
հի ման վրա և նա չի ա ռար կել այդ ձևով պայ մա նա գիր կն քե լուն, ո րում ամ րագր վել են 
կող մե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: Կող մե րի միջև պա հանջ վող ձևով 
հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք բեր վել նաև պա յա մա նագ րի բո լոր է ա կան պայ ման նե րի վե-
րա բե րյալ: Ո ւս տի կող մե րի միջև կնք ված պայ մա նագ րով Ըն կե րու թյու նը տրա մադ րել է 
այդ տա րած քը Վա չա գան Հով հան նի սյա նին` Ըն կե րու թյան հա ճա խորդ նե րին սպա սար-
կե լու նպա տա կով ո րո շա կի ա ռևտ րային գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի բա վա րար ման և հայ ցի մերժ ման 
հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ «կնք ված «Թույլտ վու թյուն» վեր տա ռու թյամբ 
փաս տա թուղթն իր մեջ պա րու նա կում է տա րած քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին 
վե րա բե րող դրույթ ներ և հաշ վի առ նե լով այդ հան գա ման քը` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
գտել է, որ կող մե րը չեն պահ պա նել վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին ա ռա ջադր վող 
պայ ման նե րը, ի նչն էլ հան գեց րել է պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան և Վա չա գան Հով հան նի սյա նի 
միջև 01.10.2007 թվա կա նին կազմ վել է թիվ 030 թույլտ վու թյու նը, ո րի հա մա ձայն Ըն կե-
րու թյու նը Եր ևա նի թիվ 02 փոս տային մաս նա ճյու ղում թույ լատ րել է Վա չա գան Հով-
հան նի սյա նին` Ըն կե րու թյան հա ճա խորդ նե րին սպա սար կե լու նպա տա կով ո րո շա կի 
ա ռևտ րային գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար, ի սկ վեր ջինս էլ պար տա վոր վել 
է ի րա կա նաց նել բա ցա ռա պես նշ ված գոր ծու նե ու թյու նը, վճա րել թույլտ վու թյան տա-
րե կան վճա րը և գոր ծել` Ըն կե րու թյան ներ քին ի րա վա կան ակ տե րի և նույն թույլտ վու-
թյա նը կից տրա մադր ված 31.07.2007 թվա կա նի Ըն կե րու թյան ներ քին ի րա վա կան ակ-
տե րին հա մա պա տաս խան: Պայ մա նագ րի 5-րդ գլ խի 15-րդ և 16-րդ կե տե րի հա մա ձայն` 
թույլտ վու թյան տա րե կան վճա րը կազ մել է 1.560.000 ՀՀ դրամ, ո րը պետք է վճար վեր 
ամ սա կան հա մա մաս նու թյուն նե րով, ի սկ 6-րդ գլ խի 19-րդ կե տի հա մա ձայն` թույլտ վու-
թյուն ստա ցո ղի կող մից թույլտ վու թյան տա րե կան վճա րի ամ սա կան հա մա մաս նու թյու-
նը նույն թույլտ վու թյամբ սահ ման ված ժամ կե տում չվ ճա րե լու դեպ քե րում թույլտ վու թյուն 
ստա ցո ղը Ըն կե րու թյա նը պար տա վոր վել է վճա րել տու գանք` թույլտ վու թյան տա րե կան 
վճա րի 1 տո կո սի չա փով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 437-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` կող մե րը 
կա րող են կն քել ի նչ պես օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված, այն-
պես էլ չնա խա տես ված պայ մա նա գիր: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով կող մե րի հա մա ձայ նու-
թյու նը և կա մա հայտ նու թյու նը պայ մա նա գի րը կն քե լիս ո ւղղ ված է ե ղել Ըն կե րու թյան 
տա րած քում հա ճա խորդ նե րին սպա սար կե լու նպա տա կով ո րո շա կի ա ռևտ րային գոր-
ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լուն, այլ ոչ թե ան շարժ գույ քի 
(կամ դրա մի մա սի) վար ձա կա լու թյա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո րու թյան 
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ու ժով մի ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մեկ այլ ան ձի (պար տա տի րոջ) օգ տին 
կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն. այն է` վճա րել դրամ, հանձ նել գույք, կա տա րել աշ-
խա տանք, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն և այլն, կամ ձեռն պահ մնալ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն 
կա տա րե լուց, ի սկ պար տա տերն ի րա վունք ու նի պար տա պա նից պա հան ջել կա տա րե լու 
իր պար տա կա նու թյու նը, ի սկ վե րը հի շա տակ ված հոդ վա ծի 2-րդ կե տը սահ մա նում է, որ 
պար տա վո րու թյուն նե րը ծա գում են պայ մա նագ րից, վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով և 
սույն օ րենսգր քում նշ ված այլ հիմ քե րից։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 347-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո րու թյուն-
նե րը պետք է կա տար վեն պատ շաճ` պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օ րեն քին և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, ի սկ նման պայ ման նե րի ու 
պա հանջ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում` գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին 
կամ սո վո րա բար ներ կա յաց վող այլ պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: 

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պար տա պա նը պար տա-
վոր է ամ բող ջու թյամբ կա տա րել պար տա վո րու թյան բո վան դա կու թյու նից և օ րենսդ րու-
թյու նից բխող բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րը:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե րը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հիմ նա վոր է հա մա րում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու-
թյուն ներն այն մա սին, որ սույն պայ մա նա գի րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով չնա-
խա տես ված պայ մա նա գիր է, ո րը, սա կայն, չի հա կա սում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին և հս տա կո րեն ար տա հայ տում է այն հա-
մա ձայ նու թյու նը, ո րն Ըն կե րու թյունն ա ռա ջար կել էր Վա չա գան Հով հան նի սյա նին, ի սկ 
վեր ջինս էլ ըն դու նել էր այն: 

Այս պի սով, սույն գոր ծով հիմ նա վոր ված է, որ Վա չա գան Հով հան նի սյա նը խախ-
տել է պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը, այն է` սահ ման ված ժա կետ-
նե րում չի վճա րել պար տա վո րու թյան գու մա րը, ո րն Ըն կե րու թյան կող մից տր ված դուրս 
գր ված հա շիվ նե րի և ստաց ված վճա րում նե րի մա սին տե ղե կան քի հա մա ձայն կազ մել է 
864.000 ՀՀ դրամ:

 Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
տու ժանք է հա մար վում օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով ո րոշ ված այն դրա մա կան գու մա-
րը, ո րը պար տա պա նը պար տա վոր է վճա րել պար տա տի րո ջը պար տա վո րու թյու նը չկա-
տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քում։ 

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

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ու րի շի դրա մա կան 
մի ջոց ներն ա պօ րի նի պա հե լու, դրանք վե րա դարձ նե լուց խու սա փե լու, վճար ման այլ կե-
տան ցով դրանք օգ տա գոր ծե լու, կամ այլ ան ձի հաշ վին ան հիմն ստա նա լու կամ խնայե-
լու դեպ քե րում այդ գու մա րին վճար վում են տո կոս ներ։ Տո կոս նե րը հաշ վարկ վում են կե-
տան ցի օր վա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը` ը ստ հա մա պա տաս խան 
ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար` ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային 
տո կո սի հաշ վար կային դրույք նե րի։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վա չա գան Հով հան-
նի սյա նը պատ շաճ կար գով չի կա տա րել պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու-
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թյու նը, հետ ևա բար Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու թյան գու մա րը` 
նե րա ռյալ պայ մա նագ րով սահ ման ված տու գան քը, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բան կային տո կոս նե րը են թա կա են բռ նա-
գանձ ման։ 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

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

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 29.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե-
բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
20.09.2011 թվա կա նի վճ ռին:

2. Վա չա գան Հով հան նի սյա նից հօ գուտ «Հայ փոստ» ՓԲԸ-ի բռ նա գան ձել 51.634 ՀՀ 
դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Վա չա գան Հով հան նի սյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան-
ձել 51.634 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա և ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 17.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե-
տա կան տուր քի գու մար:

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ



107

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/1103/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/1103/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ն. Բար սե ղ յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ն. Հով սե փյան 
 Ա. Մկրտ չյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հմա յակ Խա չատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.04.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Ար-
մեն Տի շի նյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Հմա յակ Խա չատ րյա նի` պայ մա նա գի րը լու ծե լու և գու մա-
րը բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ար մեն Տի շի նյա նը պա հան ջել է լու ծել 04.04.2011 թվա կա նի իր 

և Հմա յակ Խա չատ րյա նի միջև կնք ված ավ տո մե քե նայի տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի 
պայ մա նա գի րը, պար տա վո րեց նել Հմա յակ Խա չատ րյա նին վե րա դարձ նել ավ տո մե քե-
նայի հա մար վճար ված 3.000 Ա ՄՆ դո լա րը: 

Ար մեն Տի շի նյա նը, ա վե լաց նե լով հայ ցային պա հանջ նե րի չա փը, պա հան ջել 
է պար տա վո րեց նել Հմա յակ Խա չատ րյա նին հա տու ցե լու պար տա վո րու թյուն նե րի 
խախտ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած վնա սը` վե րա դարձ նել ավ տո մե քե նայի հա մար 
վճար ված 3.000 Ա ՄՆ դո լա րը, ի նչ պես նաև 04.04.2011 թվա կա նից հաշ վարկ ված տո կոս-
նե րը` ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ ման ված բան կային տո կո սի հաշ վար կային 
դրույ քի չա փով և ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան հա մար «Պող գան» ՍՊԸ-ին վճար ված 
380.000 ՀՀ դրա մը: 
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ՀՀ Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-
տա վոր` Ա. Կու բա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 23.12.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա-
վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է «Լու ծել 04.04.2011թ. Ար մեն Տի շի նյա նի և Հմա յակ 
Խա չատ րյա նի միջև կնք ված «Ford Tranzit 2.5» մակ նի շի 23 US 977 պետ հա մա րա նի շի 
ավ տո մե քե նայի տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը: Հմա յակ Խա չատ րյա-
նից հօ գուտ Ար մեն Տի շի նյա նի բռ նա գան ձել 2.000 (եր կու հա զար) Ա ՄՆ դո լար որ պես 
«Ford Tranzit 2.5» մակ նի շի 23 US 977 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի հա մար վճար-
ված գու մար, վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից մինչև 2.000 (եր կու հա զար) 
Ա ՄՆ դո լա րի փաս տա ցի մա րու մը նշ ված գու մա րի վրա ՀՀ ԿԲ կող մից սահ ման ված 
բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քա չա փով հաշ վարկ ված տո կոս նե րը, ի նչ պես 
նաև 380.000 (ե րեք հա րյուր ո ւթ սուն հա զար) ՀՀ դրամ` որ պես ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյան հա մար «Պող գան» ՍՊ ըն կե րու թյա նը վճար ված գու մար»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
12.04.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հմա յակ Խա չատ րյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո-
ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` մաս նա կի ո րեն բե կան վել է Դա տա րա նի 23.12.2011 
թվա կա նի վճ ռի` Հմա յակ Խա չատ րյա նից հօ գուտ Ար մեն Տի շի նյա նի որ պես ի րա վա բա-
նա կան օգ նու թյան հա մար «Պող գան» ՍՊ ըն կե րու թյա նը վճար ված գու մար 380.000 
ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու մա սը և այդ մա սով փո փոխ վել է. Հմա յակ Խա չատ րյա նից հօ-
գուտ Ար մեն Տի շի նյա նի որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար բռ նա գանձ վել է 
100.000 ՀՀ դրամ: Վճի ռը մնա ցած մա սով թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հմա յակ Խա չատ րյա նը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին կե տը, 466-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ կե տե րը, 468-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 470-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել գոր-

ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Ար մեն Տի շի նյա նի և Հմա-
յակ Խա չատ րյա նի միջև 04.04.2011 թվա կա նին կնք ված տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի 
պայ մա նագ րով Հմա յակ Խա չատ րյանն ի րեն պատ կա նող նշ ված ավ տո մե քե նան հանձ-
նել է Ար մեն Տի շի նյա նին, որ պի սի փաս տը հիմ նա վոր վում է նաև քրե ա կան գոր ծի հա-
րու ցու մը մեր ժե լու մա սին 04.08.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ, մինչ դեռ Ար մեն Տի շի նյա նը 
պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյու նը չի կա տա րել և 05.07.2011 թվա կա նից 
սկ սած չի վճա րել ավ տո մե քե նայի չվ ճար ված մա սը, ին չը վկա յում է Ար մեն Տի շի նյա նի 
կող մից թույլ տր ված նշ ված պայ մա նագ րի է ա կան խախտ ման մա սին: 

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Հմա յակ 
Խա չատ րյա նի կող մից ավ տո մե քե նան Ար մեն Տի շի նյա նի տի րա պե տու թյու նից հա նե լու 
նպա տա կը ե ղել է ոչ թե պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րու մը, այլ պայ-
մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հո վումն ավ տո մե քե նայի չվ-
ճար ված մա սի հա մար: 

Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև այն հան գա ման քը, որ Ար մեն 
Տի շի նյա նը չի պահ պա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 468-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված պայ մա նա գի րը լու ծե լու կար գը: Այ սինքն` Ար մեն Տի շի նյա նը կա րող էր պայ մա նա-
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գի րը լու ծե լու պա հանջ ներ կա յաց նել մի այն պայ մա նագ րի լուծ ման ա ռա ջար կի վե րա բե-
րյալ Հմա յակ Խա չատ րյա նի կող մից մեր ժումն ստա նա լուց կամ պա տաս խան չս տա նա-
լուց կամ պայ մա նա գի րը լու ծե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն կն քե լուց հրա ժար վե լու 
դեպ քում: Հատ կան շա կան է, որ 04.04.2011 թվա կա նին կնք ված տա րա ժամ կետ ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րի 3.5 կե տով սահ ման վել է, որ նշ ված պայ մա նագ րի կա պակ-
ցու թյամբ ծա գած վե ճե րը լուծ վում են բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով, հա մա ձայ նու թյուն 
ձեռք չբե րե լու դեպ քում վե ճե րի լու ծու մը հանձն վում է դա տա րա նի քն նու թյա նը:

 Փաս տո րեն, Ար մեն Տի շի նյա նի կող մից պայ մա նա գի րը լու ծե լու ար տա դա տա կան 
կար գը չպահ պա նե լու հետ ևան քով Հմա յակ Խա չատ րյա նը կրել է լրա ցու ցիչ պար տա վո-
րու թյուն` դա տա կան ծախս:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 12.04.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. Ար մեն Տի շի նյա նի և Հմա յակ Խա չատ րյա նի միջև 04.04.2011 թվա կա նին կնք ված 

տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Հմա յակ Խա չատ րյա նը սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող «Ford Tranzit 2.5» մակ նի շի 23 US 977 պետ հա մա րա նի շի 
ավ տո մե քե նան 8.000 Ա ՄՆ դո լա րով վա ճա ռել է Ար մեն Տի շի նյա նին: Պայ մա նագ րի 2.1 կե-
տի հա մա ձայն` Ար մեն Տի շի նյա նը Հմա յակ Խա չատ րյա նից կան խիկ ստա ցել է 2.000 Ա ՄՆ 
դո լար, ի սկ մնա ցած 6.000 Ա ՄՆ դո լա րը Ար մեն Տի շի նյա նը պար տա վոր վել է վճա րել 3 
ա մի սը լրա նա լուց ան մի ջա պես հե տո, սկ սած`04.04.2011 թվա կա նից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8):

2. Քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին 04.08.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
պարզ վել է. «2011թ. հու լի սի 15-ին ժա մը 06.30-ի սահ ման նե րում, Եր ևան քա ղա քի Օր բե լի 
փո ղո ցում թիվ 67 շեն քի դի մաց ավ տո վա րորդ Յու րի Ռա ֆի կի Ստե փա նյանն ի րեն ամ-
րակց ված «Ռե նո» մակ նի շի Տ 71-38 պ/հ ավ տո մե քե նայով ը նդ հար վել է մայ թեզ րի մոտ 
կա յան ված Ար մեն Մի շայի Տի շի նյա նին պատ կա նող «Ֆորդ» մակ նի շի 23 US 977 պ/հ 
ավ տո մե քե նային» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 60):

3. 04.04.2011 թվա կա նին կնք ված տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով 
ստանձ նած պար տա վո րու թյունն Ար մեն Տի շի նյա նի կող մից պատ շաճ չկա տա րե լու`ավ-
տո մե քե նայի վա ճառ քի գու մարն ու շաց նե լու հետ ևան քով 01.08.2011 թվա կա նից ավ տո-
մե քե նան գտն վում է Հմա յակ Խա չատ րյա նի մոտ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 5):

4. 27.09.2011 թվա կա նի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թիվ 61 պայ մա նագ րով և 
27.09.2011 թվա կա նի թիվ 94 հաշ վով և թիվ 110927004564004 օր դե րով Հմա յակ Խա չատ-
րյա նը «Շահ բա զ յան և գոր ծըն կեր ներ» ՍՊ ըն կե րու թյա նը վճա րել է 200.000 ՀՀ դրամ` 
ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 56-58):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 466-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ 

պայ մա նագ րի փո փո խու մը և լու ծու մը հնա րա վոր է կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ե թե այլ 
բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: 

Պայ մա նա գի րը, կող մե րից մե կի պա հան ջով, կա րող է փո փոխ վել կամ լուծ վել դա-
տա րա նի վճ ռով մի այն մյուս կող մի թույլ տված` պայ մա նագ րի է ա կան խախտ ման կամ 
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օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում: 
Է ա կան է ճա նաչ վում կող մե րից մե կի թույլ տված պայ մա նագ րի խախ տու մը, ո րը 

հան գեց նում է մյուս կող մի հա մար այն պի սի վնա սի, ո րն զգա լի ո րեն զր կում է վեր ջի նիս 
այն բա նից, ին չը նա ի րա վունք ու ներ ա կն կա լել պայ մա նա գի րը կն քե լիս:

 Նույն օ րենսգր քի 504-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ այն դեպ քում, ե րբ ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րով նա խա տես ված է ապ րան քի հա մար վճա րել այն գնոր դին 
հանձ նե լուց ո րո շա կի ժա մա նակ հե տո (ապ րան քի ա պա ռիկ վա ճառք), գնոր դը պար-
տա վոր է վճա րել պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամ կե տում, ի սկ ե թե նման ժամ կետ 
նա խա տես ված չէ պայ մա նագ րով` նույն օ րենսգր քի 352 հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան 
ո րոշ վող ժամ կե տում:

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

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ար մեն Տի շի նյա նի և Հմա յակ Խա չատ րյա նի 
միջև 04.04.2011 թվա կա նին կնք ված տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Հմա-
յակ Խա չատ րյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող «Ford Tranzit 2.5» 
մակ նի շի 23 US 977 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան 8.000 Ա ՄՆ դո լա րով վա ճա ռել 
է Ար մեն Տի շի նյա նին: Պայ մա նագ րի 2.1 կե տի հա մա ձայն` Ար մեն Տի շի նյա նը Հմա յակ 
Խա չատ րյա նից կան խիկ ստա ցել է 2.000 Ա ՄՆ դո լար, ի սկ մնա ցած 6.000 Ա ՄՆ դո լա-
րը գնոր դը պար տա վոր վել է վճա րել 3 ա մի սը լրա նա լուց ան մի ջա պես հե տո: 04.04.2011 
թվա կա նին կնք ված տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով ստանձ նած պար-
տա վո րու թյունն Ար մեն Տի շի նյա նի կող մից պատ շաճ չկա տա րե լու`ավ տո մե քե նայի վա-
ճառ քի գու մարն ու շաց նե լու հետ ևան քով 01.08.2011 թվա կա նից ավ տո մե քե նան գտն վում 
է Հմա յակ Խա չատ րյա նի մոտ:

 Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ Հմա յակ Խա չատ րյա նը 04.04.2011 թվա կա նին կնք ված 
տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի որ ևէ խախ տում չի կա տա րել, այլ օ գտ վե-
լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 504-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հնա րա վո րու-
թյու նից, ի ա պա հո վումն ապ րան քի հա մար վճա րե լու գնոր դի պար տա վո րու թյան կա-
տար ման՝ ավ տո մե քե նան պա հել է իր մոտ: 

Հետ ևա բար, հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ պայ մա նագ րի կող մի պա-
հան ջով այն կա րող է լուծ վել մի այն մյուս կող մի թույլ տված` պայ մա նագ րի է ա կան 
խախտ ման կամ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում, և հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով նման հիմ քը բա ցա կա յում է, Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է որ Ար մեն Տի շի նյա նի հայցն ան հիմն է:

 Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 468-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` 
կող մը կա րող է պայ մա նագ րի փո փոխ ման կամ լուծ ման մա սին պա հան ջը դա տա րան 
ներ կա յաց նել մի այն պայ մա նագ րի փո փոխ ման կամ լուծ ման ա ռա ջար կի վե րա բե րյալ 
մյուս կող մի մեր ժումն ստա նա լուց կամ այդ ա ռա ջար կում նշ ված ժամ կե տում պա տաս խա-
նը չս տա նա լուց հե տո, ի սկ դրա բա ցա կա յու թյան դեպ քում` ե րես նօ րյա ժամ կե տում:

 Վե րը նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պայ մա նագ րի փո փո խու մը 
և լու ծու մը հնա րա վոր է կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ 
օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով: Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը սույն դրույ թով հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռել կող մին պայ մա նագ րի փո փոխ ման կամ լուծ ման մա սին պա հանջ ներ կա յաց-
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նել դա տա րան մի այն հետ ևյալ դեպ քե րից հե տո`
-  պայ մա նագ րի փո փոխ ման կամ լուծ ման ա ռա ջար կի վե րա բե րյալ մյուս կող մի 

մեր ժումն ստա նա լուց, կամ 
- այդ ա ռա ջար կում նշ ված ժամ կե տում պա տաս խա նը չս տա նա լուց հե տո, կամ
-  ժամ կե տի բա ցա կա յու թյան դեպ քում` ա ռա ջար կը ստա նա լուց հե տո ե րես նօ րյա 

ժամ կե տում:
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 466-րդ, 470-

րդ հոդ ված նե րի 1-ին կե տե րը, 468-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, Հմա յակ Խա չատ րյա նի վե-
րաքն նիչ բո ղո քի` պայ մա նա գի րը լու ծե լու և գու մա րը բռ նա գան ձե լու մա սե րը մեր ժե լիս 
հիմք է ըն դու նել այն հան գա ման քը, որ «04.04.2011թ. Ար մեն Տի շի նյա նի և Հմա յակ Խա-
չատ րյա նի միջև կնք վել է ավ տո մե քե նայի տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր: 
Պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տի հա մա ձայն` ավ տո մե քե նան վա ճառ վել է 8.000 Ա ՄՆ դո լա րով, 
ո րից Ար մեն Տի շի նյա նը վճա րել է 2.000 Ա ՄՆ դո լա րը, ի սկ մնա ցած 6.000 ՀՀ դրա մը պար-
տա վոր վել է վճա րել 3 ա մի սը լրա նա լուց ան մի ջա պես հե տո: Գոր ծի նյու թե րից հետ ևում է, 
որ Ար մեն Տի շի նյա նը 6.000 Ա ՄՆ դո լար գու մա րի վճար ման` պայ մա նագ րով ստանձ նած 
պար տա վո րու թյու նը չի կա տա րել, ո րի հետ ևան քով էլ Հմա յակ Խա չատ րյա նը 01.08.2011թ.-
ին գու մարն ու շաց նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ Ար մեն Տի շի նյա նից հետ է վերց րել մե քե-
նան: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև Ար մեն 
Տի շի նյա նը 6.000 Ա ՄՆ դո լար գու մա րի վճար ման` ավ տո մե քե նայի տա րա ժամ կետ ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյու նը չի կա տա րել, այ դու հան դերձ 
Հմա յակ Խա չատ րյա նը փաս տա ցի վե րա դարձ րել է մե քե նան, ո րը մինչև օ րս գտն վում է 
նրա տի րա պե տու թյան ներ քո: Հետ ևում է, որ բո ղո քա բե րի փաս տարկ նե րը վե րաքն նիչ 
բո ղո քի սույն մա սով հիմ նա վոր չեն և են թա կա են մերժ ման»։

 Մինչ դեռ, սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 04.04.2011 թվա կա նի տա րա ժամ կետ 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 3.4-րդ կե տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի բո լոր լրա ցում նե-
րը և փո փո խու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև լու ծու մը կա տար վում է կող մե րի հա մա ձայ նու
թյամբ` նո տա րա կան վա վե րաց մամբ, ի սկ 3.5-րդ կե տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի կա-
պակ ցու թյամբ ծա գած վե ճե րը լուծ վում են բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով, հա մա ձայ-
նու թյուն ձեռք չբե րե լու դեպ քում վե ճե րի լու ծու մը հանձն վում է ՀՀ հա մա պա տաս խան 
դա տա րա նի քն նու թյա նը:

Տ վ յալ պա րա գա յում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի փաս տե-
րի հա մա ձայն` առ կա է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 468-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով 
սահ ման ված պայ մա նա գի րը փո փո խե լու կամ լու ծե լու կար գը չպահ պա նե լու դեպ քը, այ-
սինքն` Ար մեն Տի շի նյա նը պայ մա նա գի րը լու ծե լու սույն հայ ցային պա հան ջը ներ կա յաց-
րել է դա տա րան պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բե րյալ Հմա յակ Խա չատ րյա նին ա ռա ջարկ 
չկա տա րե լու պայ ման նե րում:

 Բա ցի այդ, 04.04.2011 թվա կա նի տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով ար-
դեն ի սկ կող մե րը նա խա տե սել են պայ մա նագ րի բո լոր լրա ցում նե րի և փո փո խու թյուն-
նե րի, լուծ ման կա տա րում կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ` նո տա րա կան վա վե րաց-
մամբ, ի նչ պես նաև պայ մա նագ րի կա պակ ցու թյամբ ծա գած վե ճե րի լու ծում բա նակ
ցու թյուն նե րի մի ջո ցով, և մի այն հա մա ձայ նու թյուն ձեռք չբե րե լու դեպ քում վե ճե րի 
լուծ ման հանձ նու մը դա տա րա նի քն նու թյա նը: 

Ա վե լին, 04.04.2011 թվա կա նի տա րա ժամ կետ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով 
ստանձ նած պար տա վո րու թյուն ներն Ար մեն Տի շի նյա նի կող մից պատ շաճ չկա տա րե լու` 
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ավ տո մե քե նայի ար ժե քի մնա ցած մա սը չվ ճա րե լու, պայ մա նագ րի ա ռար կա ավ տո մե-
քե նան ավ տով թա րի են թար կե լու հետ ևան քով ար ժեքն ը նկ նե լու պայ ման նե րում Ար մեն 
Տի շի նյա նը թույլ է տվել պայ մա նագ րի է ա կան խախ տում, ո րը հան գեց րել է պա տաս խա-
նող Հմա յակ Խա չատ րյա նի հա մար այն պի սի վնա սի, ո րն զգա լի ո րեն զր կել է վեր ջի նիս 
այն բա նից, ին չը նա ի րա վունք ու ներ ա կն կա լել պայ մա նա գի րը կն քե լիս, ին չի ու ժով 
պա տաս խա նող Հմա յակ Խա չատ րյա նի մոտ կա րող էր ծա գել պայ մա նա գի րը փո փո խե-
լու կամ լու ծե լու պա հանջ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը, խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված` յու րա քան չյուր ա պա ցույց գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի 
հա մակ ցու թյան մեջ բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյամբ գնա հա տե լու 
պա հան ջը, կա տա րել է սխալ եզ րա հան գում 04.04.2011 թվա կա նի տա րա ժամ կետ ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րի պայ ման նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 466-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տի, 468-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի վե րա բե րյալ, ան տե սել է այն հան գա ման քը, 
որ Ար մեն Տի շի նյա նի կող մից ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը պատ շաճ չկա տա րե-
լու, պայ մա նագ րի ա ռար կա ավ տո մե քե նան ավ տով թա րի են թար կե լու հետ ևան քով ար-
ժե քը նվա զե լու պայ ման նե րում ավ տո մե քե նան պա տաս խա նող Հմա յակ Խա չատ րյա նի 
մոտ գտն վե լը հիմք չէ ար ձա նագ րե լու, որ հայց վոր Ար մեն Տի շի նյա նի կող մից մինչ դա-
տա կան կար գով պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին հայց հա րու ցե լը պահ պան վել է ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 468-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված պայ մա նագ րի 
լուծ ման ըն թա ցա կար գը:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի նչ պես 
Դա տա րա նի, այն պես էլ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից սխալ է մեկ նա բան վել պայ մա-
նագ րի լուծ ման կար գը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան-
չե լու, ա պա ցույց նե րը դրանց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ վար-
ձատ րու թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար-
ման են թա կա գու մար նե րից:

Տ վ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը որ պես դա տա կան ծախս խե լա միտ է հա-
մա րում Հմա յակ Խա չատ րյա նի կող մից դա տա կան ներ կա յա ցուց չու թյան հա մար վճա-
րած 200.000 ՀՀ դրա մը` հաշ վի առ նե լով հայ ցագ նի չա փը, ե րեք դա տա կան ա տյան նե-
րում դա տա կան նիս տե րին ներ կա յա ցուց չու թյան ա պա հո վու մը, ի նչ պես նաև Հմա յակ 
Խա չատ րյա նի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ծա վա լը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին 
կե տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո-
փո խե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
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սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող-
ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է 
«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վուն քի տարր։ Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու-
նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա-
րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա-
տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
բա ցա կա յում է ։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
 1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 

դա տա րա նի 12.04.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել. Ար մեն Տի շի նյա նի հայ ցը 
մեր ժել։

 2. Ար մեն Տի շի նյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան ձել 
60 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցա դի մու մի հա մար սահ ման ված և 
չվ ճար ված պե տա կան տուրք, 13.400 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար սահ-
ման ված պե տա կան տուր քի չվ ճար ված մաս։ 

Ար մեն Տի շի նյա նից հօ գուտ Հմա յակ Խա չատ րյա նի բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` 
որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուրք և 25.000 ՀՀ դրամ` որ-
պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուրք, ի նչ պես նաև 200.000 ՀՀ 
դրամ` որ պես փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար:

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0688/02/10 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0688/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ա. Թու մա նյան
 Դա տա վոր ներ` Լ. Գրի գո րյան 
 Գ. Մա տի նյան
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Եր ևա նի քա ղա քա պե տի (այ սու հետ` Քա-

ղա քա պետ) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 09.09.2011 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Քա ղա քա պե տի ը նդ դեմ «Թ րու Ֆրենդս» ՍՊԸ-ի 
(այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` տա րած քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ-
կետ լու ծե լու, վար ձավ ճա րը բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, և հա կընդ դեմ հայ ցի` 
պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուն, այն է` վար ձա կա լած տա րածքն իր 
փաս տաթղ թե րով, նե րա ռյալ` շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյամբ տրա մադ րե լուն պար-
տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Քա ղա քա պե տը պա հան ջել է վա ղա ժամ կետ լու ծել 05.05.2003 

թվա կա նի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը, ի նչ պես նաև բռ նա գան ձել Ըն կե րու թյու նից 
10.614.671 ՀՀ դրամ` որ պես չվ ճար ված վար ձավ ճա րի և գո յա ցած տույ ժի գու մար։ 

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է պար տա վո-
րեց նել Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նին կա տա րե լու վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով 
սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը, այն է` տրա մադ րել վար ձա կա լած տա րածքն իր փաս-
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տաթղ թե րով, նե րա ռյալ` շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյամբ: 
Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սու քո յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
26.04.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը և հա կընդ դեմ հայ ցը մերժ վել են:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
09.09.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Քա ղա քա պե տի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 26.04.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 48-րդ, 123-րդ, 130-րդ, 131-րդ, 132-րդ հոդ ված նե րը, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 606-րդ, 613-րդ հոդ ված նե րը, չի կի րա ռել նույն օ րենսգր քի 345-
րդ, 448-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն հետ ևու թյու նը, որ վար ձա կա լու թյամբ տր ված տա-
րածքն օ դային տա րա ծու թյուն է, չի հա մա պա տաս խա նում գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա-
ցույց նե րին, քա նի որ գոր ծում առ կա է ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի 
գրանց ման վկա յա կան, ո րն ան վա վեր կամ ա ռո չինչ չի ճա նաչ վել, ի սկ «Գույ քի նկատ-
մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն` գրանց-
ման են են թա կա մի այն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գույ քային ի րա վունք նե րը, այ սինքն` 
տվ յալ դեպ քում վար ձա կա լի ի րա վուն քը գրանց ված է ան շարժ գույ քի նկատ մամբ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 09.09.2011 թվա կա նի ո րոշ ման` հայ ցը մեր ժե լու մա սը և այդ մա սով այն փո-
փո խել` հայ ցը բա վա րա րել։

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Բո ղոք բե րած ան ձը բո ղո քում նշել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ 

քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 123-րդ, 130-132-րդ հոդ ված նե րը, 
սա կայն չի բե րել այդ խախ տում նե րի վե րա բե րյալ հիմ նա վո րում ներ:

Ան հիմն է բո ղոք բե րած ան ձի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Ըն կե րու թյան ի րա-
վուն քը գրանց ված լի նե լու պայ ման նե րում գույ քը հա մար վում է վար ձա կա լին հանձն-
ված, քա նի որ վար ձա կա լու թյան ա ռար կան օ դային տա րա ծու թյուն է, որ տեղ Ըն կե րու-
թյու նը պետք է կա ռու ցեր հար թակ ներ, ի սկ դրանց վրա` ա ռևտ րի սրահ ներ, սա կայն այդ 
հար թակ նե րը կա ռու ցե լու հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել շի նա րա րա կան թույլտ վու թյուն 
չս տա նա լու պատ ճա ռով:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) Քա ղա քա պե տի 21.02.2002 թվա կա նի «Եր ևան քա ղա քի ստոր գետ նյա ան ցում նե-

րի վե րա կա ռուց ման և վե րին հար թա կում ա ռևտ րի սրահ նե րի շի նա րա րու թյան թույլտ-
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վու թյուն տա լու մա սին» թիվ 268 ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյա նը թույ լատր վել է սե փա կան մի-
ջոց նե րի հաշ վին Ա բո վ յան և Ի սա հա կյան փո ղոց նե րի հատ ման մա սում գտն վող չորս 
ստոր գետ նյա ան ցում նե րի մուտ քի և ել քի աս տի ճան նե րի վրա, ծած կի նի շի մա կար-
դա կում կա ռու ցել հար թակ ներ` ա ռևտ րի սրահ նե րի տե ղադր ման նպա տա կով (հա տոր 
1ին, գ.թ. 78)։

2) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (վար ձա տու) և Ըն կե րու թյան (վար ձա կալ) միջև 
05.05.2003 թվա կա նին կնք ված թիվ 139 վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն` 
վար ձա տուն պար տա վոր վել է վճա րի դի մաց վար ձա կա լի ժա մա նա կա վոր տի րա պետ-
մա նը և օգ տա գործ մա նը հանձ նել Եր ևան քա ղա քի Ա բո վ յան և Մոս կո վ յան փո ղոց նե րի 
հատ ման մա սում ստոր գետ նյա ան ցման եր կու մուտ քե րի և ել քե րի աս տի ճա նա հար-
թակ նե րի վեր նա մա սում 90 քմ մա կե րե սով տա րածք` ա ռևտ րի և սպա սարկ ման սրահ-
նե րի տե ղադր ման նպա տա կով։ Պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը սահ ման վել է 
25 տա րի` մինչև 05.05.2028 թվա կա նը (հա տոր 1ին, գ.թ. 1317)։ 

3) 14.05.2003 թվա կա նի ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 
0035575 և 0035576 վկա յա կան նե րի հա մա ձայն`։նշ ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից 
ծա գած ի րա վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց ման (հա տոր 1ին, գ.թ. 1112)։ 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-

ցի ա կան ի րա վունք նե րի օբյեկտ է գույ քը` նե րա ռյալ դրա մա կան մի ջոց նե րը, ար ժեթղ թե-
րը և գույ քային ի րա վունք նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 134-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն`ան շարժ 
գույք են հա մար վում հո ղա մա սե րը, ըն դեր քի մա սե րը, մե կու սի ջրային օբյեկտ նե րը, ան-
տառ նե րը, բազ մա մյա տն կի նե րը, ստոր գետ նյա և վեր գետ նյա շեն քե րը, շի նու թյուն նե-
րը և հո ղին ամ րակց ված այլ գույ քը, այ սինքն՝ այն օբյեկտ նե րը, ո րոնք ան հնար է հո ղից 
ան ջա տել՝ ա ռանց այդ գույ քին կամ հո ղա մա սին վնաu պատ ճա ռե լու կամ դրանց նշա-
նա կու թյան փո փոխ ման, դա դար ման կամ նպա տա կային նշա նա կու թյամբ հե տա գա օգ-
տա գործ ման ան հնա րի նու թյան: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 202-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` հո ղա-
մաuի նկատ մամբ uե փա կա նու թյան ի րա վուն քը տա րած վում է դրա uահ ման նե րում 
գտն վող վեր գետ նյա և ստոր գետ նյա տա րած քի վրա, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա-
խա տես ված դեպ քե րի:

Նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ի թիվս այ լոց քա ղա քա ցի ա-
կան ի րա վունք նե րի օբյեկտ է նաև հո ղա մաuի uահ ման նե րում գտն վող վեր գետ նյա տա-
րած քը, ո րի նկատ մամբ, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի, հնա րա վոր 
է ա զա տո րեն գոր ծարք կն քել:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 606-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րով վար ձա տուն պար տա վոր վում է վճա րի դի մաց վար ձա կա լի ժա մա նա կա-
վոր տի րա պետ մա նը և (կամ) օգ տա գործ մա նը հանձ նել գույք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 608-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վար ձա-
կա լու թյան կա րող են հանձն վել հո ղա մա սեր և մե կու սի բնա կան այլ օբյեկտ ներ, շեն-
քեր, շի նու թյուն ներ, սար քա վո րում ներ, տրանս պոր տային մի ջոց ներ և այլ գույք, ո րոնք 
օգ տա գործ ման ըն թաց քում չեն կորց նում ի րենց բնա կան հատ կու թյուն նե րը (չս պառ-
վող գույք): Օ րեն քով կա րող են սահ ման վել գույ քի տե սակ ներ, ո րոնց վար ձա կա լու թյան 
հանձ նե լը չի թույ լատր վում կամ սահ մա նա փակ ված է: 
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 613-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վար ձա-
տուն պար տա վոր է գույ քը վար ձա կա լին տրա մադ րել վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 
պայ ման նե րին և գույ քի նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խա նող վի ճա կում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը և այլ գույ քային ի րա վունք նե րը, այդ 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, դրանց ծա գու մը, փո խան ցումն ու դա դա րու մը 
են թա կա են պե տա կան գրանց ման: 

Գ րանց ման են թա կա են ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, 
օգ տա գործ ման ի րա վուն քը, հի փո թե քը, սեր վի տուտ նե րը, ի նչ պես նաև նույն օ րենսգր-
քով և այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում` այլ ի րա վունք նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն գոր-
ծով պարզ ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե-
ցող փաu տե րը, ի նչ պեu նաև այն o րեն քը, Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը ո րո շում կա յաց նե լիu։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է դա տա կան 
ակ տե րի ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին։

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա-
տա րա նը պար տա վոր է տալ ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը։ 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս տատ ված փաս տե րի և ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մի կամ նոր մե-
րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), ո րի հի ման վրա դա տա րա նը 
եզ րա կա ցու թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան մա սին։ 

Ո րոշ ման մեջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա ծը, 
ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա նոր մը, այլև պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե 
հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը։ 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը բնու թագ րում է ի նչ պես դա տա րա նի, այն պես 
էլ նրա ո րոշ ման ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ը նդ գծում դա տա կան գոր ծու նե ու թյան և 
դա տա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը։

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը ոչ մի այն 
պետք է նշի այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է վի ճե լի փաս տե րը հաս տա տե-
լիս և ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև պետք է պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող-
մի ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մերժ վում։ Մի այն նման հիմ նա վո րու մը կա-
րող է վկայել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան մա սին (տե՛ս ը ստ հայ ցի Ռազ միկ 
Մա րու թյա նի ը նդ դեմ Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի, ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան 
գրա սե նյա կի՝ ժա ռան գա կան գույ քի ըն դուն ման փաս տի ճա նաչ ման և ը ստ օ րեն քի ժա-
ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա-
սին, Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի՝ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով պատ կա նող բնա կե լի տան և հո ղա մա սի բա ժան ման պա հան ջի մա սին քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա նի թիվ 3-54 (ՎԴ) ո րո շու-
մը)։ 
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Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տը, պատ ճա ռա բա նել է, որ 05.05.2003 թվա կա նի վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նագ րով Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րանն Ըն կե րու թյա նը վար ձա կա լու թյան է հանձ նել 
Եր ևան քա ղա քի Ա բո վ յան և Մոս կո վ յան փո ղոց նե րի հատ ման մա սում ստոր գետ նյա ան-
ցման եր կու մուտ քե րի և ել քե րի աս տի ճա նա հար թակ նե րի վեր նա մա սում 90 քմ մա կե րե-
սով տա րածք, ո րն օ դային տա րա ծու թյուն է և ան հա տա կա նո րեն ո րոշ վող գույք հան դի-
սա նալ չի կա րող: Ա վե լին, այն չի հա մար վում ան շարժ գույք, ո րից ել նե լով վար ձա կա լու-
թյան պայ մա նագ րից ծա գած ի րա վունք նե րը են թա կա չեն պե տա կան գրանց ման: Նշ ված 
տա րա ծու թյու նը կա րող էր դառ նալ օգ տա գործ ման հա մար պի տա նի, վար ձա կա լու թյան 
օբյեկտ մի այն Քա ղա քա պե տի 21.02.2002 թվա կա նի թիվ 268 ո րոշ ման 1-ին կե տով ար ձա-
նագր ված ծած կի նի շի մա կար դա կում հար թակ նե րը կա ռու ցե լուց հե տո:

 Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Քա ղա քա պե տի 21.02.2002 թվա կա-
նի «Եր ևան քա ղա քի ստոր գետ նյա ան ցում նե րի վե րա կա ռուց ման և վե րին հար թա կում 
սրահ նե րի շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն տա լու մա սին» թիվ 268 ո րոշ մամբ Ըն կե րու-
թյա նը թույ լատր վել է սե փա կան մի ջոց նե րի հաշ վին Ա բո վ յան և Ի սա հա կյան փո ղոց նե-
րի հատ ման մա սում գտն վող չորս ստոր գետ նյա ան ցում նե րի մուտ քի և ել քի աս տի ճան-
նե րի վրա, ծած կի նի շի մա կար դա կում կա ռու ցել հար թակ ներ` ա ռևտ րի սրահ նե րի տե-
ղադր ման նպա տա կով: 05.05.2003 թվա կա նի թիվ 139 վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը պար տա վոր վել է վճա րի դի մաց Ըն կե րու թյան ժա մա նա-
կա վոր տի րա պետ մա նը և օգ տա գործ մա նը հանձ նել Եր ևան քա ղա քի Ա բո վ յան և Մոս-
կո վ յան փո ղոց նե րի հատ ման մա սում ստոր գետ նյա ան ցման եր կու մուտ քե րի և ել քե րի 
աս տի ճա նա հար թակ նե րի վեր նա մա սում 90 քմ մա կե րե սով տա րածք` ա ռևտ րի և սպա-
սարկ ման սրահ նե րի տե ղադր ման նպա տա կով, ը նդ ո րում, նշ ված վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րից ծա գած ի րա վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց ման:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
05.05.2003 թվա կա նի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ա ռար կա է հան դի սա ցել Եր ևան 
քա ղա քի Ա բո վ յան և Մոս կո վ յան փո ղոց նե րի հատ ման մա սում ստոր գետ նյա ան ցման 
եր կու մուտ քե րի և ել քե րի աս տի ճա նա հար թակ նե րի վեր նա մա սում 90 քմ մա կե րե սով 
տա րած քը, այ սինքն` Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նին պատ կա նող հո ղա մաuի uահ ման-
նե րում գտն վող վեր գետ նյա տա րած քը, ո րի նկատ մամբ վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քը 
ստա ցել է պե տա կան գրան ցում: Հետ ևա բար, ան կախ Քա ղա քա պե տի 21.02.2002 թվա-
կա նի թիվ 268 ո րոշ մամբ նշ ված հար թակ նե րը կա ռու ցե լու հան գա ման քից, նշ ված տա-
րած քը կա րող էր դառ նալ վար ձա կա լու թյան ա ռար կա: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը չի հիմ նա վո րել իր եզ րա հան գում նե րը և պատ շաճ ի րա վա կան գնա հա տա կան չի 
տվել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րին, մաս նա վո րա պես` 05.05.2003 թվա կա նին կնք ված 
թիվ 139 վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին և դրա հի ման վրա 14.05.2003 թվա կա նին տր-
ված ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 0035575 և 0035576 
վկա յա կան նե րին:

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե-
րի կող մից ան տես վել է նաև այն հան գա ման քը, որ Քա ղա քա պե տա րա նի հայ ցա պա-
հան ջը հիմն ված է Ըն կե րու թյան հետ կնք ված ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նագ րի վրա, ո րից ծա գած ի րա վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց ման, ի սկ 
վե րոն շյալ պայ մա նա գի րը և դրա նից ծա գող ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը վի ճարկ-
ված չլի նե լու պայ ման նե րում ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի վա վե րա կա նու թյան հար ցին ան դրա դառ նալն օ րի նա չափ չէ:
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում նշ ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րոն շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա-

ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 09.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի 
Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րան` նոր քն նու թյան։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում։

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԼԴ/0175/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԼԴ/0175/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Տ. Սա հա կյան
Դա տա վոր ներ՝ Կ. Հա կո բյան 
 Տ. Նա զա րյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Հան րա խա նութ Դի մաց» ՍՊԸ-ի (այ սու-

հետ` Ըն կե րու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
23.12.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան ը նդ դեմ «Ար գի նա» ՍՊԸ-ի 
(այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն)` պայ մա նա գիր կն քե լուն պար տադ րե լու պա հան ջի 
մա սին, և հա կընդ դեմ հայ ցի` 14.06.2004 թվա կա նին կնք ված պայ մա նագ րին հա մա պա-
տաս խան պայ մա նա գիր կն քե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

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

նը կն քել Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 1.250 քմ մա կե րե-
սով հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր` հա մա ձայն կից ներ կա յաց ված պայ-
մա նագ րի նա խագ ծի: 

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է 
 պար տա վո րեց նել Ըն կե րու թյա նը 14.06.2004 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր-
պու թյան միջև կնք ված հո ղա մա սի են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին հա մա պա-
տաս խան կն քե լու վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր:

ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Հով հան-
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նի սյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 02.09.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ 
հա կընդ դեմ հայ ցը` մերժ վել: Վճռ վել է` «Հար կադ րել «Ար գի նա» ՍՊԸ-ին «Հան րա խա-
նութ Դի մաց» ՍՊԸ-ի հետ կն քել «Հան րա խա նութ Դի մաց» ՍՊԸ-ին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող և «Ար գի նա» ՍՊԸ-ի կող մից փաս տա ցի օգ տա գործ վող 1.250 
քմ հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր «Հան րա խա նութ Դի մաց» ՍՊԸ-ի կող-
մից հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի նա խագ ծում նշ ված պայ ման նե րին հա-
մա պա տաս խան»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
23.12.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` բե-
կան վել է Դա տա րա նի 02.09.2011 թվա կա նի վճի ռը և փո փոխ վել` հայ ցը մերժ վել է, ի սկ հա-
կընդ դեմ հայ ցը` բա վա րար վել: Ո րոշ վել է Ըն կե րու թյա նը պար տա վո րեց նել ՀՀ Լո ռու մար-
զի Վա նա ձոր քա ղա քի Ու սա նո ղա կան 1 հաս ցե ում գտն վող 1.250 քմ հո ղա մա սի նկատ մամբ 
Կազ մա կեր պու թյան և Ըն կե րու թյան միջև 14.06.2004 թվա կա նին կնք ված են թա վար ձա կա-
լու թյան մնա ցած ժամ կե տի սահ ման նե րում դա դա րած վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 
պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան պայ ման նե րով կն քել նոր պայ մա նա գիր:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին կե տը, 621-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ նա խա դա սու թյու նը, ո րոնք չպետք է 
կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ, 219-րդ 
հոդ ված նե րի 1-ին կե տե րի, 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 5-րդ են թա կե տի պա հանջ նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ ի րա վա կան գնա հա տա կան չի տվել այն հան-

գա ման քին, որ 14.06.2004 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնք ված 
հո ղա մա սի են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը դա դա րել է վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ դա դա րե լու հետ մի ա սին, հետ ևա բար Կազ մա կեր պու թյան 
հետ են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան են թա վար ձա կա լի օգ-
տա գործ ման տակ գտն վող գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կն քե լը վար ձա տո-
ւի` Ըն կե րու թյան ի րա վունքն է, այլ ոչ թե պար տա կա նու թյու նը: Փաս տո րեն, Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը փո փո խել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 621-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ նա խա դա սու թյան ի մաս տը և «ի րա վունք ու նի» եզ րույ թը մեկ նա բա նել է «պար տա-
վոր է» ի մաս տով: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 207-
րդ հոդ վա ծը, նշել է, որ թեև գույ քի սե փա կա նա տի րոջ փո փո խու թյամբ կող մե րի միջև 
14.06.2004 թվա կա նին կնք ված են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիրն օ րեն քի ու ժով 
դա դա րել է, սա կայն Կազ մա կեր պու թյու նը, որ պես ու րի շի հո ղա մա սի վրա տե ղա կայ ված 
գույ քի սե փա կա նա տեր, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի ու ժով պահ-
պա նել է հո ղա մասն օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քը:

 Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Կազ մա կեր պու թյան ան շարժ 
գույ քով ծան րա բեռն ված հո ղա մա սի մա կե րե սը կազ մում է 126,75 քմ մա կե րես, ոչ թե 
1.250 քմ, հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չէր կա րող հան գել հետ ևու թյան, որ Ըն կե-
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րու թյու նը պար տա վոր է կն քել Կազ մա կեր պու թյան հետ 1.250 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 23.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 02.09.2011 
թվա կա նի վճ ռին։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. ՀՀ Լո ռու մար զի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 

12.09.2002 թվա կա նի վճ ռով ճա նաչ վել է Ըն կե րու թյան օգ տա գործ ման ի րա վուն քը վար-
ձա կա լու թյան հիմ քով Վա նա ձո րի Ու սա նո ղա կան թիվ 1 հաս ցե ում գտն վող 1.250 քմ 
մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ 99 տա րի ժամ կե տով: Մի ա ժա մա նակ, ճա նաչ վել է 
Կազ մա կեր պու թյան օգ տա գործ ման ի րա վուն քը նույն տա րած քի նկատ մամբ են թա վար-
ձա կա լու թյան հիմ քով 30 տա րի ժամ կե տով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 60)։

2. 14.06.2004 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնք ված հո-
ղա մա սի են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով Ըն կե րու թյու նը Վա նա ձո րի Ու սա նո-
ղա կան թիվ 1 հաս ցե ում գտն վող 1.250 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը 30 տա րի ժամ կե տով 
են թա վար ձա կա լու թյան է տրա մադ րել Կազ մա կեր պու թյա նը: Նշ ված պայ մա նա գի րը նո-
տա րա կան կար գով վա վե րաց վել է 30.06.2004 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 61-62)։ 

3. 12.09.2007 թվա կա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 1920002 վկա-
յա կա նի հա մա ձայն` Վա նա ձո րի Ու սա նո ղա կան թիվ 1 հաս ցե ում գտն վող 3.443,8 քմ մա-
կե րե սով հան րա խա նու թի և 0,8608 հա մա կե րե սով հո ղա մա սի, այդ թվում նաև` Կազ-
մա կեր պու թյա նը են թա վար ձա կու թյան ի րա վուն քով տրա մադր ված 1.250 քմ մա կե րե սով 
հո ղա մա սի, սե փա կա նա տերն Ըն կե րու թյունն է, հիմք` 23.12.1996 թվա կա նի սե փա կա-
նաշ նորհ ման թիվ 3933 պայ մա նա գի րը, Վա նա ձո րի քա ղա քա պե տի 02.08.2007 թվա կա-
նի թիվ 914 հաս տատ ված ո րո շու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13-17):

4. 07.04.2005 թվա կա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 1263716 
վկա յա կա նի հա մա ձայն` Վա նա ձո րի Ու սա նո ղա կան թիվ 1ա հաս ցե ում գտն վող 126,75 
քմ մա կե րե սով խա նու թի սե փա կա նա տե րը, ի սկ դրա սպա սարկ ման նպա տա կով առ-
կա 0,125 հա մա կե րե սով հո ղա մա սի են թա վար ձա կա լը Կազ մա կեր պու թյունն է, հիմք` 
շի նա րա րու թյան շա հա գործ ման փաս տագր ման 28.12.2004 թվա կա նի թիվ 156 ակ տը, 
30.06.2004 թվա կա նի հո ղա մա սի են թա վար ձա կա լու թյան թիվ 6453 պայ մա նա գի րը (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 56-59):

5. Ըն կե րու թյան տնօ րե նը 16.10.2010 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյանն ա ռա ջար կել 
է կն քել 1.250 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր և ներ կա յաց-
րել է վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի նա խա գի ծը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5-9):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քա չյուր ոք ի րա վունք ու-
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նի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սե-
փա կա նու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քը սուբյեկ տի՝ օ րեն քով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ճա նաչ ված ի րա-
վունքն է՝ իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րեն պատ-
կա նող գույ քը:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը, այն բնո րո շում է որ պես բա ցար ձակ ի րա վունք, ո րն իր բնույ թով ամ-
րապն դում է նյու թա կան բա րիք նե րի պատ կա նե լի ու թյու նը ի րա վուն քը կրո ղին, հան դի-
սա նում է ա մե նա լայն գույ քային ի րա վուն քը, ո րը դրա նով օ ժտ ված ան ձին՝ սե փա կա նա-
տի րո ջը, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ան ձնա կան շա հե րից բխող ի րա վունք նե րը բա վա-
րա րել ան սահ մա նա փակ տնօ րին մամբ: Այ սինքն՝ ի րեն պատ կա նող գույ քի նկատ մամբ 
կա տա րել օ րեն քին չհա կա սող ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, այդ թվում այլ ան ձանց փո-
խան ցել գույ քի նկատ մամբ տի րա պետ ման, օգ տա գործ ման ի րա վուն քը, այն գրավ դնել 
կամ տնօ րի նել այլ կերպ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա-
նաց ման ե րաշ խիք նե րը դրս ևոր վում են նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի սկզ բունք-
նե րում:

 Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյու նը հիմն վում է իր կող մից կար գա վոր վող հա-
րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի հա վա սա րու թյան, կամ քի ի նք նա վա րու թյան և գույ-
քային ի նք նու րույ նու թյան, սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյան, պայ մա նագ րի 
ա զա տու թյան, մաս նա վոր գոր ծե րին որ ևէ մե կի կա մա յա կան մի ջամ տու թյան ան թույ-
լատ րե լի ու թյան, քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման ան հրա-
ժեշ տու թյան, խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ա պա հով ման, դրանց դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան սկզ բունք նե րի վրա: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ պայ մա նագ րի ա զա տու թյան սկզ բունքն իր մեջ 
նե րա ռում է նաև պայ մա նա գիր կն քե լու կամ չկն քե լու ա զա տու թյու նը, ո րը գույ քի սե փա-
կա նա տի րոջ դեպ քում լրաց նում է վեր ջի նիս` իր հայե ցո ղու թյամբ գույ քը տի րա պե տե լու, 
օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյան 
ցան կա ցած սկզ բուն քից բա ցա ռու թյուն նա խա տես վե լու կամ բա ցա ռու թյուն նա խա տե-
սող օ րենսդ րու թյան մեկ նա բա նու թյան ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի պա հանջ նե րը, ո րի հա մա ձայն` 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը կա րող են սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն քով, ե թե դա 
ան հրա ժեշտ է պե տա կան և հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան, հա սա րա կա կան կար-
գի, հան րու թյան ա ռող ջու թյան ու բար քե րի, այ լոց ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե
րի, պատ վի ու բա րի համ բա վի պաշտ պա նու թյան հա մար: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ պայ մա նագ րի ա զա տու թյան 
սկզ բուն քից բա ցա ռու թյու նը 

1. պետք է նա խա տես ված լի նի օ րեն քով 
2. անհ րա ժեշտ լի նի պե տա կան և հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան, հա սա րա-

կա կան կար գի, հան րու թյան ա ռող ջու թյան ու բար քե րի, այ լոց ի րա վունք նե րի և ա զա
տու թյուն նե րի, պատ վի ու բա րի համ բա վի պաշտ պա նու թյան հա մար:
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 606-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րով վար ձա տուն պար տա վոր վում է վճա րի դի մաց վար ձա կա լի ժա մա նա կա-
վոր տի րա պետ մա նը և (կամ) օգ տա գործ մա նը հանձ նել գույք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 620-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` վար ձա-
կալն ի րա վունք ու նի վար ձա կա լած գույ քը հանձ նել են թա վար ձա կա լու թյան, վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նագ րով իր ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը փո խան ցել 
այլ ան ձի, վար ձա կա լած գույ քը հանձ նել ան հա տույց օգ տա գործ ման, վար ձա կա լու թյան 
ի րա վուն քը գրավ դնել, կամ որ պես ա վանդ ներդ նել տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե-
րի և ըն կե րու թյուն նե րի կա նո նադ րա կան (բաժ նե հա վաք) կա պի տա լում մի այն վար ձա-
տո ւի հա մա ձայ նու թյամբ, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ սույն օ րենսգր քով, այլ օ րենք-
նե րով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով: Նշ ված դեպ քում, բա ցա ռու թյամբ են թա վար ձա-
կա լու թյան, վար ձա տո ւի ա ռջև պայ մա նագ րով պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում վար-
ձա կա լը:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տը սահ մա նում է, որ են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը 
չի կա րող կնք վել վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ժամ կե տը գե րա զան ցող ժամ կե տում:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ 
վար ձա կա լու թյու նը և են թա վար ձա կա լու թյու նը մի մյանց հետ սեր տո րեն կապ ված քա-
ղա քա ցի աի րա վա կան պայ մա նագ րեր են և են թա վար ձա կա լու թյու նը ոչ մի պա րա գա յում 
չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ան կախ՝ որ պես ի նք նու-
րույն պայ մա նագ րի տե սակ, ո ւս տի, լի նե լով վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ա ծան-
ցյալ պայ մա նա գիր` են թա վար ձա կա լու թյու նը չի կա րող կնք վել վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նա գի րը գե րա զան ցող ժամ կե տում: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 621-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ դա դա րե լու հետ մի ա սին դա դա րում է նաև 
դրան հա մա պա տաս խան կնք ված են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը, ե թե այլ բան 
նա խա տես ված չէ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով: Այդ դեպ քում վար ձա տուն ի րա
վունք ու նի, են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան, են թա վար ձա
կա լի օգ տա գործ ման տակ գտն վող գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կն քել 
նրա հետ, են թա վար ձա կա լու թյան մնա ցած ժամ կե տի սահ ման նե րում` դա դա րած վար
ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան:

Նշ ված դրույթ նե րի տրա մա բա նա կան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նագ րով այլ պայ ման նա խա տես ված չլի նե լու պա րա գա յում վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նագ րի վա ղա ժամ կետ դա դա րու մը մի ա ժա մա նակ հան գեց նում է 
դրան հա մա պա տաս խան կնք ված են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի դա դար ման: 
Ը նդ ո րում, օ րենս դի րը հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ են թա վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նա գի րը կա րող է կնք վել մի այն վար ձա տո ւի հա մա ձայ նու թյամբ, ող ղա կի ո րեն 
սահ մա նել է վար ձա տո ւի ի րա վուն քը վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի վա ղա ժամ կետ 
դա դա րե լու դեպ քում են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րին հա մա պա-
տաս խան են թա վար ձա կա լի օգ տա գործ ման տակ գտն վող գույ քի վե րա բե րյալ վեր ջի նիս 
հետ կն քե լու վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր, այ սինքն` տվ յալ պա րա գա յում օ րենս դի-
րը, հաշ վի առ նե լով վար ձա տո ւի ի րա վուն քը և մի ա ժա մա նակ ա պա հո վե լով ե րաշ խիք 
են թա վար ձա կա լի շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար, վար ձա տո ւին ի րա վունք է վե րա-
պա հում պա հան ջել կն քե լու գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր մի այն նախ կի նում 
կնք ված են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան, 
ո րն իր հեր թին են թա վար ձա կա լի հա մար ո ւղ ղա կի ո րեն ստեղ ծում է պար տա կա նու-
թյուն՝ վար ձա տո ւի կող մից նախ կին պայ ման նե րով պայ մա նա գիր կն քե լու ա ռա ջարկ 
ստա նա լու դեպ քում այն կն քե լու վար ձա տո ւի հետ:
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 461-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ե թե կող-
մը, ո ւմ հա մար օ րեն քին հա մա պա տաս խան պար տա դիր է պայ մա նա գիր կն քե լը, խու-
սա փում է այն կն քե լուց, մյուս կողմն ի րա վունք ու նի դա տա րան դի մել` պայ մա նա գիր կն-
քե լուն հար կադ րե լու պա հան ջով: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ օ րեն քը (ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 621-րդ հոդ ված) բա ցա ռու թյուն է նա խա տե սում պայ մա նագ րի ա զա տու-
թյան սկզ բուն քից` հիմք ըն դու նե լով վար ձա տո ւի և են թա վար ձա կա լի շա հե րի հա մա կող-
մա նի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Հետ ևա բար վար ձա տուն ի րա վունք ու նի 
պա հան ջել, ի սկ են թա վար ձա կա լը պար տա վոր է կն քել գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նա գիր մի այն նախ կի նում կնք ված են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման-
նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ այլ ան-
ձի պատ կա նող հո ղա մա սում գտն վող ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի 
օգ տա գոր ծել այդ հո ղա մա սի այն մա սը, ո րում ամ րա կայ ված է ան շարժ գույ քը: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ու րի շի հո ղա մա սի վրա գտն վող ան շարժ 
գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վունքն այլ ան ձի ան ցնե լիս, վեր ջինս հո ղա մա սի հա մա-
պա տաս խան մա սի օգ տա գործ ման ի րա վունք է ձեռք բե րում նույն պայ ման նե րով և ծա-
վա լով, ի նչ ան շարժ գույ քի նախ կին սե փա կա նա տե րը: Հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա-
կա նու թյան ի րա վունքն այլ ան ձի փո խան ցե լը հիմք չէ այդ հո ղա մա սի վրա գտն վող ան-
շարժ գույ քի սե փա կա նա տի րոջ՝ հո ղա մա սի օգ տա գործ ման ի րա վուն քը փո փո խե լու կամ 
դա դա րե լու հա մար:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րը վե րա բե րում են այն դեպ քե րին, ե րբ հո ղա մա սի և դրա վրա 
ամ րա կայ ված ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տե րե րը չեն հա մընկ նում միև նույն ան ձի մեջ: 
Այս դեպ քում ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տերն օ րեն քի ու ժով ի րա վունք է ստա նում օգ-
տա գոր ծել հո ղա մա սի այն մա սը, ո րն զբա ղեց ված է ան շարժ գույ քով: Ը նդ ո րում, օ րենս-
դի րը կար գա վո րել է նաև հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րոջ փո փո խու թյան հար ցը՝ սահ մա-
նե լով, որ վեր ջի նիս փո փո խու թյու նը որ ևէ պա րա գա յում չի հան գեց նում ան շարժ գույ քի 
սե փա կա նա տի րոջ օգ տա գործ ման ի րա վուն քի դա դա րեց մա նը կամ փո փոխ մա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը հիմն վում է նաև ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վոր ման ու սում նա սի րու-
թյան վրա: Մաս նա վո րա պես, նշ ված հոդ վա ծի 1-ին կե տը սահ մա նում է հո ղա մա սի սե-
փա կա նա տի րոջ ի րա վուն քը` ի րեն պատ կա նող հո ղա մա սը տրա մադ րել այլ ան ձանց օգ-
տա գործ ման` նե րա ռյալ վար ձա կա լու թյան: Այ սինքն` նշ ված նոր մով օ րենս դի րը կար գա-
վո րել է սե փա կա նա տի րոջ հայե ցո ղու թյամբ իր ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման կար գը` 
իր գույքն օգ տա գործ ման տրա մադ րե լու ա ռու մով: Մի ա ժա մա նակ նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տը նա խա տե սում է, որ նույն օ րենսգր քի 207 հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված 
դեպ քում հո ղա մա սի օգ տա գործ ման ի րա վունք կա րող է ձեռք բե րել նաև շեն քի, շի նու-
թյան և այլ ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տե րը: 

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված հոդ վա ծով օ րենս դի րը 
տար բե րա կել է սե փա կա նա տի րոջ կող մից իր հայե ցո ղու թյամբ ի րեն պատ կա նող հա-
ղա մասն օգ տա գործ ման տրա մադ րե լու ի րա վունքն ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տի րոջ` 
գույ քով զբա ղեց ված և ի րեն չպատ կա նող հո ղա մա սի օգ տա գործ ման ի րա վուն քից: 

Այս պի սով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ շեն քի կամ 
շի նու թյան սե փա կա նա տե րը մի ա ժա մա նակ դրա նով զբա ղեց ված հո ղա մա սի սե փա կա-
նա տե րը չէ, վեր ջինս ան կախ հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյու նից, օ րեն-
քի ու ժով դրա նկատ մամբ ձեռք է բե րում օգ տա գործ ման ի րա վունք: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ՀՀ Լո ռու մար զի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա-
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նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 12.09.2002 թվա կա նի վճ ռով ճա նաչ վել է Ըն կե րու թյան 
օգ տա գործ ման ի րա վուն քը վար ձա կա լու թյան հիմ քով Վա նա ձո րի Ու սա նո ղա կան թիվ 
1 հաս ցե ում գտն վող 1.250 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ 99 տա րի ժամ կե տով: 
Մի ա ժա մա նակ, ճա նաչ վել է Կազ մա կեր պու թյան օգ տա գործ ման ի րա վուն քը նույն տա-
րած քի նկատ մամբ են թա վար ձա կա լու թյան հիմ քով 30 տա րի ժամ կե տով, 14.06.2004 
թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնք ված հո ղա մա սի են թա վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նագ րով Ըն կե րու թյու նը Վա նա ձո րի Ու սա նո ղա կան թիվ 1 հաս ցե ում 
գտն վող 1.250 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը 30 տա րի ժամ կե տով են թա վար ձա կա լու թյան 
է տրա մադ րել Կազ մա կեր պու թյա նը: 12.09.2007 թվա կա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի գրանց ման թիվ 1920002 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Վա նա ձո րի Ու սա նո ղա կան թիվ 
1 հաս ցե ում գտն վող 3.443,8 քմ մա կե րե սով հան րա խա նու թի և 0,8608 հա մա կե րե սով 
հո ղա մա սի, այդ թվում նաև Կազ մա կեր պու թյա նը են թա վար ձա կու թյան ի րա վուն քով 
տրա մադր ված 1.250 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի սե փա կա նա տերն Ըն կե րու թյունն է, ի սկ 
07.04.2005 թվա կա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 1263716 վկա յա կա նի 
հա մա ձայն` Վա նա ձո րի Ու սա նո ղա կան թիվ 1ա հաս ցե ում գտն վող 126,75 քմ մա կե րե սով 
խա նու թի սե փա կա նա տե րը, ի սկ դրա սպա սարկ ման նպա տա կով առ կա 0,125 հա մա-
կե րե սով հո ղա մա սի են թա վար ձա կա լը Կազ մա կեր պու թյունն է:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 621-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տը, Կազ մա կեր պու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լիս պատ ճա-
ռա բա նել է, որ «են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից բխող ի րա վունք նե րով ծան րա-
բեռն ված գույ քի նոր սե փա կա նա տի րոջ` գույքն իր հայե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե լու ի րա-
վուն քը ո րո շա կի ո րեն սահ մա նա փակ վում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 621-րդ 
հոդ վա ծով, և նոր սե փա կա նա տե րը, հան դի սա նա լով տվ յալ գույ քի վար ձա տու, ի րա վա-
սու չէ իր հայե ցո ղու թյամբ վար ձա կա լու թյան այլ պայ ման ներ ա ռա ջար կել նախ կի նում 
գույ քի են թա վար ձա կալ հան դի սա ցած սուբյեկ տին, այլ պետք է վեր ջի նիս հետ կն քի են-
թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան, են թա վար ձա կա լու թյան մնա-
ցած ժամ կե տի սահ ման նե րում` դա դա րած վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման-
նե րին հա մա պա տաս խան պայ ման նե րով»: Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ տվ յալ դեպ քում հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րոջ հետ գույ քի վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նա գիր կն քե լը Կազ մա կեր պու թյան ոչ մի այն պար տա կա նու թյունն 
է, այլ նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծից բխող ի րա վուն քը, ո րի 
ի րա ցումն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է նույն օ րենսգր քի 621-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
կար գին հա մա պա տաս խան պայ մա նա գիր կն քե լու վար ձա տո ւի պար տա վո րու թյամբ: 
Վե րոն շյա լի հի ման վրա, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ թեև գույ քի սե փա կա-
նա տի րոջ փո փո խու թյամբ կող մե րի միջև 14.06.2004 թվա կա նին կնք ված են թա վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նա գիրն օ րեն քի ու ժով դա դա րել է, սա կայն Կազ մա կեր պու թյու նը` 
որ պես ու րի շի հո ղա մա սի վրա տե ղա կայ ված գույ քի սե փա կա նա տեր, ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի ու ժով պահ պա նել է հո ղա մասն օգ տա գոր ծե լու ի րա-
վուն քը, և հիմք ըն դու նե լով, որ հա կընդ դեմ հայ ցով հայց վո րը պա հան ջել է իր հետ պայ-
մա նա գիր կն քել 14.06.2004 թվա կա նին կնք ված են թա վար ձա կա լու թյան պայ ման նե րին 
հա մա պա տաս խան, ին չը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 621-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված դիր քո րո շու մից, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ սկզբ նա կան 
հայ ցը են թա կա է մերժ ման, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը` բա վա րար ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Կազ մա կեր պու թյունն իր կող մից են թա վար-
ձա կա լած Վա նա ձո րի Ու սա նո ղա կան թիվ 1 ա հաս ցե ում գտն վող 1.250 քմ հո ղա մա սից 
126,75 քմ նկատ մամբ օգ տա գործ ման ի րա վունք ու նի օ րեն քի ու ժով, ո րը տվ յալ հո ղա-
մա սի սե փա կա նա տի րոջ՝ Ըն կե րու թյան կող մից դա դա րեց վել կամ փո փոխ վել չի կա րող 
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վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի դա դար ման հիմ քով: Հետ ևա բար, Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի ո րո շումն այդ մա սով հիմ նա վոր է:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը, խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 461-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, սխալ 
է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 621-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, քա նի որ 
նշ ված դրույ թով իմ պե րա տիվ կար գով սահ ման ված է վար ձա տո ւի ի րա վուն քը, այլ ոչ 
թե պար տա կա նու թյու նը վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ դա դա րե-
լու պայ ման նե րում են թա վար ձա կա լի օգ տա գործ ման տակ գտն վող գույ քի վե րա բե րյալ 
են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան կն քել վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նա գիր: Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Կազ մա-
կեր պու թյան` ան շարժ գույ քով զբա ղեց րած մա կե րե սը կազ մում է 126,75 քմ, այլ ոչ թե 
1.250 քմ, ո րով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վո րեց րել է Ըն կե րու թյա նը կն քել վար-
ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ սույն գոր ծով Ըն-
կե րու թյու նը պար տա վոր չէ են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան 
կն քել վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր, այլ ի րա վունք ու նի պա հան ջել Կազ մա կեր պու-
թյու նից վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կն քել նրա հետ 14.06.2004 թվա կա նին Ըն կե րու-
թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնք ված հո ղա մա սի են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա-
նագ րին հա մա պա տաս խան: Միև նույն ժա մա նակ Ըն կե րու թյան` վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նա գիր կն քե լու պա հան ջի ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ված է նախ կին են թա վար ձա կա-
լու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րով, ո ւս տի Ըն կե րու թյունն ի րա վունք չու նի պա հան ջել 
կն քե լու նոր վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր` իր կող մից ա ռա ջարկ ված պայ ման նե րով: 

Ինչ վե րա բե րում է 14.06.2004 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 
կնք ված հո ղա մա սի են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նա գիր կն քե լուն պար տա վո րեց նե լու Կազ մա կեր պու թյան պա հան ջին, 
ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 621-րդ հոդ-
վա ծը են թա վար ձա կա լին ի րա վունք չի տա լիս հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րո ջից պա հան-
ջե լու կն քել նոր վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր, ին չը կհա կա սեր սե փա կա նա տի րոջ` 
գույքն իր հայե ցո ղու թյամբ օգ տա գոր ծե լու և օգ տա գործ ման հանձ նե լու ի րա վուն քին: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի վե րը նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ 
հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին 
կե տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո-
փո խե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող-
ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է 
«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վուն քի տարր։ Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու-
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նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա-
րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա-
տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
բա ցա կա յում է ։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 23.12.2011 թվա կա նի ո րոշ ման` հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լու 
մա սը և այդ մա սով այն փո փո խել. հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժել: ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա րա նի 23.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը մնա ցած մա սով թող նել օ րի նա կան 
ու ժի մեջ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. «Ար գի նա» ՍՊԸ-ից հօ գուտ «Հան րա խա նութ Դի մաց» ՍՊԸ-ի բռ նա գան ձել 
20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0852/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0852/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Լ. Գրի գո րյան 
Դա տա վոր ներ` Գ. Մա տի նյան
 Ա. Թու մա նյան
 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ  
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ար մա վի ա» Ա վի աըն կե րու թյուն ՍՊԸ-ի (այ-

սու հետ` Ըն կե րու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 31.05.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Դա վիթ Դավ թյա նի և Ա լի սա Զո բա բու րյա նի 
հայ ցի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, 

 ՊԱՐԶԵՑ 
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Դա վիթ Դավ թյա նը և Ա լի սա Զո բա բու րյա նը պա հան ջել են 

Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 20.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 7.564.600 ՀՀ դրամ գու-
մար, ի նչ պես նաև այդ գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կոս նե րը` սկ սած 13.11.2006 թվա-
կա նից մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը: 

Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) (դա տա վոր Ա. Մկրտ չյան) 
03.04.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
31.05.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա-
րա նի 03.04.2012 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 
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Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված-

նե րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, նույն կոն վեն ցի ային կից թիվ 11 ար ձա-
նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը, «Մի ջազ գային օ դային փո խադ րում նե րի ո րոշ կա նոն նե րի 
մի աս նա կա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծը, չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 333-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը և 1022-րդ հոդ-
վա ծը, ա վի ավ թա րի պա հին գոր ծող` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 983-րդ հոդ վա ծի 
1-ին, 3-րդ և 5-րդ կե տե րը, 985-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 2-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տը, 991-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին և 2-րդ են թա կե տե րը, 996-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 
«Ա վի ա ցի այի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 50-րդ հոդ վա ծը և «Տ րանս պոր տի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 26-րդ հոդ վա ծը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 340-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 332-րդ, 345-րդ, 416-րդ, 424-րդ, 1058-րդ և 1066-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ դա տա-
կան օ րենսգր քի 7-րդ և 15-րդ հոդ ված նե րը, «Ա վի ա ցի այի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ-
վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ, 14-րդ հոդ ված նե րը, 32-
րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ հոդ ված նե րի 1-ին կե տե րը, 54-րդ և 149.7-րդ 
հոդ ված նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը, կա յաց նե լով վե րը նշ ված 
վճի ռը, դուրս է ե կել հայ ցի ա ռար կայի շր ջա նակ նե րից, քա նի որ Դա վիթ Դավ թյա նի և 
Ա լի սա Զո բա բու րյա նի կող մից նշ ված գու մա րը պա հանջ վել է ոչ թե որ պես Ար ման Դավ-
թյա նի կյան քին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման գու մար, այլ որ պես վեր ջի նիս կյան քի 
ա պա հո վագ րու թյան գու մար: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ար ման Դավ թյա նի կյան քին պատ ճառ-
ված վնա սի հա տուց ման վե րա բե րյալ ար դեն ի սկ առ կա է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տա կան ա կտ, ո րի հա մա ձայն` Դա վիթ Դավ թյա նին և Ա լի սա Զո բա բու րյա նին յու րա-
քան չյուր ա միս հա տուց ման գու մար է սահ ման վել 150.000 ՀՀ դրա մի չա փով: Դեռ ա վե-
լին, Ըն կե րու թյու նը վճա րում նե րը կա տա րել է նշ ված գու մա րի կրկ նա պա տի կի չա փով, 
ո րի ար դյուն քում 04.04.2012 թվա կա նի դրու թյամբ Դա վիթ Դավ թյա նին և Ա լի սա Զո բա-
բու րյա նին վճար վել է նրանց կող մից պա հանջ վող գու մա րից ա վե լի գու մար, և դեռ այդ 
վճա րում նե րը նրանց կա տար վե լու են ցմահ: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.05.2008 թվա կա-
նի ո րոշ մամբ ար դեն ի սկ հաս տատ վել է, որ ա պա հո վագ րու թյան օբյեկտ են ոչ թե Ըն-
կե րու թյա նը պատ կա նող ի նք նա թի ռի ան ձնա կազ մի կյան քը կամ ա ռող ջու թյու նը, այլ 
ան ձնա կազ մին հասց ված վնա սի հետ կապ ված Ըն կե րու թյան գույ քային շա հե րը, ի սկ 
պայ մա նագ րով շա հա ռուն Ըն կե րու թյունն է: Այ սինքն` ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ-
րով ա պա հո վագր վել է ոչ թե Ար ման Դավ թյա նի կյան քը, այլ Ըն կե րու թյան պա տաս խա-
նատ վու թյան ռիս կը, գույ քային շա հե րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ըն կե րու թյունն օ դա չու Ար ման Դավ թյա նի 
կյանքն ա պա հո վագ րե լու պար տա վո րու թյուն չու ներ:
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 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ լրա ցել է նշ ված պա հան ջը ներ կա յաց նե լու 
հա մար օ րեն քով սահ ման ված եր կու տար վա ժամ կե տը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 31.05.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) Ար ման Դավ թյանն Ըն կե րու թյու նում աշ խա տել է որ պես Airbus Ա 320 տի պի օ դա-

նա վի ե րկ րորդ օ դա չու (հա տոր 2-րդ, գ.թ.84). 
2) 03.05.2006 թվա կա նին Airbus Ա 320 տի պի օ դա նա վը կոր ծան վել է, ո րի հետ ևան-

քով Ար ման Դավ թյա նը զոհ վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ 8, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 103, 104, 109).
3) Դա վիթ Դավ թյա նը Ար ման Դավ թյա նի հայրն է, Ա լի սա Զո բա բու րյա նը` մայ րը.
4) Ըն կե րու թյան և «Գ րանդ» Ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Կազ մա կեր-

պու թյուն) միջև 26.12.2005 թվա կա նին կնք ված ա պա հո վագ րու թյան վկա յագ րի հա մա-
ձայն` ա պա հո վագ րու թյան օբյեկ տը թռիչ քային ա ռա ջադ րան քի ըն թաց քում ի նք նա թի ռի 
թռիչ քային և աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն ներ կա տա րե լու ժա մա նակ ին ժե նե-
րա-տեխ նի կա կան ան ձնա կազ մե րի կյան քին և ա ռող ջու թյա նը հասց ված վնա սի հետ 
կապ ված Ըն կե րու թյան գույ քային շա հերն են` բա ցա ռե լով աշ խա տան քի մեկ նե լը (աշ-
խա տան քից վե րա դառ նա լը) (հա տոր 1-ին, գ.թ.11-21). 

5) 13.11.2006 թվա կա նի թիվ 263 վճար ման հանձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Կազ մա-
կեր պու թյունն Ըն կե րու թյան հաշ վե հա մա րին է փո խան ցել 7.564.600 ՀՀ դրամ, վճար ման 
նպա տա կը`«ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում (Ար ման Դավ թյան)» (հա տոր 1-ին, գ. թ. 22).

6) Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.05.2008 թվա կա նի թիվ 3-356(ՎԴ) ո րոշ մամբ հաս-
տատ վել է, որ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 26.12.2005 թվա կա նին կնք ված 
ա պա հո վագ րու թյան վկա յագ րով ա պա հո վագ րու թյան օբյեկտ են ոչ թե Ըն կե րու թյա նը 
պատ կա նող ի նք նա թի ռի ան ձնա կազ մի կյան քը կամ ա ռող ջու թյու նը, այլ ան ձնա կազ մին 
հասց ված վնա սի հետ կապ ված Ըն կե րու թյան գույ քային շա հե րը. ի սկ պայ մա նագ րով 
շա հա ռուն Ըն կե րու թյունն է (հա տոր 1-ին, գ.թ.40).

7) Դա վիթ Դավ թյա նը և Ա լի սա Զո բա բու րյա նը հայ ցը դա տա րան են ներ կա յաց րել 
16.09.2010 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ.2).

8) ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի կող մից 28.03.2008 թվա կա նին 
թիվ 08-1082 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց րած ո րոշ ման հա մա ձայն` Դա վիթ Դավ-
թյա նի և Ա լի սա Զո բա բու րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, ի սկ Ըն կե րու թյան վե-
րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել ամ բող ջու թյամբ: Սույն դա տա կան ակ տի հա մա ձայն` 
Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա հա մայն քի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի թիվ 
2-1313 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 2007 թվա կա նի նոյեմ բե րի 22-ի վճի ռը ՀՀ վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը մաս նա կի ո րեն բե կա նել և Ըն կե րու թյա նը պար տա վո-
րեց րել է Դա վիթ Ա ռա քե լի Դավ թյա նին և Ա լի սա Հով հան նե սի Զո բա բու րյա նին յու րա-
քան չյուր ա միս, ցմահ վճա րել 150.000 ՀՀ դրամ` որ պես կե րակ րո ղի մահ վան հետ ևան-
քով կրած վնա սի փոխ հա տու ցում` գու մար նե րի վճար ման սկիզ բը հաշ վե լով 03.05.2006 
թվա կա նից: Վճի ռը մնա ցած մա սով թողն վել է ան փո փոխ:

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
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ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պար տա-
վո րու թյուն նե րը ծա գում են պայ մա նագ րից, վնաu պատ ճա ռե լու հետ ևան քով և ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան o րենuգր քում նշ ված այլ հիմ քե րից:

 Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնք-
ված 26.12.2005 թվա կա նի ա պա հո վագ րու թյան վկա յագ րի հա մա ձայն` ա պա հո վագր վել 
են թռիչ քային ա ռա ջադ րան քի ըն թաց քում ի նք նա թի ռի թռիչ քային և աշ խա տան քային 
պար տա կա նու թյուն ներ կա տա րե լու ժա մա նակ ին ժե նե րա տեխ նի կա կան ան ձնա կազ մե-
րի կյան քին և ա ռող ջու թյա նը հասց ված վնա սի հետ կապ ված Ըն կե րու թյան գույ քային 
շա հե րը: Վկա յագ րով շա հա ռու է հան դի սա ցել Ըն կե րու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է վե րոն շյալ ի րա վա-
կան խնդ րին: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վե րոն շյալ վկա յագ րից 
հետ ևում է, որ ա պա հո վագ րու թյան օբյեկտ են ոչ թե Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող ի նք նա-
թի ռի ան ձնա կազ մի կյան քը կամ ա ռող ջու թյու նը, այլ ան ձնա կազ մին հասց ված վնա սի 
հետ կապ ված Ըն կե րու թյան գույ քային շա հե րը, ի սկ Պայ մա նագ րով շա հա ռուն Ըն կե րու-
թյունն է: Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Կազ մա կեր պու թյան և Ար ման Դավ թյա նի, ի նչ պես նաև նրա 
ժա ռանգ նե րի միջև որ ևէ պար տա վո րաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն ներ առ կա չեն (տես 
Դա վիթ Դավ թյա նը, Ա լի սա Զո բա բու րյանն ը նդ դեմ «Գ րանդ» Ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ի` 
ա ռանց որ ևէ նա խա պայ մա նի 20.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ վճա րե լու պա-
հան ջի մա սին թիվ 3-356(ՎԴ) գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.05.2008 թվա կա նի ո րո-
շու մը): 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բարձ րաց ված ի րա վա կան հար ցին սույն 
գոր ծով ի րա վա կան գնա հա տա կան տա լու հա մար ան հրա ժեշտ է հա մա րում կր կին ան-
դրա դառ նալ վե րոն շյալ ի րա վա կան խնդ րին: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
983-րդ հոդ վա ծի 1-րդ կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րու թյունն ի րա կա նաց վում է ա պա-
հո վագ րող կազ մա կեր պու թյան (ա պա հո վագ րո ղի) հետ քա ղա քա ցու կամ ի րա վա բա նա-
կան ան ձի (ա պա հո վագր վո ղի) կն քած գույ քային կամ ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան 
պայ մա նագ րի հի ման վրա:

 Վե րոն շյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման ժա մա նակ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը նա խա տե սում էր ա պա հո վագ րու թյան եր կու տե սակ` 
գույ քային և ան ձնա կան, ո րոնց հա մար օ րենս դի րը նա խա տե սել էր ա ռան ձին ի րա վա-
կար գա վո րում: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
985-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`

1. Գույ քային ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով` մի կող մը (ա պա հո վագ րո-
ղը) պար տա վոր վում է պայ մա նագ րով պայ մա նա վոր ված վճա րի (ա պա հո վագ րա կան 
պարգ ևի) դի մաց, պայ մա նագ րով նա խա տես ված դեպ քը (ա պա հո վագ րա կան դեպ քը) 
վրա հաս նե լիս, մյուս կող մին (ա պա հո վագր վո ղին) կամ այլ ան ձի, ո ւմ օգ տին կնք վել է 
պայ մա նա գի րը (շա հա ռո ւին) հա տու ցել ա պա հո վագր ված գույ քին այդ դեպ քի հետ-
ևան քով պատ ճառ ված կամ ա պա հո վագր վո ղի այլ գույ քային շա հե րի հետ կապ ված 
վնաս նե րը (ա պա հո վագ րա կան հա տու ցու մը)` պայ մա նագ րով ո րոշ ված գու մա րի (ա պա-
հո վագ րա կան գու մա րի) սահ ման նե րում: 

2. Գույ քային ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով կա րող են, մաս նա վո րա պես, 
ա պա հո վագր վել հետ ևյալ գույ քային շա հե րը` 

2) այլ ան ձանց կյան քին, ա ռող ջու թյա նը կամ գույ քին վնաս պատ ճա ռե լու հետ
ևան քով ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րով պա տաս խա նատ վու թյան, ի սկ օ րեն քով 
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նա խա տես ված դեպ քե րում` նաև պայ մա նագ րե րով քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա
նատ վու թյան ռիս կը (987 և 988 հոդ ված ներ): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 987-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն`այլ ան ձանց կյան քին, ա ռող ջու թյա նը կամ 
գույ քին վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ծա գող պար տա վո րու թյուն նե րով պա տաս
խա նատ վու թյան ռիս կի ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով կա րող է ա պա հո
վագր վել հենց ա պա հո վագր վո ղի կամ այլ ան ձի, ո րի վրա կա րող է նման պա տաս խա-
նատ վու թյուն դր վել, պա տաս խա նատ վու թյան ռիս կը: 

Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վնաս պատ ճա ռե լու հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ րու թյու նը գույ քային ա պա հո վագ րու թյան տե սակ 
է, հետ ևա բար դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 985-
րդ հոդ վա ծի կա նո նա կար գում նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով 
պար տա վո րու թյուն նե րով պա տաս խա նատ վու թյան ռիս կի ա պա հո վագ րու թյան տե-
սա կը ծա գում է մի այն այն դեպ քում, ե րբ ա պա հո վագր վո ղի կամ այլ ան ձի մոտ ո րո շա կի 
ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի հետ ևան քով ծա գում է պար տա վո րու թյուն և ա ռա ջա-
նում է պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու խն դիր: Այդ պար տա վո րու թյուն նե րը դրս ևոր վում 
են որ պես վնաս պատ ճա ռե լու, մաս նա վո րա պես այլ ան ձանց կյան քին, ա ռող ջու թյա նը 
կամ գույ քին վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ծա գած պար տա վո րու թյուն ներ:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ տվ յալ դեպ քում 
ա պա հո վագր վողն ա պա հո վագ րում է իր կամ այլ ան ձի (ով պետք է կրի պա տաս խա-
նատ վու թյու նը) պա տաս խա նատ վու թյան ռիս կը, այ սինքն` ա պա հո վագ րու թյան մի ջո ցով 
իր կամ այլ ան ձի պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու գոր ծըն թա ցը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ա պա հո վագ րու թյան 
վե րոն շյալ տե սա կը կոչ ված է վնաս պատ ճա ռո ղին (պա տաս խա նատ վու թյուն կրո ղին) 
ա պա հո վագ րե լու, որ պես զի վեր ջինս պար տա վո րու թյան ծագ ման դեպ քում կա րո ղա-
նա պատ շաճ կա տա րել վնա սը հա տու ցե լու իր պար տա վո րու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ այն 
ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ է ստեղ ծում պար տա վո րու թյան մյուս կող մի` տու ժո ղի հա մար` 
ստա նա լու հա մա պա տաս խան վնա սի հա տու ցու մը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
990-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`

1. Ա նձ նա կան ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով` մի կող մը (ա պա հո վագ րո ղը) 
պար տա վոր վում է մյուս կող մի (ա պա հո վագր վո ղի)` պայ մա նագ րով պայ մա նա վոր ված 
վճա րի (ա պա հո վագ րա կան պարգ ևի) դի մաց, մի ան վագ կամ պար բե րա բար վճա րել 
պայ մա նագ րով պայ մա նա վոր ված գու մա րը (ա պա հո վագ րա կան գու մա րը) ա պա հո-
վագր վո ղի կամ պայ մա նագ րում նշ ված այլ քա ղա քա ցու (ա պա հո վագր ված ան ձի) 
կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը կամ աշ խա տու նա կու թյա նը վ նաս պատ ճա ռե լու, նրա 
ո րո շա կի տա րի քի հաս նե լու կամ նրա կյան քում պայ մա նագ րով նա խա տես ված այլ 
ի րա դար ձու թյան (ա պա հո վագ րա կան դեպ քի) եր ևան գա լու դեպ քե րում: Ա պա հո վագ
րա կան գու մար ստա նա լու ի րա վունք ու նի այն ան ձը, ո ւմ օգ տին պայ մա նա գի րը 
կնք վել է: 

2. Ա նձ նա կան ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում հօ գուտ 
ա պա հո վագր վող ան ձի, ե թե պայ մա նագ րում այլ ան ձ նշ ված չէ որ պես շա հա ռու: Պայ-
մա նագ րով, ո րում որ պես շա հա ռու այլ ան ձ նշ ված չէ, ա պա հո վագր ված ան ձի մահ վան 
դեպ քում շա հա ռու ներ են ճա նաչ վում ա պա հո վագր ված ան ձի ժա ռանգ նե րը: 

3. Հօ գուտ ա պա հո վագր ված ան ձ չհա մար վող ան ձի ան ձնա կան ա պա հո վագ րու-
թյան պայ մա նա գի րը` նե րա ռյալ հօ գուտ ա պա հո վագր ված ան ձ չհա մար վող ա պա հո-
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վագր վո ղի, կա րող է կնք վել մի այն ա պա հո վագր ված ան ձի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ: 
Ա պա հո վագր ված ան ձի գրա վոր հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյամբ կնք ված ա պա հո-
վագ րու թյան պայ մա նա գիրն առ ո չինչ է: 

 Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման ժա մա նակ օ րենս դի րը տար բե րա կում է դրել վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ րու թյան և ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան միջև` 
դրանք դի տար կե լով որ պես ա պա հո վագ րու թյան տար բեր տե սակ ներ: Ի տար բե րու-
թյուն վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ րու թյան` ան-
ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան օբյեկտ է հա մար վում ան ձի կյան քը կամ ա ռող ջու թյու նը, 
ո րին էլ վնաս պատ ճառ վե լու դեպ քում ծա գում են ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան հետ 
կապ ված քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը: Այդ նպա տա կից ել նե լով էլ 
օ րենս դի րը հս տակ սահ մա նել է, որ ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան դեպ քում ա պա-
հո վագ րա կան գու մար ստա նա լու ի րա վունք ու նի այն ան ձը, ո ւմ օգ տին պայ մա նա գի րը 
կնք վել է: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման ժա մա նակ գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 990-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյունն ու նի հետ ևյալ ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը` 

1. Անձ նա կան ա պա հո վագ րու թյան օբյեկտ է հա մար վում ան մի ջա կա նո րեն ան ձի 
կյան քը, ա ռող ջու թյու նը և այլն.

2. Անձ նա կան ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով շա հա ռու է հա մար վում ա պա-
հո վագր վո ղը, ի սկ պայ մա նագ րում այլ ան ձ նշ ված լի նե լու դեպ քում` նշ ված եր րորդ ան ձը 
կամ նրա ի րա վա հա ջորդ նե րը.

3. Եր րորդ ան ձի օգ տին կնք ված ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նա գի րը 
հա մար վում է եր րորդ ան ձի օգ տին կնք ված պայ մա նա գիր և դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի 
են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 446-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րը.

4. Եր րորդ ան ձի օգ տին կնք ված ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան ի րա վա հա րա-
բե րու թյուն նե րը ծա գում են ա պա հո վադ րի և եր րորդ ան ձի միջև ան ձի կյան քին կամ 
ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճառ վե լու փաս տի ու ժով, ո րի ար դյուն քում ա պա հո վա դի րը 
պար տա վոր է ա պա հո վագ րա կան գու մա րը վճա րել եր րորդ ան ձ շա հա ռո ւին:

 Վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րից հե տո Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա-
մա րում քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ-
վու թյան ա պա հո վագ րու թյան և ան ձնա կան ա պա հո վագ րու թյան տար բե րու թյուն նե րը:

 Մաս նա վո րա պես, վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո-
վագ րու թյան օբյեկտ են հա մար վում վնաս պատ ճա ռո ղի գույ քային շա հե րը` վնաս պատ-
ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ռիս կը: Ա նձ նա կան ա պա հո վագ րու թյան դեպ-
քում ա պա հո վագ րու թյան օբյեկտն ան մի ջա կա նո րեն ան ձի կյան քը կամ ա ռող ջու թյունն 
է` ան կախ դրան վնաս պատ ճա ռե լու հա մար վրա հաս նող պա տաս խա նատ վու թյու նից: 
Հետ ևա բար, վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ րու-
թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են այն դեպ քում, ե րբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 60-րդ գլ խի նոր մե րին և այլ ի րա վա կան ակ տե րին հա մա պա տաս խան ա պա-
հո վագր վո ղի մոտ ծա գում է շա հա ռո ւին պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու պար տա վո րու-
թյուն: Այն դեպ քում, ե րբ նշ ված նոր մե րին հա մա պա տաս խան ա պա հո վագր վո ղը շա հա-
ռո ւին պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու պար տա վո րու թյուն չու նի կամ ա զատ վում է պա-
տաս խա նատ վու թյու նից, վնաս պատ ճա ռե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո-
վագ րու թյան պար տա վո րու թյուն ներ չեն ծա գում: Ի տար բե րու թյուն նշ վա ծի` ան ձնա կան 
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ա պա հո վագ րու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են ան ձի կյան քին կամ ա ռող-
ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու փաս տի ու ժով: Այ սինքն` ան ձի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա-
նը վնաս պատ ճառ վե լու պա հից ա պա հո վադ րի և շա հա ռո ւի միջև ծա գում են ան ձնա կան 
ա պա հո վագ րու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ: Մինչ դեռ վնաս պատ ճա ռե լու հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ րու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են 
ոչ թե շա հա ռո ւի և ա պա հո վադ րի, այլ ա պա հո վագր վո ղի և ա պա հո վադ րի միջև այն դեպ-
քում, ե րբ ա պա հո վագր վո ղը պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի շա հա ռո ւի ա ռջև` վեր-
ջի նիս կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա մար:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ար ման Դավ թյանն Ըն կե րու թյու նում աշ խա-
տել է որ պես Airbus Ա 320 տի պի օ դա նա վի ե րկ րորդ օ դա չու: 03.05.2006 թվա կա նին 
Airbus Ա 320 տի պի օ դա նա վը կոր ծան վել է, ո րի հետ ևան քով Ար ման Դավ թյա նը զոհ-
վել է: Դա վիթ Դավ թյա նը Ար ման Դավ թյա նի հայրն է, Ա լի սա Զո բա բու րյա նը` մայ րը: Ըն-
կե րու թյան և «Գ րանդ» Ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ի միջև 26.12.2005 թվա կա նին կնք ված 
ա պա հո վագ րու թյան վկա յագ րի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րու թյան օբյեկ տը թռիչ քային 
ա ռա ջադ րան քի ըն թաց քում ի նք նա թի ռի թռիչ քային և աշ խա տան քային պար տա կա նու-
թյուն ներ կա տա րե լու ժա մա նակ ին ժե նե րա-տեխ նի կա կան ան ձնա կազ մե րի կյան քին և 
ա ռող ջու թյա նը հասց ված վնա սի հետ կապ ված Ըն կե րու թյան գույ քային շա հերն են` 
բա ցա ռե լով աշ խա տան քի մեկ նե լը (աշ խա տան քից վե րա դառ նա լը): 13.11.2006 թվա կա-
նի թիվ 263 վճար ման հանձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյան 
հաշ վե հա մա րին է փո խան ցել 7.564.600 ՀՀ դրամ, վճար ման նպա տա կը` «ա պա հո վագ-
րա կան հա տու ցում /Ար ման Դավ թյան/»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 983-րդ, 
996-րդ հոդ ված նե րը, «Ա պա հո վագ րու թյան և ա պա հո վագ րա կան գոր ծու նե ու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը, ար ձա նագ րե լով, որ Դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով վե րը 
նշ ված փաս տե րը և ղե կա վար վե լով վե րոն շյալ նոր մե րով, քա նի որ դրան ցով է կար գա-
վոր վում կող մե րի միջև ներ կա յումս ծա գած վե ճը, ե կել է այն հետ ևու թյան, որ հայ ցը հիմ-
նա վոր է և վճիռ է կա յաց րել այն բա վա րա րե լու մա սին, գտել է, որ Դա տա րա նի նշ ված 
հետ ևու թյու նը հիմ նա վոր է, քա նի որ Ըն կե րու թյու նը և ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-
թյու նը վե րը նշ ված գրու թյուն նե րում նույն պես ըն դու նել են այն փաս տը, որ ներ կա յումս 
Հայց վոր նե րի կող մից պա հանջ վող գու մա րը պետք է վճար վեր նրանց, սա կայն գոր ծի 
փաս տե րով հաս տատ վել է այն հան գա ման քը, որ այդ պի սի գու մար Դա վիթ Դավ թյա-
նին և Ա լի սա Զո բա բու րյա նին չի վճար վել: Ի նչ վե րա բե րում է Ըն կե րու թյան այն պատ-
ճա ռա բա նու թյա նը, որ այդ գու մա րը և դեռ ա վե լին, Հայց վոր ներն ստա ցել են Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 28.03.2008 թվա կա նի թիվ 08-1082 ո րոշ մամբ սահ ման ված և պար բե-
րա բար նրանց կա տար վող վճա րում նե րի մի ջո ցով, ա պա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել 
է, որ այդ պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` 
28.03.2008 թվա կա նի թիվ 08-1082 օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ո րոշ մամբ սահ ման վել է` 
Ըն կե րու թյա նը պար տա վո րեց նել Հայց վոր նե րին յու րա քան չյուր ա միս 150.000 ՀՀ դրա-
մի չա փով գու մար վճա րել, որ պես կե րակ րո ղի` Ար ման Դավ թյա նի մահ վան հետ ևան քով 
կրած վնա սի փոխ հա տու ցում, ո րը Հայց վոր նե րին վճար վե լու է պար բե րա բար և ցմահ:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րոն շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են, քա նի որ վեր ջի նիս կող մից կի րառ ված ի րա վա-
նոր մե րը ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին (Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան 
միջև 26.12.2005 թվա կա նին ա պա հո վագ րու թյան վկա յագ րի կնք ման) չեն գոր ծել, հետ-
ևա բար նշ ված ի րա վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լի են դրանց ծագ ման պա-
հին գոր ծող նոր մե րը: 
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Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ ներ-
կա յումս Հայց վոր նե րի կող մից պա հանջ վող գու մա րը պետք է վճար վեր նրանց, սա կայն 
գոր ծի փաս տե րով հաս տատ վել է այն հան գա ման քը, որ այդ պի սի գու մար Հայց վոր-
նե րին չի վճար վել, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 987-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը 
չէր պար տա վո րեց նում Կազ մա կեր պու թյանն այդ գու մար նե րը վճա րել Դա վիթ Դավ թյա-
նին և Ա լի սա Զո բա բու րյա նին, քա նի որ ա պա հո վագ րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րը տվ յալ դեպ քում ծա գել են Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև` որ պես Ըն կե րու-
թյան` վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ րու թյուն, 
ի սկ սույն գոր ծում առ կա 26.12.2005 թվա կա նին ա պա հո վագ րու թյան վկա յագ րով Ըն կե-
րու թյան` ա պա հո վագ րա կան գու մա րը Դա վիթ Դավ թյա նին կամ նրա ի րա վա հա ջորդ նե-
րին վճա րե լու պար տա վո րու թյուն նա խա տես ված չէ: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը չեն բխում վե րոն շյալ նոր մի ի մաս տից և ան հիմն են:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ Ար-
ման Դավ թյա նի կյան քին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման վե րա բե րյալ ար դեն ի սկ 
առ կա է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ա կտ, ո րի հա մա ձայն` Դա վիթ Դավ թյա-
նին և Ա լի սա Զո բա բու րյա նին յու րա քան չյուր ա միս հա տուց ման գու մար է սահ ման վել 
150.000 ՀՀ դրա մի չա փով: 

Ինչ վե րա բե րում է վճ ռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կին, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն 
ան տե սել է, որ լրա ցել է նշ ված պա հան ջը ներ կա յաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված 
եր կու տար վա ժամ կե տը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 1022-րդ հոդ վա ծը սույն գոր ծով կի րա ռե լի չէ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ.

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման ժա մա նակ գոր ծող խմ բագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1022-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գույ քային ա պա հո վագ րու թյան 
պայ մա նագ րից բխող պա հանջ նե րով հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել եր կու տար վա ըն-
թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1022-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ոչ կյան-
քի ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րից բխող պա հանջ նե րով հայ ցը կա րող է ներ կա-
յաց վել ե րեք տար վա ըն թաց քում, ի սկ կյան քի ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րից 
բխող պա հանջ նե րով հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել տա սը տար վա ըն թաց քում:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ-
կետ է սահ մա նել ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րից բխող պա հանջ նե րով, ո րն էլ վե-
րա բե րում է ա պա հո վագ րա կան պար տա վո րու թյան կող մե րին` ա պա հո վագ րո ղին և 
ա պա հո վագր վո ղին, ո րի ըն թաց քում վեր ջինս ա պա հո վագ րո ղից կա րող է պա հան ջել 
վճա րե լու ա պա հո վագ րավ ճա րը:

 Սույն գոր ծով Դա վիթ Դավ թյա նը և Ա լի սա Զո բա բու րյա նը պա հան ջել են Ըն կե-
րու թյու նից հօ գուտ ի րենց բռ նա գան ձել 20.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 7.564.600 ՀՀ 
դրամ գու մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 23.05.2008 թվա կա նի թիվ 3-356(ՎԴ) ո րոշ մամբ ար ձա նագր-
վել է, որ Կազ մա կեր պու թյան և Ար ման Դավ թյա նի, ի նչ պես նաև նրա ժա ռանգ նե րի 
միջև որ ևէ պար տա վո րաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն ներ առ կա չեն, ի սկ սույն ո րոշ-
ման վեր լու ծու թյուն նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով վե ճի 
ա ռար կա 20.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 7.564.600 ՀՀ դրամ ա պա հո վագ րա կան գու-
մա րը ստա նա լու ի րա վուն քը պատ կա նում է Ըն կե րու թյա նը:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1022-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ժամ կե տի կի րառ ման հար ցը կա րող էր 
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քն նարկ վել մի այն Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև ա պա հո վագ րա կան ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի դաշ տում:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո-
խե լու ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ 
Կոն վեն ցի այի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում 
իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի վե րը նշ-
ված հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ-
ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը մաս նա կի ո րեն փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 31.05.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել:
2. Դա վիթ Դավ թյա նից և Ա լի սա Զո բա բու րյա նից հօ գուտ «Ար մա վի ա» Ա վի աըն-

կե րու թյուն ՍՊԸ-ի բռ նա գան ձել 453.876 ՀՀ դրամ` որ պես «Ար մա վի ա» Ա վի աըն կե րու-
թյուն ՍՊԸ-ի կող մից վճար ված վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պե տա կան տուր քի 
գու մար ներ:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՆԴ/1097/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՆԴ/1097/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ն. Հով սե փյան
 Դա տա վոր ներ` Ա. Մկրտ չյան 
 Ն. Բար սե ղ յան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Սար գիս Սե դի կյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 23.09.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ-
ցի Սար գիս Սե դի կյա նի ը նդ դեմ ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան, ՀՀ ֆի նանս-
նե րի նա խա րա րու թյան՝ գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Սար գիս Սե դի կյա նը պա հան ջել է բռ նա գան ձել ՀՀ պաշտ պա-

նու թյան և ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյուն նե րից 1.648.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես պատ ճառ-
ված վնա սի գու մար: 

Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա-
նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Բա դի րյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
11.07.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
23.09.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 11.07.2011 թվա կա նի վճ ռի դեմ Սար գիս Սե-
դի կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 11.07.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն-
վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սար գիս Սե դի կյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան ներ չեն ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 17-րդ, 345-

րդ, 1058-րդ, 1074-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 51-րդ, 219-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ի րա վուն քը խախ տած 

ան ձի ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի, վնաս նե րի և ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի միջև 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի և պար տա պա նի մեղ քի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու-
թյունն ա պա ցուց վում է նրա նով, որ նա խաքն նու թյան ըն թաց քում նշա նակ ված փոր ձաքն-
նու թյուն նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով պարզ վել է, որ ՊՆ 21833 զո րա մա սի պայ մա նագ-
րային զին ծա ռայող Վա հե Սա քա նյա նը, վա րե լով ի րեն ամ րակց ված «Կա մազ» մակ նի շի 
բեռ նա տար ավ տո մե քե նան, ստեղ ծել է վթա րային ի րադ րու թյուն և բախ վել տվյալ պա հին 
ճա նա պար հի աջ ե րթ ևե կե լի ու ղե մա սում կանգ նած, վթար ված «Վազ 21099» մակ նի շի, 90 
ՕՍ 066 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նային, ի նքն ի րեն զր կե լով վթա րը կան խե լու տեխ-
նի կա կան հնա րա վո րու թյու նից: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Սար գիս Սե դի կյա նի 
ավ տո մե քե նային վնաս պատ ճա ռե լու հար ցում ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան 
ավ տո մե քե նան վա րած ան ձի մեղ քի առ կա յու թյու նը պետք է ա պա ցու ցի Սար գիս Սե դի-
կյա նը: Մինչ դեռ, Սար գիս Սե դի կյա նին պատ ճառ ված վնա սի հար ցում իր մեղ քի բա ցա-
կա յու թյան հան գա ման քի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի կան խա վար կա ծի հիմ քով կրում է վնաս պատ ճա ռած ան ձը: Ի սկ իր մեղ քի բա-
ցա կա յու թյու նը հա վաս տող որ ևէ ա պա ցույց Վա հե Սա քա նյա նը չի ներ կա յաց րել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել և չի քն նար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1074-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի խախտ ման վե րա բե րյալ վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 23.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) ՀՀ «Փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 12.03.2010 թվա կա նի թիվ 44270908 

եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ «Պա տա հա րի պա րա գա յում կա րող էր տեղ գտ նել ՎԱԶ-
21099 մակ նի շի, 90 ՕՍ 066 հ/հ և Կա մազ մակ նի շի ՊՆ 2820 Տ զ/հ ավ տո մո բիլ նե րի ան-
մի ջա կան փո խազ դե ցու թյուն (կոն տակտ)՝ ՎԱԶ-21099 ավ տո մո բի լի աջ կո ղային մա-
սի ա ռջ ևի վնաս ված ու Կա մազ մակ նի շի ավ տո մո բի լի ա ռջ ևի վնաս ված հատ ված նե րի 
միջև, սա կայն պար զել, թե տվ յալ պա տա հա րի որ փու լում է տեղ գտել այդ ավ տո մո-
բիլ նե րի ան մի ջա կան փո խազ դե ցու թյու նը (կոն տակ տը) և ի նչ հա ջոր դա կա նու թյամբ, 
տվ յալ դեպ քում փոր ձա գի տա կան ե ղա նա կով հնա րա վոր չէ: Պար զել նաև, թե փոր-
ձաքն նու թյա նը տրա մադր ված մյուս ավ տո մո բիլ նե րից ո րոնք և որ մա սե րով են մի մյանց 
հետ փո խազ դե ցու թյան մեջ մտել և ի նչ հա ջոր դա կա նու թյամբ, տվ յալ դեպ քում փոր ձա-
գի տա կան ե ղա նա կով հնա րա վոր չէ՝ փոր ձա գի տա կան բա վա րար հատ կա նիշ նե րի բա-
ցա կա յու թյան պատ ճա ռով» (հա տոր 1ին, գ.թ. 1223):

2) ՀՀ «Փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 18.05.2010 թվա կա նի թիվ 14391008 եզ րա-
կա ցու թյան հա մա ձայն՝ «Ա ռա ջադր ված պայ ման նե րում ՎԱԶ-21099 մակ նի շի 90 ՕՍ 066 հ/հ 
ավ տո մո բի լի վա րոր դի կող մից ի նչ պես տվյալ պա տա հա րը կան խե լու տեխ նի կա կան հնա-
րա վո րու թյուն ներ, այն պես էլ թույլ տր ված այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որ պի սիք հա կա սե-
ին ՃԵԿ-ի պա հանջ նե րին ու պայ մա նա վո րած լի նե ին տվյալ պա տա հա րի ա ռա ջա ցու մը, չեն 
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դիտ վում: Ա ռա ջադր ված պայ ման նե րում Կա մազ մակ նի շի ՊՆ 2820 զ/հ ավ տո մո բի լի վա-
րորդն ավ տո մո բի լը վա րե լով ա ռանց հաշ վի առ նե լու ճա նա պար հային պայ ման նե րը, մաս-
նա վո րա պես ճա նա պար հային ծած կույ թի վի ճա կը, ի սկ նրա կող մից ը նտր ված ա րա գու թյու-
նը չի ա պա հո վել ավ տո մո բի լի լի ար ժեք կա ռա վա րու մը, թույլ է տվել ՃԵԿ-ի 65 և 66 կե տե րի 
ու «Ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
հոդ ված 23-ի 3-րդ կե տի պա հանջ նե րին հա կա սող գոր ծո ղու թյուն ներ, տեխ նի կա կան տե սա-
կե տից ստեղ ծել վթա րային ի րադ րու թյուն, դրա նով ի սկ պայ մա նա վո րել ՎԱԶ-21099 մակ նի-
շի 90 ՕՍ 066 հ/հ ավ տո մո բի լի ը նդ հար ման ա ռա ջա ցու մը՝ ի նքն ի րեն զր կե լով այն կան խե լու 
տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյու նից: Ա ռա ջադր ված պայ ման նե րում Կա մազ ավ տո մո բի լի 
վա րոր դը ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով, տեխ նի կա կան տե-
սա կե տից պետք է ավ տո մո բի լը վա րեր, հաշ վի առ նե լով առ կա ճա նա պար հային պայ ման-
նե րը, մաս նա վո րա պես, ճա նա պար հային ծած կույ թի վի ճա կը և ը նտ րեր այն պի սի ա րա գու-
թյուն, ո րը կա պա հո վեր ավ տո մո բի լի լի ար ժեք կա ռա վա րու մը» (հա տոր 1ին, գ.թ. 3338): 

3) ՀՀ ոս տի կա նու թյան փոր ձաք րե ա գի տա կան վար չու թյան 19.05.2010 թվա կա նի 
թիվ 351 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ «Փոր ձաքն նու թյա նը տրա մադր ված ՎԱԶ-21099 
մակ նի շի 90 ՕՍ 066 պ/հ ավ տո մե քե նային վթա րի հետ ևան քով պատ ճառ ված նյու-
թա կան վնա սի չա փի շու կա յա կան գի նը գոր ծող շու կա յա կան գնե րով գնա հատ վում է 
2.075.000 ՀՀ դրամ» (հա տոր 1ին, գ.թ. 78):

4) ՀՀ Կո տայ քի մար զի դա տա խա զու թյան 02.06.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վա հե 
Սա քա նյա նի նկատ մամբ հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է հան ցա կազ մի 
բա ցա կա յու թյան հիմ քով: Նշ ված ո րոշ մամբ ար ձա նագր վել է, որ «ՎԱԶ-21099 մակ նի շի 90 
ՕՍ 066 պ/հ ավ տո մե քե նայի վա րոր դին Վա հե Սա քա նյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան-
քով պատ ճառ վել է մի այն գույ քային վնաս, ո ւս տի նրանց միջև ծա գած փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րը կրում են քա ղա քա ցի աի րա վա կան բնույթ…» (հա տոր 1ին, գ.թ. 4649):

5) ՀՀ ոս տի կա նու թյան փոր ձաք րե ա գի տա կան վար չու թյան 21.03.2011 թվա կա նի թիվ 
177-ԱՊ եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ «Ո րոշ ման մեջ նշ ված ՎԱԶ-21099 մակ նի շի 90 ՕՍ 
066 պ/հ ավ տո մե քե նայի հետ նա մա սը վթար վե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված նյու թա կան 
վնա սի չա փի հա վա նա կան մի ջին շու կա յա կան գի նը դեպ քի օր վա դրու թյամբ գոր ծող շու-
կա յա կան գնե րով գնա հատ վում է 427.000 ՀՀ դրամ» (հա տոր 2րդ, գ.թ. 34):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան ձը, ո ւմ 

ի րա վուն քը խախտ վել է, կա րող է պա հան ջել ի րեն պատ ճառ ված վնաս նե րի լրիվ հա-
տու ցում, ե թե վնաս նե րի հա տուց ման ա վե լի պա կաս չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով 
կամ պայ մա նագ րով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վնաu ներ են ի րա վուն-
քը խախտ ված ան ձի ծախuե րը, որ նա կա տա րել է կամ պետք է կա տա րի խախտ ված 
ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուu տը կամ վնաu ված քը (ի րա կան 
վնաu), ի նչ պեu նաև չu տաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րոնք այդ ան ձը կu տա նար քա ղա քա ցի-
ա կան շր ջա նա ռու թյան uո վո րա կան պայ ման նե րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխախտ վեր 
(բաց թողն ված o գուտ):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` ա ռա վել 
վտան գի աղ բյուր նե րի փոխ ներ գոր ծու թյան հետ ևան քով նրանց սե փա կա նա տե րե րին 
պատ ճառ ված վնա սը հա տուց վում է ը նդ հա նուր հի մունք նե րով (հոդ ված 1058): 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1058-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա-
քա ցու ան ձին կամ գույ քին, ի նչ պես նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված 
վնա սը լրիվ ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մից: Վնա սի 
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հա տուց ման պար տա կա նու թյունն օ րեն քով կա րող է դր վել վնաս չպատ ճա ռած ան ձի 
վրա: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` վնաս պատ ճա ռած ան ձն ա զատ վում է այն 
հա տու ցե լուց, ե թե ա պա ցու ցում է, որ վնասն իր մեղ քով չի պատ ճառ վել:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վնա սի հա տուց ման հա-
մար պար տա դիր պայ ման է պար տա պա նի ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի, վնաս նե րի, վնաս-
նե րի և ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղու թյան միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի ու պար տա
պա նի մեղ քի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը (տես՝ Նա տա լյա Հա կո բյանն ը նդ դեմ 
Վար դան Հայ րա պե տյա նի՝ վնա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին, թիվ ՀՔԴ3/0016/02/08 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով հնա րա վոր չի 
ե ղել ո րո շել նաև ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյա նը պատ կա նող «Կա մազ» մակ-
նի շի ավ տո մե քե նայի վա րոր դի մեղ քը, քա նի որ վեր ջի նիս նկատ մամբ քրե ա կան գոր ծը 
կարճ վել է հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով:

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
վե րոն շյալ դիր քո րո շու մը հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է քրե ա կան 
գոր ծե րով հե տաքն նու թյան և նա խաքն նու թյան մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված ո րո շում-
նե րի գնա հատ ման հար ցին՝ ար ձա նագ րե լով, որ թեև քրե ա կան գոր ծե րով հե տաքն նու թյան 
և նա խաքն նու թյան մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված ո րո շում նե րով, այդ ըն թաց քում ան-
ձանց տված բա ցատ րու թյուն նե րով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չու նեն նա խա պես հաս տատ ված 
ա պա ցույ ցի ո ւժ, այ դու հան դերձ դրանք դիտ վում են որ պես ի նք նու րույն գ րա վոր ա պա-
ցույց ներ, ո րոնք կա րող են պա րու նա կել տե ղե կու թյուն ներ և գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց-
նե րի հետ հա մադ րու թյան ար դյուն քում հնա րա վո րու թյուն տան դա տա րա նին պար զե լու 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ի նչ պես 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը, հետ ևա բար դա տա րա նը տվյալ գոր ծի շր ջա նակ նե րում պար տա-
վոր է տալ նաև այդ ա պա ցույց նե րի ի րա վա կան գնա հա տա կա նը (տես՝ Վարթ կես Հա գո-
փյանն ը նդ դեմ Ա նա հիտ Հա կոբ ջա նյա նի, Ա լեք սանդր Դուր գա րյա նի, Ա ջափ նյակ նո տա րա-
կան տա րած քի նո տար Ռ. Ա ռա քե լյա նի՝ Ա նա հիտ Հա կոբ ջա նյա նին և նրա ներ կա յա ցու ցիչ 
Ա լեք սանդր Դուր գա րյա նին 7-օ րյա ժամ կե տում 25.500 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը 
վճա րե լուն պար տա վո րեց նե լու, այ լա պես գու մա րը 7-օ րյա ժամ կե տում չվ ճա րե լու դեպ քում 
պայ մա նա գի րը լուծ ված հա մա րե լու, Ա նա հիտ Հա կոբ ջա նյա նի ան վամբ գրան ցումն ան վա-
վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին և ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի Ա լեք սանդր Դուր գա րյա նի 
ը նդ դեմ Վարթ կես Հա գո փյա նի` դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը մաս նա կի կա տա րած 
հա մա րե լու և պարտ քի գու մա րի չա փը նվա զեց նե լու պա հան ջի մա սին թիվ Ա ՐԱԴ/0093/02/09 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։ 

Տ վ յալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով հան ցա կազ մի բա ցա կա յու-
թյան պատ ճա ռով քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի կարճ վե լու հան գա ման քը, գտել է, որ սույն 
գոր ծով հնա րա վոր չի ե ղել ո րո շել «Կա մազ» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի վա րոր դի մեղ քը: 

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ քրե ա կան գոր ծի 
վա րույ թի կար ճումն ի նք նին հիմք չէ ան ձի մե ղա վո րու թյու նը քա ղա քա ցի աի րա վա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան ա ռու մով բա ցա ռե լու հա մար, քա նի որ պա տաս խա նատ վու թյան եր կու 
տե սակ նե րը կա րող են կի րառ վել ի նչ պես մի ա սին, այն պես էլ ա ռան ձին: Ա վե լին, ա րար քում 
հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյու նը վկա յում է ըն դա մե նը ա րար քի քրե ա կա նաց նող հատ կա նի շի 
բա ցա կա յու թյան մա սին, մինչ դեռ չի բա ցա ռում տվյալ ա րար քում ան ձի մե ղա վոր վար քագ ծի 
դրս ևո րու մը և որ պես վեր ջի նիս հետ ևանք` քա ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը:
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Նշ ված եզ րա հան գում նե րից ել նե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից պատ շաճ գնա հա տա կա նի չեն ար ժա նաց վել սույն 
գոր ծով թույ լատ րե լի հա մար վող վե րոն շյալ ա պա ցույց նե րը, որ պի սի դա տա վա րա կան 
նոր մի խախ տու մը հիմք է սույն գոր ծը ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան նոր քն նու թյան ու-
ղար կե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո-
շու մը չի կա րող հա մար վել հիմ նա վոր ված նաև հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ բո ղո
քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 5-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն գոր ծով պարզ-
ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաu տե րը, ի նչ-
պեu նաև այն o րեն քը, Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շում կա յաց նե լիu։

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը 
պետք է վե րա նայի վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում։ Ը նդ 
ո րում, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նայե լիս պետք է պար տա դիր ան-
դրա դառ նա վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված բո լոր հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին (տես՝ Տիգ-
րան Կի րա կո սյանն ը նդ դեմ Վիկ տոր Խո լոդ նիյի` նո տա րա կան վա վե րա ցում չս տա ցած ան-
շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը վա վեր ճա նա չե լու և գնած ան շարժ գույ քի նկատ-
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին թիվ Ե ԷԴ/0871/02/09 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քում դր վել է նաև այն հան գա ման քը, որ Դա-
տա րա նի կող մից չի կի րառ վել սույն գոր ծով կի րառ ման են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1074-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը: Հետ ևա բար, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է 
ան դրա դառ նար վե րաքն նիչ բո ղո քի նյու թա կան ի րա վուն քի խախտ ման հիմ քին և հիմ-
նա վո րում նե րին և քն նարկ ման ա ռար կա դարձ ներ նաև բո ղո քի այդ մա սը։ Մինչ դեռ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ բա ցա կա յում է որ ևէ ան դրա դարձ վե րը նշ ված հիմ քին:

 Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 23.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա-
կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն-
թաց քում:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ՍԴ3/0498/02/09
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ՍԴ3/0498/02/09
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Տ. Նա զա րյան
 Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան
 Տ. Սա հա կյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Նա րի նե Զա քա րյա նի, Գեն նա դի Դա նի-

ե լ յա նի և Սու սան նա Դա նի ե լ յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա րա նի 14.12.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Նա րի նե Զա քա րյա նի և Է լեն 
Դա նի ե լ յա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Գեն նա դի Դա նի ե լ յա նի, վե ճի ա ռար կայի 
նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Սու սան նա Դա նի ե լ յա նի, 
վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Ա րա-
րատ Հա կո բյա նի ը նդ դեմ «Մր քա ձոր» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) և Ար շակ Ա ղա-
բե կյա նի` 1.998.780 ՀՀ դրամ ա ռող ջու թյա նը և գույ քին պատ ճառ ված վնաս նե րի բռ նա-
գանձ ման պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Նա րի նե Զա քա րյա նը և Գեն նա դի Դա նի ե լ յա նը պա հան ջել 

են Ըն կե րու թյու նից և Ար շակ Ա ղա բե կյա նից բռ նա գան ձել 1.998.780 ՀՀ դրամ` 1.364.680 
ՀՀ դրամ` որ պես ա ռող ջու թյա նը, 600.000 ՀՀ դրամ` որ պես գույ քին պատ ճառ ված վնաս-
ներ, և 34.100 ՀՀ դրամ` որ պես փոր ձաքն նու թյան ծախ սեր: 

ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 26.05.2010 թվա կա-
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նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Ըն կե րու թյու նից և Ար շակ Ա ղա բե կյա-
նից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ Նա րի նե Զա քա րյա նի վճռ վել է բռ նա գան-
ձել 889.980 ՀՀ դրամ` որ պես նրա և նրա ան չա փա հաս ե րե խայի` Է լեն Դա նի ե լ յա նի 
ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տու ցում, և հօ գուտ Գեն նա դի Դա նի ե լ յա-
նի` 634.100 ՀՀ դրամ, ո րից 600.000 ՀՀ դրա մը` որ պես գույ քին պատ ճառ ված վնաս, ի սկ 
34.100 դրա մը` որ պես փոր ձաքն նու թյան ի րա կա նաց ման ծախս, մնա ցած մա սով հայ ցը 
մերժ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 18.11.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե-
րու թյան և Նա րի նե Զա քա րյա նի ու Գեն նա դի Դա նի ե լ յա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը բա-
վա րար վել են մաս նա կի ո րեն` բե կան վել է Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի 26.05.2010 թվա կա նի վճի ռը, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 19.01.2011 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ Նա րի նե Զա քա րյա նի ու Գեն նա դի Դա նի ե լ յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը վե-
րա դարձ վել է:

ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Գրի-
գո րյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 29.06.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս-
նա կի ո րեն` Ըն կե րու թյու նից Նա րի նե Զա քա րյա նի և Է լեն Դա նի ե լ յա նի օգ տին ո րոշ վել 
է բռ նա գան ձել 723.000 ՀՀ դրամ` որ պես ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի գու մար, 
Ըն կե րու թյու նից Սու սան նա Դա նի ե լ յա նի օգ տին ո րոշ վել է բռ նա գան ձել 634.100 ՀՀ 
դրամ, ո րից 600.000 ՀՀ դրա մը` որ պես գույ քին պատ ճառ ված վնա սի գու մար, և 34.100 
ՀՀ դրա մը`որ պես փոր ձաքն նու թյան ծախս: Հայ ցը մնա ցած` 641.680 ՀՀ դրա մի բռ նա-
գանձ ման մա սով, մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
14.12.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա-
կի ո րեն` բե կան վել է Դա տա րա նի 29.06.2011 թվա կա նի վճի ռը, և գործն ու ղարկ վել է նոր 
քն նու թյան։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Նա րի նե Զա քա րյա նը, Գեն նա դի 
Դա նի ե լ յա նը և Սու սան նա Դա նի ե լ յա նը։

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

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծը, «Մար-

դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1072-րդ հոդ վա-
ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում են հետ ևյալ փաս տարկ-
նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և 
օբյեկ տիվ չի գնա հա տել հա մակ ցու թյան մեջ և ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա-
տա րա նի 29.06.2011 թվա կա նի վճ ռով բազ մա կող մա նի, օբյեկ տիվ և հիմ նա վոր վեր լու-
ծու թյան են են թարկ վել գոր ծի բո լոր փաս տերն ու հան գա մանք նե րը` նա խաքն նու թյան 
մարմ նի կող մից նա խա պատ րաստ ված նյու թե րը, գոր ծում առ կա բո լոր փաս տաթղ թե րը, 
կող մե րի ու մաս նա կից նե րի փաս տարկ ներն ու ա ռար կու թյուն նե րը: Դա տա րա նը հիմ-
նա վո րել է նաև, թե ին չու է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ Դա տա րա նը, հա մադ րե լով վա րորդ 
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Ար շակ Ա ղա բե կյա նի հետ կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի բո լոր դրույթ ներն ու 
լի ա զո րա գի րը գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հետ, հան գել է ճիշտ եզ րա կա ցու-
թյան, որ ավ տո մե քե նան ա նօ րի նա կան կար գով դուրս չի ե կել դրա սե փա կա նա տի րոջ 
տի րա պե տու թյու նից: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 14.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 
29.06.2011 թվա կա նի վճ ռին։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1.  Սյու նի քի մար զի Գո րիս քա ղա քի բնա կիչ Ար շակ Ա ղա բե կյա նը իր վա րած «Սա-

մանդ» մակ նի շի Տ0805 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայով 06.05.2009 թվա կա նին` ժա-
մը 12-ի սահ ման նե րում, Եր ևան ըն թա նա լիս Եր ևան-Ե ղեգ նա ձոր ճա նա պար հի 82-րդ կմ 
հատ վա ծում բախ վել է հան դի պա կաց ըն թա ցող Գեն նա դի Դա նի ե լ յա նի վա րած «ՎԱԶ 
21033» մակ նի շի 11 ԼՍ 262 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նային, ո րի հետ ևան քով եր կու 
մե քե նա նե րի ո ւղ ևոր նե րը ստա ցել են տար բեր ծան րու թյան աս տի ճա նի մարմ նա կան 
վնաս վածք ներ ( հա տոր 1, գ. թ. 5),

2.  Դեպ քի առ թիվ Ա րա րա տի քնն չա կան բա ժան մուն քում նա խա պատ րաստ ված 
նյու թե րով պարզ վել է, որ Ար շակ Ա ղա բե կյա նը խախ տել է ՃԵԿ-ի 65-66 կա նոն նե րը, ի նչ-
պես նաև «Ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի պա հանջ նե րը, տեխ նի կա կան տե սա կե տից ստեղ ծել 
է վթա րային ի րադ րու թյուն, դրա նով ի սկ պայ մա նա վո րել պա տա հա րի ա ռա ջա ցու մը` 
ի նքն ի րեն զր կե լով այն կան խե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյու նից, ին չի ար դյուն-
քում Նա րի նե Զա քա րյա նի ա ռող ջու թյա նը պատ ճա ռել է ծանր, Է լեն Դա նի ե լ յա նի ա ռող-
ջու թյա նը` մի ջին ծան րու թյան վնաս, ի սկ Գեն նա դի Դա նի ե լ յա նի ա ռող ջու թյա նը պատ-
ճառ վել է թեթև վնա սի հատ կա նիշ ներ չպա րու նա կող մարմ նա կան վնաս վածք: Ար շակ 
Ա ղա բե կյա նը կա տա րել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա-
տես ված հան ցա գոր ծու թյուն: Սա կայն ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից հա մա նե րում հայ-
տա րա րե լու մա սին 19.06.2009 թվա կա նի ո րոշ ման հի ման վրա նա խա պատ րաստ ված 
նյու թե րով քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ վել է, և Ար շակ Ա ղա բե կյա նի նկատ մամբ 
քրե ա կան հե տապն դում չի ի րա կա նաց վել (հա տոր 1, գ. թ. 5-7),

3. 1981 թվա կա նի ար տադ րու թյան մար դա տար «ՎԱԶ 21033» ավ տո մե քե նայի 
սե փա կա նա տեր է հան դի սա նում Ստե փա նա կեր տի Վազ գեն Սարգ սյան փո ղո ցի 15/12 
հաս ցե ի բնա կիչ Սու սան նա Դա նի ե լ յա նը (հա տոր 1, գ.թ 10, 11), ով գույ քին պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման պա հանջ է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան դեմ (հա տոր 5, գ. թ. 23),

4. 2007 թվա կա նի ար տադ րու թյան մար դա տար «Սա մանդ» մակ նի շի ավ տո մե քե-
նայի սե փա կա նա տերն է հան դի սա նում Գո րի սի Մաշ տո ցի փո ղո ցի 28 հաս ցե ի բնա կիչ 
Ա րա րատ Հա կո բյա նը (հա տոր 1 գ.թ 5), ո րը ներգ րավ վել է գոր ծին որ պես ի նք նու րույն 
պա հանջ չներ կա յաց նող 3-րդ ան ձ (հա տոր 5, գ.թ. 28),

5. Տ րանս պոր տային մի ջո ցի վար ձա կա լու թյան մա սին 01.06.2007 թվա կա նի պայ-
մա նագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը` ի դեմս տնօ րեն Կո րյուն Հա կո բյա նի, վար ձա տու 
Ա րա րատ Հա կո բյա նից վար ձա կա լել է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով նրան պատ կա նող 
«Սա մանդ» մակ նի շի 2007 թվա կա նի ար տադ րու թյան, սե դան տի պի ավ տո մե քե նան`դ րա 
կա ռա վար ման և տեխ նի կա կան շա հա գործ ման ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թույլտ-
վու թյամբ` ո ւղ ևո րա փո խադ րում ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով (հա տոր 1, գ.թ 53-54), 
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6. Ըն կե րու թյան և Ար շակ Ա ղա բե կյա նի միջև 01.10.2008 թվա կա նին կնք վել է ա նո-
րոշ ժամ կե տով աշ խա տան քային պայ մա նա գիր, հա մա ձայն ո րի` վեր ջինս ՀՀ տա րած-
քում ո ւղ ևո րա փո խադ րում ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով նշա նակ վել է աշ խա տան քի 
վա րոր դի պաշ տո նում (հա տոր 1, գ.թ. 57-58),

7. 27.10.2008 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Ար շակ Ա ղա բե կյա նի միջև կնք վել է լի ա-
կա տար նյու թա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին 57/2/1 պայ մա նա գի րը, հա մա ձայն 
ո րի` Ըն կե րու թյունն աշ խա տո ղի պա տաս խա նատ վու թյանն է հանձ նել «Ռե նո» մակ նի շի 
Տ0819 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան (հա տոր 1, գ. թ. 56), 

8. 27.10.2008 թվա կա նին կա տար վել է «Ռե նո» մակ նի շի Տ0819 պետ հա մա րա նի-
շի ավ տո մե քե նայի հանձ նում-ըն դու նում, և կազմ վել է մե քե նայի հանձն ման-ըն դուն ման 
57/2/2 ակ տը (հա տոր1, գ.թ. 55): 

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ են թա կե տի հա-

մա ձայն` քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը ծա գում են նաև 
այլ ան ձին վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով, ի սկ նույն օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ պար տա վո րու թյուն նե րը ծա գում են պայ մա նագ րից, վնաս պատ ճա
ռե լու հետ ևան քով և նույն օ րենսգր քում նշ ված այլ հիմ քե րից: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1058-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա-
քա ցու ան ձին կամ գույ քին, ի նչ պես նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված 
վնա սը լրիվ ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մից: Նույն հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն`վ նաս պատ ճա ռած ան ձն ա զատ վում է այն հա տու ցե լուց, 
ե թե ա պա ցու ցում է, որ վնասն իր մեղ քով չի պատ ճառ վել: Օ րեն քով կա րող է նա խա տես-
վել վնա սի հա տու ցում` վնաս պատ ճա ռո ղի մեղ քի բա ցա կա յու թյամբ: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ի րա վա-
բա նա կան ան ձինք և քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնց գոր ծու նե ու թյու նը կապ ված է շր ջա պա տի 
հա մար ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի հետ (տ րանս պոր տային մի ջոց նե րի, մե խա նիզմ նե-
րի, բարձր լար վա ծու թյան է ներ գի այի, ա տո մային է ներ գի այի, պայ թու ցիկ նյու թե րի, ու-
ժեղ ներ գոր ծող թույ նե րի և այլ նի օգ տա գոր ծում, շի նա րա րա կան և դրա հետ կապ ված 
այլ գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նա ցում), պար տա վոր են հա տու ցել ա ռա վել վտան գի աղ
բյու րով պատ ճառ ված վնա սը, ե թե չեն ա պա ցու ցում, որ վնա սը ծա գել է ան հաղ թա
հա րե լի ու ժի կամ տու ժո ղի դի տա վո րու թյան հետ ևան քով: Ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի 
սե փա կա նա տի րո ջը դա տա րա նը կա րող է նաև լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն ա զա տել պա-
տաս խա նատ վու թյու նից` նույն օ րենսգր քի 1076 հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա-
տես ված հիմ քե րով: Վնաս հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը դր վում է ա ռա վել վտան գի 
աղ բյու րը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով կամ այլ օ րի նա կան հիմ քով (վար ձա կա լու թյան 
ի րա վունք, լի ա զո րագ րով տրանս պոր տային մի ջոց նե րը վա րե լու ի րա վունք և այլն) տի-
րա պե տող ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ քա ղա քա ցու վրա: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1058-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից պարզ է դառ-
նում, որ վնա սի հա տուց ման հա մար պար տա դիր պայ ման է պար տա պա նի ոչ օ րի նա-
չափ վար քագ ծի, վնաս նե րի, վնաս նե րի ու ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղու թյան միջև պատ ճա-
ռա հետ ևան քային կա պի և պար տա պա նի մեղ քի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը (տես` 
Նա տա լյա Հա կո բյանն ը նդ դեմ Վար դան Հայ րա պե տյա նի` վնա սի հա տուց ման պա հան-
ջի մա սին թիվ ՀՔԴ 3/0016/02/08 գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009թ.-ի ո րո շու մը): 

Ընդ ո րում, քն նարկ վող պա րա գա յում օ րենսդ րի կող մից ամ րագր վել է վնաս պատ-
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ճա ռած ան ձի մե ղա վո րու թյան կան խա վար կա ծը, քա նի որ են թադ րյալ վնաս պատ ճա-
ռած ան ձն է կրում իր մեղ քի բա ցա կա յու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը, ո րի 
ա պա ցու ցումն էլ վնաս պատ ճա ռած ան ձին ա զա տում է այն հա տու ցե լուց:

 Սա կայն քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյունն այս ը նդ հա նուր կա նո նից սահ մա նել 
է մի շարք բա ցա ռու թյուն ներ, ե րբ ան ձը պար տա վոր է հա տու ցել պատ ճառ ված վնա սը 
նաև վնաս պատ ճա ռե լու մեջ իր մեղ քի բա ցա կա յու թյան դեպ քե րում: Այդ բա ցա ռու թյուն-
նե րից մեկն էլ ա ռա վել վտան գի աղ բյու րով պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցումն է: 

Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ բա ցա-
կա յում են վնա սը հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նից ա զա տե լու օ րեն քով մատ նանշ-
ված հիմ քե րը, հետ ևա բար, Նա րի նե Զա քա րյա նին, Է լեն և Սու սան նա Դա նի ե լ յան նե րին 
պատ ճառ ված վնա սը են թա կա է հա տուց ման` դա տաքն նու թյամբ հիմ նա վոր ված չա փի 
շր ջա նակ նե րում: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քի բա վա րար ման հիմ քում 
դրել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա-
բա նա կան մա սում չի ան դրա դար ձել Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված լի ա զո րագ-
րին, Ըն կե րու թյան և Ար շակ Ա ղա բե կյա նի միջև կնք ված աշ խա տան քային, լի ա կա տար 
նյու թա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին պայ մա նագ րե րին և դրանց գնա հատ մա նը, 
մինչ դեռ նշ ված ա պա ցույց նե րի՝ մյուս ա պա ցույց նե րի հետ հա մակ ցու թյան մեջ գնա հա-
տե լու ար դյուն քում հնա րա վոր կլի նի պար զել, ա րդյոք սույն գոր ծով կի րա ռե լի են ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1062-րդ և 1072-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, թե` ո չ։

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` «Սա մանդ» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի սե փա-
կա նա տերն է Ա րա րատ Հա կո բյա նը (հա տոր 1 գ.թ 5), ո րը, սա կայն, 01.06.2007 թվա կա նի 
տրանս պոր տային մի ջո ցի վար ձա կա լու թյան մա սին պայ մա նագ րով այն հանձ նել է Ըն-
կե րու թյան ժա մա նա կա վոր տի րա պետ մանն ու օգ տա գործ մա նը` դրա կա ռա վար ման և 
տեխ նի կա կան շա հա գործ ման ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թույլտ վու թյամբ: Պայ մա-
նագ րի 4.14 կե տի «ե» են թա կե տի, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 651-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար ձա կալ ված տրանս պոր տային մի ջո ցով, նրա մե խա նիզմ նե րով 
և սար քե րով եր րորդ ան ձանց պատ ճառ ված վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը 
կրում է վար ձա կա լը, այ սինքն` Ըն կե րու թյու նը: ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1072-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի ե րկ րորդ պար բե րու թյան հա մա ձայն` վնաս հա տու ցե լու պար տա-
կա նու թյու նը դր վում է ա ռա վել վտան գի աղ բյու րը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով կամ 
այլ օ րի նա կան հիմ քով (վար ձա կա լու թյան ի րա վունք, լի ա զո րագ րով տրանս պոր տային 
մի ջոց նե րը վա րե լու ի րա վունք և այլն) տի րա պե տող ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ քա ղա-
քա ցու վրա: Ըն կե րու թյու նը 01.06.2007 թվա կա նի պայ մա նագ րի ու ժով հան դի սա նում է 
«Սա մանդ» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի օ րի նա կան տի րա պե տո ղը:

 Միև նույն ժա մա նակ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1062-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` ի րա վա բա նա կան ան ձը կամ քա ղա քա ցին հա տու ցում է իր աշ խա տո ղի կող մից 
աշ խա տան քային (ծա ռայո ղա կան, պաշ տո նե ա կան) պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե-
լիս պատ ճառ ված վնա սը: Տվ յալ դեպ քում «Սա մանդ» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի վա րորդ 
Ար շակ Ա ղա բե կյա նը հան դի սա նում է ա ռա վել վտան գի աղ բյու րը կա ռա վա րող ան ձը, 
բայց ոչ օ րի նա կան (տիտ ղո սային) տի րա պե տող, նա աշ խա տան քային ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րի մեջ է գտն վել Ըն կե րու թյան հետ (հա տոր 1, գ. թ. 57-58), ո րը, հա տու ցե լով 
տու ժող նե րի կրած վնաս նե րը, կա րող է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1074-րդ հոդ-
վա ծի ու ժով հե տա դարձ պա հանջ ներ կա յաց նել Ար շակ Ա ղա բե կյա նի դեմ: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1072-րդ հոդ վածն ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա-
կա նա տի րոջն ա զա տում է վնա սը հա տու ցե լու պար տա վո րու թյու նից հետ ևյալ դեպ քե րում.

	ան հաղ թա հա րե լի ու ժի,
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	ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե տու մից աղ բյուրն այլ 

ան ձանց ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով  դուրս գա լու դեպ քե րում:
Տ վ յալ գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու 

վե րը նշ ված ե րեք հիմ քերն էլ առ կա չեն, քա նի որ ը ստ Ա րա րա տի քնն չա կան բա ժան-
մուն քի նա խա պատ րաս տած նյու թե րի` «Սա մանդ» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի վա րորդ 
Ար շակ Ա ղա բե կյա նը, խախ տե լով ՃԵԿ-ի 65-66 կա նոն նե րը, ի նչ պես նաև «Ճա նա պար-
հային ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ կե տի պա հանջ նե րը, տեխ նի կա կան տե սա կե տից ստեղ ծել է վթա րային ի րադ-
րու թյուն, դրա նով ի սկ պայ մա նա վո րել պա տա հա րի ա ռա ջա ցու մը` ի նքն ի րեն զր կե լով 
այն կան խե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյու նից: Ի նչ վե րա բե րում է Ըն կե րու թյան այն 
դիր քո րոշ մա նը, որ Ար շակ Ա ղա բե կյա նը 06.05.2009 թվա կա նին «Սա մանդ» մակ նի շի 
մե քե նային ա պօ րի նա բար է տի րա ցել, ա պա գոր ծի նյու թե րով նշ ված հան գա ման քը չի 
ա պա ցուց վել: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյու նը` որ-
պես «Սա մանդ» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի օ րի նա կան տի րա պե տող, պար տա վոր է հա-
տու ցել ա ռա վել վտան գի աղ բյուր հան դի սա ցող մե քե նայով Նա րի նե Զա քա րյա նի, Է լեն 
և Սու սան նա Դա նի ե լ յան նե րի ա ռող ջու թյա նը և գույ քին պատ ճառ ված վնա սը, ո րի ար-
դյուն քում նա ռեգ րե սի ի րա վունք է ձեռք բե րում Ար շակ Ա ղա բե կյա նի նկատ մամբ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում հիմ նա վոր չեն Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի պատ ճա ռաբ նու թյուն ներն այն մա սին, որ Դա տա րա նը ի րա կա նաց րել է թե-
րի քն նու թյուն և չի ան դրա դար ձել Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված լի ա զո րագ րին, 
Ըն կե րու թյան և Ար շակ Ա ղա բե կյա նի միջև կնք ված աշ խա տան քային, լի ա կա տար նյու-
թա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին պայ մա նագ րե րին, քա նի որ տվ յալ դեպ քում 
ան հրա ժեշտ էր բա ցա հայ տել ա ռա վել վտան գի աղ բյու րով պատ ճառ ված վնա սի հա-
մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբյեկ տին, ո րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
1072-րդ հոդ վա ծի և 01.06.2007 թվա կա նի տրանս պոր տային մի ջո ցի վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի ու ժով հան դի սա նում է «Սա մանդ» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի օ րի նա կան 
տի րա պե տող Ըն կե րու թյու նը, այլ ոչ թե տրանս պոր տային մի ջո ցը ժա մա նա կա վո րա պես 
կա ռա վա րող վա րորդ Ար շակ Ա ղա բե կյա նը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րո գյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը 
և սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1072-րդ հոդ վա ծը:

 Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 14.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

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

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 14.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ-
հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 29.06.2011 թվա կա նի վճ ռին:

2. «Մր քա ձոր» ՍՊԸ-ից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան ձել 
39.690 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան 
տուր քի գու մար, 39.690 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա 
պե տա կան տուր քի գու մար:

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԿԴ/0125/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԿԴ/0125/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ա. Թու մա նյան
 Դա տա վոր ներ՝ Լ. Գրի գո րյան
 Գ. Մա տի նյան
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ար մի նե Ա բե լ յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 28.12.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ, ը ստ հայ ցի 
Ար մի նե Ա բե լ յա նի ը նդ դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Դա նի ե լ յա նի (այ սու-
հետ՝ Ձեռ նար կա տեր) վնա սի փոխ հա տուց ման պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Ար մի նե Ա բե լ յա նը պա հան ջել է Ձեռ նար կա տի րո ջից բռ նա-

գան ձել 3.545.100 ՀՀ դրամ` որ պես «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի 03 ՕՕ 777 պե տա կան 
հա մա րա նի շով ավ տո մե քե նային պատ ճառ ված վնա սի գու մար:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի(դա տա վոր` Ն.Պո ղո-
սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 20.10.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա-
կի ո րեն` 3.161.100 ՀՀ դրա մի չա փով:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
28.12.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ձեռ նար կա տի րոջ վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, 
Դա տա րա նի 20.10.2011 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է, հայ ցը մերժ վել է: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար մի նե Ա բե լ յա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան-

նես Դա նի ե լ յա նը:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 

1058-րդ հոդ վա ծը և 1062-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման հի ման 

վրա չի գնա հա տել գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես այն, որ Եր-
ևա նի քնն չա կան վար չու թյան ՃՏՀ քն նու թյան բաժ նի քն նիչ Հ.Խա լա թյա նի 26.10.2010 
թվա կա նի քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ մամբ հաս տատ վել է այն, 
որ Է մին Յավ րյա նը, որ պես ավ տոլ վաց ման կե տի` Ձեռ նար կա տի րոջ մոտ աշ խա տող 
աշ խա տա կից, ի րեն հանձն ված «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի 03 ՕՕ 777 պետ հա մա րա-
նի շի ավ տո մե քե նան լվա նա լուց հե տո մե քե նայի վրայի ջրային կա թիլ նե րը չո րաց նե լու 
նպա տա կով այն հա նել է ավ տոլ վաց ման կե տից և վա րել է Ն.Զա րյան փո ղո ցի կող մից 
Հ.Քո չար փո ղո ցից դե պի Վ.Վա ղար շյան փո ղոց տա նող ու ղե մա սի մեջ տե ղով, ին չի հետ-
ևան քով ը նդ հար վել է այլ ավ տո մե քե նա նե րի: «Այ սինքն` Է մին Յավ րյանն ի նքն է հաս-
տա տել, որ նա վե ճի ա ռար կա ավ տո մե քե նան վթա րի է են թար կել իր աշ խա տան քային 
պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս, ի սկ թե ի նչ ե ղա նա կով է կա տա րում այն, դա 
Գոր ծա տո ւի և աշ խա տո ղի միջև ե ղած պայ մա նա վոր վա ծու թյու նից և աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րից է կախ ված»:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 28.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 20.10.2011 
թվա կա նի վճ ռին:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1062-րդ հոդ վա ծը, ո րը 

պետք է կի րա ռեր: Սույն գոր ծով Ձեռ նար կա տի րոջ և Է մին Յավ րյա նի միջև 01.10.2010 
թվա կա նին կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 3.1 կե տի հա մա ձայն` սույն պայ մա-
նագ րով աշ խա տան քային օր վա սկիզ բը սահ ման վում է 21.00-ն, ի սկ ա վար տը 09.00-ն: 
Հետ ևա բար վե րոն շյալ ա պա ցույց նե րի լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ քն նու թյան 
ար դյուն քում դա տա րա նը կա րող էր եզ րա հան գել, որ Է մին Յավ րյա նը գոր ծել է իր աշ-
խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րից դուրս: Բանն այն է, որ «Վոլկս վա գեն Է օս» 
մակ նի շի ավ տո մե քե նան ավ տոլ վաց ման կետ մուտք չի գոր ծել և 11.10.2011 թվա կա նին 
ժա մը 09.00-ի սահ ման նե րում` կա յա նել է ավ տոլ վաց ման կե տից դուրս գտն վող տա-
րած քում, ին չը պն դել է նաև Է մին Յավ րյանն իր 15.10.2010 թվա կա նի բա ցատ րու թյամբ, 
ա վե լին` Է մին Յավ րյա նը գտն վել է իր աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա-
նա կից դուրս, այ սինքն` վե րը նշ ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րով սահ ման ված նրա 
աշ խա տան քային ժամն ար դեն ա վարտ ված է ե ղել: Հետ ևա բար այդ պա հին Է մին Յավ-
րյա նը չի հա մար վել աշ խա տող և ի րա վունք չի ու նե ցել «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի ավ-
տո մե քե նան լվա նա լու և վա րե լու, քա նի որ վեր ջի նիս հա մար աշ խա տան քային պայ մա-
նագ րով այդ պի սի պար տա վո րու թյուն սահ ման ված չէ:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1. 01.10.2010 թվա կա նին Ձեռ նար կա տի րոջ և Է մին Յավ րյա նի միջև ա նո րոշ ժամ կե-
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տով կնք վել է աշ խա տան քային պայ մա նա գիր (այ սու հետ` Պայ մա նա գիր) (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 10):

2. Պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն` Է.Յավ րյա նը աշ խա տան քի է ըն դուն վել որ-
պես ավ տոլ վա ցող և աշ խա տան քի կա տար ման վայրն է հան դի սա ցել Գոր ծա տո ւի գտն-
վե լու վայ րը: Նշ ված պայ մա նագ րով աշ խա տո ղին հանձ նա րար վող աշ խա տան քը նե րա-
ռել է մե քե նա նե րի լվա ցու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10):

3. Պայ մա նագ րի 4.1 կե տում ամ րագր վել է ցան կա ցած պա հին աշ խա տո ղին հանձ նա-
րար ված աշ խա տանք նե րի կա տար ման ըն թաց քը ստու գե լու և աշ խա տո ղի կող մից իր պար-
տա կա նու թյուն նե րը ոչ պատ շաճ ո րա կով կա տա րե լու դեպ քում վեր ջի նիս կար գա պա հա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու Գոր ծա տո ւի ի րա վուն քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11):

4. Պայ մա նագ րի 3.1 կե տով` աշ խա տան քային օր վա սկիզբ է սահ ման վել ժա մը 2100-
ն, ա վար տը` ժա մը 0900-ն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11):

5. 11.10.2010 թվա կա նին ա ռա վո տյան ժա մը 0900-ի սահ ման նե րում` քա ղա քա ցի 
Վար դան Պո ղո սյա նը, ով օգ տա գոր ծել է Ար մի նե Ա բե լ յա նին սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով պատ կա նող «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի 03 ՕՕ 777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո-
մե քե նան, լվա նա լու նպա տա կով այն հանձ նել է Է մին Յավ րյա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 108, 
115` Է մին Յավ րյա նի և Վար դան Պո ղո սյա նի բա ցատ րու թյուն նե րը):

6. 11.10.2010 թվա կա նին` ավ տո մե քե նան լվա նա լուց հե տո` ժա մը 1000-ի սահ ման-
նե րում, Եր ևան քա ղա քի Հրա չյա Քո չա րի փո ղո ցի 143 տան դի մաց Է մին Յավ րյա նը 
«Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի 03 ՕՕ 777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայով ը նդ հար-
վել է Գա րիկ Հով հան նի սյա նի վա րած «Ֆի ատ Դոբ լո» մակ նի շի 17 ՏՕ 828 պետ հա մա-
րա նի շի ավ տո մե քե նային, այ նու հետև մայ թեզ րի մոտ կա յան ված Կա րեն Հա կո բյա նին 
պատ կա նող «ՎԱԶ 21213» մակ նի շի 04 ՍԼ 399 պետ հա մա րա նի շի և Ա րամ Կա րա պե-
տյա նին պատ կա նող «Մեր սե դես Բենց» մակ նի շի 01 ԼԼ 349 պետ հա մա րա նի շի ավ-
տո մե քե նա նե րին, ո րի հետ ևան քով «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի վա-
րոր դը ստա ցել է մարմ նա կան վնաս վածք ներ և տե ղա փոխ վել «Ար մե նի ա» բժշ կա կան 
կենտ րոն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20):

7. Եր ևան քա ղա քի քնն չա կան վար չու թյան ՃՏՀ քն նու թյան բաժ նի 26.10.2010 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ վել է ավ տո վա րորդ ներ Է մին Յավ-
րյա նի և Գա րիկ Հով հան նի սյա նի ա րարք նե րում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20-22):

8. ՀՀ փոր ձա գի տա կան կենտ րոն ՊՈԱԿ-ի 25.10.2010 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան հա-
մա ձայն` փոր ձաքն նու թյան տրա մադր ված վի ճա կում «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի 03 ՕՕ 
777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի վնաս վածք նե րի հետ ևան քով այդ ավ տո մե քե նայի 
(գույ քի) վնա սի չափն ար ժե քային ար տա հայ տու թյամբ 12.10.2010 թվա կա նի դրու թյամբ գոր-
ծող շու կա յա կան գնե րով կազ մում է 3.161.100 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 125-134):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է վնա սի հա-

տուց ման ը նդ հա նուր պայ ման նե րին:
 Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի 10-րդ կե տի 

հա մա ձայն` քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է 
վնաս ներ հա տու ցե լով:

 Նույն օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան ձը, ո ւմ ի րա վուն քը 
խախտ վել է, կա րող է պա հան ջել ի րեն պատ ճառ ված վնաս նե րի լրիվ հա տու ցում, ե թե 
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վնաս նե րի հա տուց ման ա վե լի պա կաս չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ-
րով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վնաu ներ են ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի 
ծախuե րը, որ նա կա տա րել է կամ պետք է կա տա րի խախտ ված ի րա վուն քը վե րա կանգ-
նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուu տը կամ վնաu ված քը (ի րա կան վնաu), ի նչ պեu նաև չu-
տաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րոնք այդ ան ձը կu տա նար քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան 
uո վո րա կան պայ ման նե րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխախտ վեր (բաց թողն ված o գուտ):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1058-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա-
քա ցու ան ձին կամ գույ քին, ի նչ պես նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված 
վնա սը լրիվ ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մից: Վնա սի 
հա տուց ման պար տա կա նու թյունն օ րեն քով կա րող է դր վել վնաս չպատ ճա ռած ան ձի 
վրա: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` վնաս պատ ճա ռած ան ձն ա զատ վում է այն 
հա տու ցե լուց, ե թե ա պա ցու ցում է, որ վնասն իր մեղ քով չի պատ ճառ վել:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վնա սի հա տուց ման հա-
մար պար տա դիր պայ ման է պար տա պա նի ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի, վնաս նե րի, վնաս-
նե րի և ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղու թյան միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի ու պար տա-
պա նի մեղ քի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը (տես՝ Նա տա լյա Հա կո բյանն ը նդ դեմ 
Վար դան Հայ րա պե տյա նի՝ վնա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին թիվ ՀՔԴ3/0016/02/08 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին կե տի 
հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած 
փաս տե րը։

 Փաս տո րեն, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա-
ծի հիմ քով վնա սի հա տուց ման հա մար պար տա դիր պայ ման հան դի սա ցող տար րե րից՝ 
հայց վո րի մոտ վնաս նե րի առ կա յու թյան, պա տաս խա նո ղի մոտ ոչ օ րի նա չափ վար-
քագ ծի առ կա յու թյան, վնաս նե րի ու են թադ րյալ վնաս պատ ճա ռող ան ձի ոչ օ րի նա չափ 
գոր ծո ղու թյան միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կա յու թյան հան գա մանք նե-
րի ա պա ցուց ման բե ռը կրում է հայց վոր կող մը (տես «Սաս նա-Մա նա նա» ՍՊԸ-ն ը նդ-
դեմ Դա նի ել Ղա սա բօղ լյա նի` պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին թիվ 
Ե ՔԴ/0086/02/08 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.06.2009 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, գտ նե լով, որ վե րոն շյալ ը նդ հա նուր կա նոն նե րը կի րա ռե-
լի են նաև սույն գոր ծի նկատ մամբ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ան հրա ժեշտ չի հա մա րում կր-
կին ան դրա դառ նալ վե րոն շյալ ի րա վա կան հար ցե րին, և սույն գոր ծով բո ղո քում բարձ-
րաց ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար նպա տա կա հար մար է գտ նում քն նարկ ման 
ա ռար կա դարձ նել հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադ րու մը` ո ւ՞մ կող մից է են թա կա հա տուց-
ման աշ խա տան քային (ծա ռայո ղա կան, պաշ տո նե ա կան) պար տա կա նու թյուն նե րը կա-
տա րե լիս աշ խա տո ղի կող մից եր րորդ ան ձին պատ ճառ ված վնա սը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1062-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ի րա-
վա բա նա կան ան ձը կամ քա ղա քա ցին հա տու ցում է իր աշ խա տո ղի կող մից աշ խա տան-
քային (ծա ռայո ղա կան, պաշ տո նե ա կան) պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս պատ-
ճառ ված վնա սը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
վե րոն շյալ նոր մի կի րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ է նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 17-րդ և 1058-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված վնա սի հա տուց ման ը նդ հա նուր պայ-
ման նե րի առ կա յու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձի աշ խա տո ղի կող մից 
վնաս պատ ճառ վե լու դեպ քում որ պես վնաս պատ ճա ռող հան դես է գա լիս տվ յալ աշ խա-
տո ղը, քա նի որ վեր ջի նիս գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան հետ ևան քով է պատ-
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ճառ վել վնա սը: Մի ա ժա մա նակ, օ րենս դի րը, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ աշ-
խա տո ղը տվ յալ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րել է ոչ թե ամ բող ջու թյամբ ա զատ լի նե լով 
դրանց մեջ, այլ ի րա կա նաց նե լով իր աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը, որ պես 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբյեկտ դի տել է ոչ թե վնաս պատ ճա ռո ղին, այլ այն 
ի րա վա բա նա կան ան ձին (ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը), ո րի աշ խա տո ղի կող մից պատ-
ճառ վել է վնա սը: Օ րենսդ րա կան նման ի րա վա կար գա վոր ման նպա տակն ա ռա ջին հեր-
թին կա յա նում է նրա նում, որ աշ խա տան քային (ծա ռայո ղա կան, պաշ տո նե ա կան) պար-
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քում աշ խա տո ղը գոր ծում է 
ոչ թե իր, այլ հենց գոր ծա տո ւի ա նու նից, և հետ ևա բար օ րենս դի րը, վնա սի հա տուց ման 
պար տա վո րու թյու նը դնե լով գոր ծա տո ւի վրա, կար ևո րել է տու ժող կող մի հա մար ո րո-
շա կի ե րաշ խիք նե րի ա պա հո վու մը պատ ճառ ված վնա սի ամ բող ջա կան վե րա կանգն ման 
ա ռու մով, ին չը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես-
ված խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ա պա հով ման սկզ բուն քի դրս ևո րում է 
վնա սի հա տուց ման հա րա բե րու թյուն նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի 
առ նեն, որ նմա նա տիպ գոր ծե րի քն նու թյան ժա մա նակ է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի յու-
րա քան չյուր գոր ծով պար զել` ա րդյոք վնա սը պատ ճառ վել է աշ խա տող հա մար վող ան ձի 
կող մից իր աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս: 

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` աշ խա տո ղը 
սույն օ րենսգր քով սահ ման ված տա րի քի հա սած գոր ծու նակ քա ղա քա ցին է, ո րն աշ խա-
տան քային պայ մա նագ րի հի ման վրա գոր ծա տո ւի օգ տին կա տա րում է ո րո շա կի աշ խա-
տանք` ը ստ ո րո շա կի մաս նա գի տու թյան, ո րա կա վոր ման կամ պաշ տո նի: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1062-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ աշ խա-
տող է հա մար վում աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հի ման վրա, ի նչ պես նաև քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վա կան պայ մա նագ րով աշ խա տանք կա տա րող քա ղա քա ցին, ե թե նա 
գոր ծել է կամ պետք է գոր ծեր հա մա պա տաս խան ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ քա ղա-
քա ցու ա ռա ջադ րան քով և աշ խա տանք նե րի ան վտանգ կա տար ման նկատ մամբ նրա 
վե րահս կո ղու թյան ներ քո: 

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենս գիր քը սահ մա նում է նաև աշ խա տո ղի կող մից աշ խա-
տան քային պայ մա նագ րով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման կար գը: 

Մաս նա վո րա պես, ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` աշ-
խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի փո խա դարձ հա մա ձայ-
նու թյան վրա հիմն ված հա րա բե րու թյուն ներն են, ը ստ ո րի` աշ խա տողն ան ձամբ, ո րո-
շա կի վար ձատ րու թյամբ կա տա րում է աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ ներ (ո րո շա կի մաս-
նա գի տու թյամբ, ո րա կա վոր մամբ կամ պաշ տո նում աշ խա տանք)` են թարկ վե լով ներ
քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րին, ի սկ գոր ծա տուն ա պա հո վում է աշ խա տան քային 
օ րենսդ րու թյամբ, աշ խա տան քային ի րա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ և աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված 
աշ խա տան քի պայ ման ներ: 

Նույն օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր ծա տու նե րը, աշ խա տող նե րը 
և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լիս և պար տա կա
նու թյուն նե րը կա տա րե լիս պար տա վոր են պահ պա նել օ րեն քը, գոր ծել բա րե խիղճ 
և ող ջա միտ: Աշ խա տան քային ի րա վունք նե րի չա րա շա հումն ար գել վում է: Աշ խա տան-
քային ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մամբ և պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մամբ չպետք 
է խախտ վեն այլ ան ձանց` օ րենք նե րով պաշտ պան վող ի րա վունք ներն ու շա հե րը: 

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 216-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է նաև, որ աշ խա
տո ղը պար տա վոր է բա րեխղ ճո րեն կա տա րել աշ խա տան քային պայ մա նագ րով 



155

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը, պահ պա նել կազ մա կեր պու թյան ներ քին կար
գա պա հա կան կա նոն նե րը, աշ խա տան քային կար գա պա հու թյու նը, կա տա րել աշ
խա տան քի սահ ման ված նոր մա նե րը, պահ պա նել աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան և 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման պա հանջ նե րը, բա րեխղ ճո րեն վե րա բեր վել գոր ծա տո ւի 
և այլ աշ խա տող նե րի գույ քին, ի նչ պես նաև մարդ կանց կյան քին ու ա ռող ջու թյա նը, գոր-
ծա տո ւի գույ քի պաշտ պա նու թյանն սպառ նա ցող վտան գի ծագ ման մա սին ան մի ջա պես 
տե ղե կաց նել գոր ծա տո ւին:

 Վե րոն շյալ նոր մե րի հա մադ րու թյու նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1062-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հետ ցույց է տա լիս, որ ան ձը աշ խա տող հա մար վե լու հա մար պետք 
է աշ խա տի աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հի ման վրա: Մի ա ժա մա նակ, օ րենս դի րը 
վեր ջի նիս պար տա վո րեց նում է աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րել 
օ րի նա կա նու թյան, բա րեխղ ճու թյան և ող ջամ տու թյան սկզ բունք նե րի պահ պան մամբ: 
Աշ խա տողն աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րում է ոչ թե ամ բող ջո վին 
իր հայե ցո ղու թյամբ, այլ պար տա դիր կեր պով են թարկ վե լով աշ խա տան քային ռե ժի մին, 
կազ մա կեր պու թյան ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րին, աշ խա տան քային կար գա-
պա հու թյա նը, աշ խա տան քի սահ ման ված նոր մա նե րին: Նշ ված վեր լու ծու թյու նը բխում է 
նաև ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 142-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սից, ո րի հա մա ձայն` աշ-
խա տող նե րը պար տա վոր են աշ խա տել սահ ման ված աշ խա տան քի (հեր թա փո խային) 
ժա մա նա կա ցույց նե րին հա մա պա տաս խան: Կազ մա կեր պու թյան աշ խա տան քի (հեր-
թա փո խային) ժա մա նա կա ցույ ցում կա տար վող փո փո խու թյան մա սին գոր ծա տուն 
պար տա վոր է աշ խա տո ղին պատ շաճ ծա նու ցել ոչ ո ւշ, քան ի րա վա կան ա կտն ու ժի 
մեջ մտ նե լուց եր կու ա միս ա ռաջ: Գոր ծա տուն պար տա վոր է ա պա հո վել աշ խա տող նե րի 
աշ խա տանք նե րի կա տար ման հեր թա փո խու թյան հա մա չա փու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել նաև, որ գոր ծա տուն, իր ներ քին 
ի րա վա կան ակ տե րով սահ մա նե լով կազ մա կեր պու թյան ներ քին կար գա պա հա կան կա-
նոն նե րը, աշ խա տան քի (հեր թա փո խային) և հանգս տի ժա մա նա կա ցույ ցե րը (գ րա ֆիկ-
նե րը), աշ խա տող նե րին ար տա ժա մյա աշ խա տան քի և հեր թա պա հու թյան ներգ րա վե լու 
կար գը, մի ա ժա մա նակ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա 
ի րա կա նաց նում է աշ խա տող նե րի կող մից աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյան, աշ խա
տան քային ի րա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի 
և կո լեկ տիվ պայ մա նագ րե րի կա տար ման նկատ մամբ ոչ պե տա կան վե րահս կո ղու
թյու նը: Այ սինքն` օ րենս դի րը, գոր ծա տո ւին ի րա վունք ըն ձե ռե լով սահ մա նել վե րոն շյալ 
ակ տե րը, մի ա ժա մա նակ վեր ջի նիս ի րա վունք է ըն ձե ռել վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց-
նել դրանց պահ պան ման նկատ մամբ: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ գոր ծա տուն պա տաս խա-
նատ վու թյուն է կրում իր աշ խա տո ղի կող մից հասց ված վնա սի հա մար ոչ մի այն այն 
դեպ քում, ե րբ վեր ջինս գոր ծել է գոր ծա տո ւի ա ռա ջադ րան քով, այլ նաև այն դեպ քում, 
ե րբ աշ խա տո ղը պար տա վոր էր նման կերպ գոր ծել: Դեռ ա վե լին, աշ խա տո ղը պետք է 
գոր ծի աշ խա տանք նե րի ան վտանգ կա տար ման նկատ մամբ գոր ծա տո ւի վե րահս կո ղու-
թյան ներ քո, այ սինքն` գոր ծա տուն պար տա վոր վում է պատ շաճ կեր պով վե րահս կել իր 
աշ խա տող նե րի կող մից աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի (այդ թվում կար գա-
պա հա կան կա նոն նե րի) պատ շաճ կա տա րու մը, ի սկ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ աշ խա-
տողն իր աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րում է գոր ծա տո ւի վե րահս-
կո ղու թյու նից դուրս, դրա նով ի սկ խախ տե լով աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, ա պա 
նա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի վե րոն շյալ դրույ թի ի մաս տով չի դա դա րում աշ խա
տող լի նե լուց, դրա նից բխող հետ ևանք նե րով:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից հե տո սույն գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու-
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թյուն նե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում քն նարկ ման 
ա ռար կա դարձ նել նաև հրա պա րա կային պայ մա նագ րե րի հի ման վրա աշ խա տանք կա-
տա րե լիս կամ ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լիս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1062-րդ հոդ-
վա ծի կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` դրանք դի տար կե լով սպա ռող նե րի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա տեքս տում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 442-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հրա պա-
րա կային է հա մար վում ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան կն քած և ապ րանք ներ վա-
ճա ռե լու, աշ խա տանք ներ կա տա րե լու կամ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու նրա պար-
տա կա նու թյուն նե րը սահ մա նող պայ մա նա գի րը, ո րոնք այդ կազ մա կեր պու թյունն իր 
գոր ծու նե ու թյան բնույ թով պետք է ի րա կա նաց նի յու րա քան չյու րի նկատ մամբ, ով կդի-
մի ի րեն (ման րա ծախ ա ռև տուր, ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տրանս պոր տով փո խադ-
րում ներ, կա պի ծա ռա յու թյուն ներ, է ներ գա մա տա կա րա րում, բժշ կա կան, հյու րա նո ցային 
սպա սար կում և այլն):

«Ս պա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ար տադ րո ղը (կա տա րո ղը, վա ճա ռո ղը) պար տա վոր է սպա-
ռո ղին հայտ նել իր կազ մա կեր պու թյան ան վա նու մը (ֆիր մային ան վա նու մը), գտն վե լու 
վայրն ու աշ խա տան քային ռե ժի մը:

 Նույն օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա ռևտ րի, սպա ռող նե րի կեն ցա ղային և 
սպա սարկ ման այլ տե սակ նե րի ո լոր տում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի աշ խա տա կար գը սահ ման վում 
է նրանց կող մից ի նք նու րույ նա բար, բա ցա ռու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե րի: Վա ճա ռո ղի (կա տա րո ղի) աշ խա տա կար գի 
մա սին տե ղ յակ է պահ վում սպա ռո ղին:

 Վե րոն շյալ ի րա վա կար գա վոր ման ի մաս տը կա յա նում է նրա նում, որ հատ կա պես 
հրա պա րա կային պայ մա նագ րի դեպ քում, ե րբ գոր ծա տուն ո րո շա կի ապ րանք ներ է վա-
ճա ռում, աշ խա տանք ներ կա տա րում կամ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցում, յու րա քան չյու րին 
ով ի րեն կդի մի, ա պա սպա ռո ղը ա ռա ջարկ վող ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լիս ա մեն ևին 
պար տա կա նու թյուն չի կրում ստու գե լու գոր ծա տո ւի աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման 
տա րած քում գտն վող և որ պես աշ խա տող ներ կա յա ցող ան ձի՝ ի րա կա նում այդ պի սին լի-
նե լու, աշ խա տո ղի աշ խա տա ժա մա նա կը ա վարտ ված լի նե լու և այդ դեպ քում ար տա ժա-
մյա աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի կող մից հա մա ձայ նեց-
ված լի նե լու հան գա մանք նե րը: Նման եզ րա հանգ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հիմք է ըն դու նում այն հան գա ման քը, որ գոր ծա տուն պար տա վոր վում է պատ շաճ կեր պով 
կազ մա կեր պել իր գոր ծու նե ու թյու նը և բա ցա ռել ոչ մի այն այլ ան ձանց մուտ քը իր տա-
րածք, այլ նաև վե րահս կել իր աշ խա տող նե րի աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե-
րի պատ շաճ կա տա րու մը, ի նչ պես նաև թույլ չտալ նրանց աշ խա տա ժա մա նա կից դուրս 
շա րու նա կել ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցել, ի սկ ե թե այդ պի սիք մա տուց վում են, ա պա դա 
պետք է ո րակ վի որ պես աշ խա տո ղի կող մից ար տա ժա մյա աշ խա տան քի ի րա կա նա ցում, 
և դրա բա ցա սա կան ռիս կը կրում է գոր ծա տուն: Ա վե լին, օ րենս դի րը գոր ծա տո ւին է պար-
տա վո րեց նում իր կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյուն տրա-
մադ րել սպա ռո ղին, հետ ևա բար այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու դեպ քում վեր ջինս 
պետք է կրի նաև դրանց բխող բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ռիս կը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ հրա պա րա կային 
պայ մա նագ րի դեպ քում սպա ռող նե րի կող մից աշ խա տան քի կա տար ման կամ ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա տուց ման դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը պետք է մեկ նա բան-
վի նաև սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան օ րենսդ րու թյան տրա մա բա նու-
թյան ներ քո:
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 01.10.2010 թվա կա նին Ձեռ նար կա տի րոջ և Է մին 
Յավ րյա նի միջև ա նո րոշ ժամ կե տով կնք վել է Պայ մա նա գիր և Պայ մա նագ րի 1.2 կե տի 
հա մա ձայն` Է. Յավ րյա նը աշ խա տան քի է ըն դուն վել որ պես ավ տոլ վա ցող: Աշ խա
տան քի կա տար ման վայր է հան դի սա ցել Գոր ծա տո ւի գտն վե լու վայ րը: Նշ ված պայ
մա նագ րով աշ խա տո ղին հանձ նա րար վող աշ խա տան քը նե րա ռել է մե քե նա նե րի 
լվա ցու մը:

11.10.2010 թվա կա նին` ա ռա վո տյան ժա մը 0900ի սահ ման նե րում, քա ղա քա ցի 
Վար դան Պո ղո սյա նը, ով օգ տա գոր ծել է Ար մի նե Ա բե լ յա նին սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով պատ կա նող «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի 03 ՕՕ 777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո-
մե քե նան, լվա նա լու նպա տա կով հանձ նել է Ձեռ նար կա տի րո ջը պատ կա նող ավ տոլ
վաց ման կե տի աշ խա տա կից Է. Յավ րյա նին: Վեր ջինս, հան դի սա նա լով որ պես Ձեռ-
նար կա տի րոջ աշ խա տա կից, ստանձ նել է ավ տո մե քե նան լվա նա լու իր աշ խա տան քային 
պար տա կա նու թյու նը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ 
ավ տո մե քե նան ավ տոլ վա ցո ղին հանձն վել է նրա աշ խա տան քային ժամն ա վարտ վե-
լուց հե տո կամ աշ խա տան քային ժա մի ա վար տին, ավ տո մե քե նային վնաս է պատ ճառ-
վել Է մին Յավ րյա նի կող մից այն ավ տոլ վաց ման կե տի տա րած քից դուրս, փո ղոց նե րում 
վա րե լու ըն թաց քում, ո րն աշ խա տան քային պայ մա նագ րով վեր ջի նիս աշ խա տան քային 
պար տա վո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում չի գտն վել, Ձեռ նար կա տի րոջ, ղե կա վար ան-
ձանց կող մից ի րեն հանձ նա րար ված չի ե ղել: Ի սկ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1062-
րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձը կամ 
քա ղա քա ցին պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում իր աշ խա տո ղի կող մից պատ ճառ ված 
վնաս նե րի հա մար մի այն այն դեպ քում, ե րբ վնաս հասց նե լու պա հին վեր ջինս գտն վել 
է աշ խա տան քի մեջ և կա տա րել է իր աշ խա տան քի գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նակ նե րում 
գտն վող աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը, գոր ծել է ի րա վա բա նա կան ան ձի 
կամ քա ղա քա ցու ա ռա ջադ րան քով և աշ խա տանք նե րի ան վտանգ կա տար ման նկատ-
մամբ նրա վե րահս կո ղու թյան ներ քո:

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի 
ա ռել սույն գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան օ րենսդ րա կան պա հան ջը և այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով Վար դան 
Պո ղո սյա նը` որ պես սպա ռող, «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի 03 ՕՕ 777 պետ հա մա րա-
նի շի ավ տո մե քե նան հանձ նել է Ձեռ նար կա տի րո ջը պատ կա նող ավ տոլ վաց ման կե
տի աշ խա տա կից Է. Յավ րյա նին, այ սինքն` վեր ջինս ավ տո մե քե նան հանձ նել է ոչ թե 
ան հա տա պես Է. Յավ րյա նին, այլ Ձեռ նար կա տի րո ջը` որ պես ծա ռա յու թյուն մա տու ցող 
և մի ա ժա մա նակ որ պես Է. Յավ րյա նի գոր ծա տո ւի: Հետ ևա բար, Վար դան Պո ղո սյանն 
ա ռա ջարկ վող ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լիս ա մեն ևին պար տա կա նու թյուն չէր կրում 
ստու գե լու Ձեռ նար կա տի րոջ աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման տա րած քում գտն վող և 
որ պես աշ խա տող ներ կա յա ցող Է. Յավ րյա նի՝ ի րա կա նում այդ պի սին լի նե լու, աշ խա տո-
ղի աշ խա տա ժա մա նակն ա վարտ ված լի նե լու և այդ դեպ քում ար տա ժա մյա աշ խա տանք-
նե րի ի րա կա նա ցումն աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի կող մից հա մա ձայ նեց ված լի նե լու հան-
գա մանք նե րը: Ա վե լին, սույն գոր ծով Ձեռ նար կա տերն է կրում Վար դան Պո ղո սյա նին 
աշ խա տան քային ռե ժի մի և աշ խա տա կար գի մա սին տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու, 
ի նչ պես նաև իր աշ խա տող Է. Յավ րյա նի կող մից աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյան պա-
հանջ նե րի և աշ խա տան քային ռե ժի մի պահ պան ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու պար տա կա նու թյու նը, որ պի սիք պատ շաճ չի րա կա նաց նե լու ար դյուն-
քում աշ խա տակ ցի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով պատ ճառ վել է վնաս: Հետ ևա բար 
սույն գոր ծով «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի 03 ՕՕ 777 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե-
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նային վնաս պատ ճառ վե լու դեպ քում ռիս կը կրում է ծա ռա յու թյուն մա տու ցո ղը` Ձեռ նար-
կա տե րը, ո ւս տի վեր ջինս էլ պետք է հա տու ցի ավ տո մե քե նային պատ ճառ ված վնա սը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ Է մին Յավ րյա նը «Վոլկս վա գեն Է օս» մակ նի շի 03 ՕՕ 777 պետ-
հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան լվա ցել է գոր ծա տո ւի գտն վե լու վայ րում` ավ տոլ վաց ման 
կե տում, հետ ևա պես վեր ջի նիս կող մից այդ ըն թաց քում պատ ճառ ված վնա սը պետք է 
հա մար վի աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ըն թաց քում պատ-
ճառ ված վնաս, ո րը են թա կա է հա տուց ման Ձեռ նար կա տի րոջ կող մից: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քում նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

  Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

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

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լով` Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 28.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ-
հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 20.10.2011 թվա կա նի վճ ռին` սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

2. Ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Դա նի ե լ յա նից հօ գուտ Ար մի նե Ա բե լ յա նի 
բռ նա գան ձել 22.320 ՀՀ դրամ՝ որ պես հայ ցա դի մու մի և վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար-
ված պե տա կան տուր քի գու մար։ Ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Դա նի ե լ յա նից 
հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գան ձել 230.568 ՀՀ 
դրամ որ պես հայ ցա դի մու մի, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար նա խա տես ված 
պե տա կան տուր քի գու մար։ 

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2293/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2293/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ս. Մի քայե լ յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ն. Տա վա րա ցյան 
 Դ. Խա չատ րյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ս կիզբ Մե դի ա Կենտ րոն» ՍՊԸ-ի (այ սու-

հետ` Ըն կե րու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
15.12.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Թա թուլ Մա նա սե րյա նի ը նդ դեմ Ըն կե րու-
թյան` զր պար տու թյու նը հեր քե լու և փոխ հա տու ցում վճա րե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Թա թուլ Մա նա սե րյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Ըն կե-

րու թյա նը «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի ա ռա ջին է ջում հեր քել Թա թուլ Մա նա սե րյա նի վե րա-
բե րյալ հրա պա րակ ված զր պար տու թյուն հան դի սա ցող փաս տա ցի տվ յալ նե րը, ի նչ պես 
նաև որ պես փոխ հա տու ցում վճա րել նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 2000-ա պա տի կի չա-
փով` 2.000.000 ՀՀ դրամ, փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մա րը` 500.000 ՀՀ դրամ և 
նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը: Ը նդ ո րում, Թա թուլ Մա նա սե րյա նը 
մաս նա վո րեց րել է, որ «Ժա մա նակ» օ րա թեր թում 29.09.2010 թվա կա նին հրա պա րակ-
ված «Քր գործ` ԱԺ նա խա գա հի խորհր դա կա նի դե՞մ» վեր տա ռու թյամբ հոդ վա ծում իր 
պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա տա վո րել են այն տե ղե կու թյուն նե րը, թե «ՀՀ 
ԱԺ նա խա գահ Հ. Աբ րա հա մյա նի խորհր դա կան Թա թուլ Մա նա սե րյա նի դեմ քր. գործ է 
հա րուց վել» և «ն րան կաս կա ծում են վաշ խա ռու թյամբ զբաղ վե լու մեջ», ի սկ նույն օ րա-
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թեր թի սեպ տեմ բե րի 30-ին հրա պա րակ ված հոդ վա ծում` հոդ վա ծի վեր նա գի րը` «Պրն 
Մա նա սե րյան, $ 40.000 տո կո սով չեք տվե՞լ», և «Թա թուլ Մա նա սե րյա նը տվել է 40.000 
դո լար՝ 12% տո կո սադ րույ քով» ար տա հայ տու թյու նը։ 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Պետ րո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
20.09.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է պար տա վո-
րեց նել Ըն կե րու թյա նը հեր քե լու «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի թիվ 159 (1860), 29.09.2010 թվա-
կա նի հա մա րի ա ռա ջին է ջում` վեր ևի աջ կող մում «Քր գործ` ԱԺ նա խա գա հի խորհր դա-
կա նի դե՞մ» խո րագ րով հոդ վա ծում Թա թուլ Մա նա սե րյա նի պա տիվն ու ար ժա նա պատ-
վու թյունն ա րա տա վո րող (զր պար տող) տե ղե կու թյուն նե րը (այն է` ՀՀ ԱԺ նա խա գահ Հ. 
Աբ րա հա մյա նի խորհր դա կան Թա թուլ Մա նա սե րյա նի դեմ քր գործ է հա րուց վել, և այն 
գտն վում է ոս տի կա նու թյան Կենտ րո նի քնն չա կան բաժ նում` հա տուկ կար ևո րա գույն 
քն նիչ նե րից մե կի վա րույ թում։ Նրան կաս կա ծում են վաշ խա ռու թյամբ զբաղ վե լու մեջ) 
և հեր քու մը տպագ րել նույն «Ժա մա նակ» օ րա թեր թում` վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ-
նե լուց հե տո մեկ շա բա թյա ժամ կե տում «Հեր քում» խո րագ րի ներ քո հետ ևյալ բո վան-
դա կու թյամբ. ««Ժա մա նակ» օ րա թեր թի թիվ 159 (1860), 29 սեպ տեմ բե րի 2010 թվա կա նի 
հա մա րի ա ռա ջին է ջում` վեր ևի աջ կող մում «Քր գործ` ԱԺ նա խա գա հի խորհր դա կա նի 
դե՞մ» խո րագ րով հոդ վա ծը, ո րում հայտն վում էր, որ «ՀՀ ԱԺ նա խա գահ Հ. Աբ րա հա-
մյա նի խորհր դա կան Թա թուլ Մա նա սե րյա նի դեմ քր գործ է հա րուց վել, և այն գտն վում 
է ոս տի կա նու թյան Կենտ րո նի քնն չա կան բաժ նում` հա տուկ կար ևո րա գույն քն նիչ նե րից 
մե կի վա րույ թում։ Նրան կաս կա ծում են վաշ խա ռու թյամբ զբաղ վե լու մեջ»։ Հոդ վա ծում 
ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը»։ Հերք-
ման տե ղա կայ ման, ձևա վոր ման, տա ռա տեuա կի չափն ու տեuա կը չպետք է զի ջի «Ժա-
մա նակ» օ րա թեր թի թիվ 159 (1860), 29 սեպ տեմ բե րի 2010 թվա կա նի հա մա րի ա ռա ջին 
է ջում` վեր ևի աջ կող մում «Քր գործ` ԱԺ նա խա գա հի խորհր դա կա նի դե՞մ» խո րագ րով 
հոդ վա ծի տե ղե կատ վու թյա նը։ Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 510.000 ՀՀ դրամ, ո րից 
300.000 ՀՀ դրա մը` որ պես փոխ հա տուց ման գու մար, 200.000 ՀՀ դրա մը` որ պես փաս-
տա բա նի վար ձատ րու թյուն, 10.000 ՀՀ դրա մը` որ պես նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի գու մար։ Հայ ցը մնա ցած մա սով մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
15.12.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ-
վել է, և Դա տա րա նի 20.09.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Թա թուլ Մա նա սե րյա նը։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 

1087.1-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 9-րդ կե տե րը: 
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մից հետ ևում է, որ դա տաքն նու թյան փու լում վի-

րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան վե րա բե րյալ տա րած ված տե ղե կատ վու թյան աղ բյու-
րի բա ցա հայ տու մը և դրա հի ման վրա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ-
վա ծի 9-րդ կե տի ու ժով տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծո ղին պա տաս խա նատ վու թյու նից 
ա զա տելն ան հիմն է: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նման մո տե ցումն ո ւղ ղա կի հա-
կա սում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի պա հան ջին: 
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Մաս նա վո րա պես` նշ ված նոր մի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս-
դի րը զր պար տու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու ե րեք պա հանջ է 
սահ մա նել` 1) ե թե լրագ րողն իր հրա պա րա կած հոդ վա ծում հղում է կա տա րել աղ բյու րին 
(հե ղի նա կին), 2) ե թե լրագ րողն իր հրա պա րա կած հոդ վա ծում թեև հղում չի կա տա րել 
աղ բյու րին (հե ղի նա կին), սա կայն աղ բյու րը (հե ղի նա կը) հայտ նի է, 3) ե թե լրագ րողն իր 
հրա պա րա կած հոդ վա ծում թեև հղում չի կա տա րել աղ բյու րին (հե ղի նա կին), սա կայն հե-
տա գա յում բա ցա հայ տել է հե ղի նա կի ա նու նը: Տվ յալ դեպ քում թեև լրագ րո ղը չէր նշել հե-
ղի նա կի ա նու նը, սա կայն Դա տա րա նում բա ցա հայ տել է այն: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ «Ժա մա նակ» օ րա թեր թը 
30.09.2010 թվա կա նի հա մա րում հս տա կեց րել է նա խորդ օ րը տպագր ված հոդ վա ծը` նշե-
լով, որ «կա վաշ խա ռու թյան փաս տով հա րուց ված գործ, ո րով որ պես մե ղադ րյալ ան-
ցնում է այլ ան ձ …»: Բա ցի այդ, «Ժա մա նակ» օ րա թեր թը ե րբ ևի ցե չի ստա ցել հերք ման 
տեքստ, հետ ևա բար չէր կա րող այն տպել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 15.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան։ 

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Պա տաս խա նո ղը կա րող է ա զատ վել պա տաս խա նատ վու թյու նից մի այն այն դեպ-

քում, ե րբ հոդ վա ծում հղում կա տա րած լի նի տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին, ի սկ հղու մը 
պետք է լի նի պատ շաճ, այ սինքն` լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյան տա րա ծած տե ղե կատ-
վու թյան, այլ ան ձի հրա պա րա կային ե լույ թի, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի, լրատ վու-
թյան այլ մի ջո ցի, հե ղի նա կային որ ևէ ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կած տե ղե կատ վու-
թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար տադ րու թյու նը: 

30.09.2010 թվա կա նի հոդ վա ծը չի կա րող դիտ վել որ պես նա խորդ հոդ վա ծի հեր-
քում, քա նի որ այդ հոդ վա ծում լրագ րո ղը նշել է, որ Թա թուլ Մա նա սե րյա նից պա հան ջել 
է հերք ման տեքստ ու ղար կել: Բա ցի այդ, «Հեր քում» խո րագ րի ներ քո Ըն կե րու թյան կող-
մից որ ևէ հրա պա րա կում չի ե ղել: Ա վե լին, 20.10.2010 թվա կա նին Ըն կե րու թյա նը ներ կա-
յաց վել է պա հան ջա գիր և կից հերք ման տեքս տը, ո րի վե րա բե րյալ, սա կայն, որ ևէ ար-
ձա գանք չի ե ղել, ին չից հե տո Թա թուլ Մա նա սե րյա նը դի մել է իր ի րա վունք նե րի դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) Ըն կե րու թյու նը «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի հրա տա րա կիչն է ։
2) «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի թիվ 159 (1860), 29.09.2010 թվա կա նի հա մա րի ա ռա ջին 

է ջի աջ կող մում հրա պա րակ վել է տե ղե կատ վու թյուն, ո րը վեր նագր ված է. «Քր գործ` ԱԺ 
նա խա գա հի խորհր դա կա նի դե՞մ»։ Հոդ վա ծում տեղ են գտել հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե-
րը. «Մեր տե ղե կու թյուն նե րով` ՀՀ ԱԺ նա խա գահ Հ. Աբ րա հա մյա նի խորհր դա կան Թա-
թուլ Մա նա սե րյա նի դեմ քր գործ է հա րուց վել, և այն գտն վում է ոս տի կա նու թյան Կենտ-
րո նի քնն չա կան բաժ նում` հա տուկ կար ևո րա գույն քն նիչ նե րից մե կի վա րույ թում։ Նրան 
կաս կա ծում են վաշ խա ռու թյամբ զբաղ վե լու մեջ։ Մեկ այլ քր գոր ծի շր ջա նակ նե րում որ-
պես վկա հրա վիր ված ան ձան ցից մե կը մի ա միտ բե րա նից թռց րել է, որ Թա թուլ Մա նա-
սե րյանն ի րեն տո կո սով փող է տվել։ Ա սում են` այդ պես էլ ծն վել է քր գոր ծը» (հա տոր 
1ին, գ.թ. 11): Նշ ված հոդ վա ծում բա ցա կա յում է հղու մը տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին:

3) «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի թիվ 160 (1861), 30.09.2010 թվա կա նի հա մա րի ա ռա-
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ջին է ջի ձախ կող մում հրա պա րակ վել է տե ղե կատ վու թյուն, ո րը վեր նագր ված է. «Պրն 
Մա նա սե րյան, $ 40.000 տո կո սով չեք տվե՞լ»։ Հոդ վա ծում տեղ են գտել հետ ևյալ տե ղե-
կու թյուն նե րը. ««Ժա մա նակ»-ո ւմ նա խօ րե ին հրա պա րակ ված լու րից («Քր գործ՝ Աժ նա-
խա գա հի խորհր դա կա նի դե՞մ») ան հանգս տա ցած և զայ րա ցած՝ ե րեկ խմ բագ րու թյուն 
էր զան գա հա րել ԱԺ նա խա գահ Հո վիկ Աբ րա հա մյա նի խորհր դա կան Թա թուլ Մա նա-
սե րյա նը և պա հան ջում էր, որ հեր քենք և նե րո ղու թյուն խնդ րենք ոչ ճիշտ տե ղե կատ վու-
թյան հա մար։ Որ պես հիմ նա վո րում՝ նշում էր, որ ի նքն ան ձամբ հե տաքրքր վել է ոս տի-
կա նու թյան Կենտ րո նի քնն չա կան բաժ նի պետ Մաթ ևո սյա նից, թե կա՞ իր դեմ վաշ խա-
ռու թյան փաս տով հա րուց ված քր գործ, թե ոչ, Մաթ ևո սյանն էլ բա ցա սա կան պա տաս-
խան էր տվել։ Մա նա սե րյանն ա սաց, որ ոս տի կա նու թյունն էլ է հեր քել և մեզ ևս ա ռա-
ջար կեց ան ձամբ զան գել այդ պաշ տո նյային և հա մոզ վել։ Բայց մենք զան գա հա րե ցինք 
ոս տի կա նու թյան լրատ վա կան ծա ռա յու թյուն, որ տեղ այն քան էլ տե ղ յակ չէ ին և ա ռա-
ջար կե ցին՝ հա ջորդ օ րը զան գա հա րել մինչև քն նիչ նե րից պար զեն։ Պա րոն Մա նա սե րյա-
նին խնդ րե ցինք, ա մեն դեպ քում՝ հերք ման տեքստ ու ղար կել, սա կայն նա ա սաց, որ դա 
կա նի, ե րբ մեզ նից տե ղե կա նա, թե ի նչ են պա տաս խա նել ոս տի կա նու թյու նից։ Նաև հեր-
քեց, որ ին քը նա խօ րե ին ցուց մունք է տվել։ Այ նու հան դերձ, մեր աղ բյուր նե րը պն դում են, 
որ կա վաշ խա ռու թյան փաս տով հա րուց ված գործ, ո րով որ պես մե ղադ րյալ ան ցնում է 
այլ ան ձ, ո ւմ Թա թուլ Մա նա սե րյա նը տվել է 40.000 դո լար՝ 12% տո կո սադ րույ քով։ Նա-
խաքն նու թյու նը դեռ շա րու նակ վում է։ Այլ ման րա մաս ներ ա ռայժմ չենք հրա պա րա կում 
և այ սօր ան պայ ման կզան գա հա րենք ոս տի կա նու թյուն» (հա տոր 1ին, գ.թ. 10): Նշ ված 
հոդ վա ծը տպագր ված չէ «Հեր քում» խո րագ րի ներ քո:

4) 20.10.2010 թվա կա նին Թա թուլ Մա նա սե րյա նը հերք ման պա հանջ է ներ կա յաց-
րել «Ժա մա նակ» օ րա թեր թը հրա տա րա կող Ըն կե րու թյա նը (հա տոր 1ին, գ.թ. 1213): 
Հերք ման պա հան ջը բա վա րա րե լու վե րա բե րյալ գոր ծում ա պա ցույց ներ չկան:

5) Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյան և 09.06.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա-
նագ րու թյան հա մա ձայն` Ըն կե րու թյունն Ան տոն Ա ռա կե լո վին վկա յա կո չել է որ պես բա-
ցա հայտ ման են թա կա աղ բյուր (հա տոր 1ին, գ.թ. 124, 127, 195):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
 Բո ղո քի քն նու թյանն ան դրա դառ նա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա-

տա րան նե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման ա ռու-
մով առ կա է օ րեն քի մի ա տե սակ մեկ նա բան ման ան հրա ժեշ տու թյուն, ո ւս տի նախ և 
ա ռաջ ան դրա դառ նում է վե րոն շյալ հոդ վա ծի, բո վան դա կային ա ռու մով վեր ջի նիս փոխ-
կապ ված և պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյանն ու գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա կար գող ի րա վա կան 
դրույթ նե րի մեկ նա բան մա նը: 

 Ա. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` մար դու ար ժա նա պատ-
վու թյու նը` որ պես նրա ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմք, հարգ-
վում և պաշտ պան վում է պե տու թյան կող մից։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա մա ձայն` յու րա-
քան չյուր ոք ու նի իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք: Ար գել վում է մար դուն 
հար կադ րել հրա ժար վե լու իր կար ծի քից կամ փո խե լու այն: Յու րա քան չյուր ոք ու նի խոս-
քի ա զա տու թյան ի րա վունք, նե րա ռյալ՝ տե ղե կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ փնտ րե լու, 
ստա նա լու, տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը, տե ղե կատ վու թյան ցան կա ցած մի ջո ցով՝ ան-
կախ պե տա կան սահ ման նե րից:

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
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մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ա զա տո րեն ար տա հայտ վե լու ի րա վունք: Այս ի րա վուն քը 
նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու, տե ղե կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ ստա նա-
լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը` ա ռանց պե տա կան մար մին նե րի մի ջամ տու թյան և ան-
կախ սահ ման նե րից..., ի սկ 2-րդ մա սի հա մա ձայն` այս ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու-
մը, քա նի որ այն կապ ված է պար տա վո րու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան հետ, 
կա րող է պայ մա նա վոր վել այն պի սի ձևա կա նու թյուն նե րով, պայ ման նե րով, սահ մա նա-
փա կում նե րով կամ պատ ժա մի ջոց նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով և ան հրա-
ժեշտ են ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում` ի շահ պե տա կան ան վտան գու թյան, 
տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան կամ հա սա րա կու թյան ան վտան գու թյան, ան կար-
գու թյուն նե րը կամ հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու, ա ռող ջու թյու նը կամ բա րո յա կա-
նու թյու նը, ի նչ պես նաև այլ ան ձանց հե ղի նա կու թյու նը կամ ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե-
լու, խորհր դա պա հա կան պայ ման նե րով ստաց ված տե ղե կատ վու թյան բա ցա հայ տու մը 
կան խե լու կամ ար դա րա դա տու թյան հե ղի նա կու թյունն ու ա նա չա ռու թյու նը պահ պա նե-
լու նպա տա կով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րան նե րի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյան 
ճիշտ կեն սա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) կող մից սահ ման ված չա փո-
րո շիչ նե րը խոս քի ա զա տու թյան ի րա վուն քի և դրա սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բե րյալ, 
մաս նա վո րա պես.

1.  Խոս քի ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րը պետք է նա խա տես-
ված լի նեն օ րեն քով,

2. Դ րանք պետք է ան հրա ժեշտ լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում,
3. Դ րանք պետք է հե տապն դեն ի րա վա չափ նպա տակ,
4.  Կի րառ ված սահ մա նա փա կում նե րը պետք է հա մա չափ լի նեն հե տապնդ վող 

ի րա վա չափ նպա տակ նե րին:

 Նա խա տես ված է օ րեն քով 
Օ րեն քով նա խա տես ված լի նե լու պա հանջն ա ռա ջին հեր թին հան գում է հա մա պա-

տաս խան ներ պե տա կան օ րեն քի առ կա յու թյան: Մի ա ժա մա նակ ո րո շա կի պա հանջ ներ 
պետք է նա խա տես վեն նաև այդ օ րեն քի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի հա մար: 

Մաս նա վո րա պես այն պետք է լի նի ը նդ հա նուր կի րառ ման ներ քին ա կտ, պետք է 
լի նի հս տակ և յու րա քան չյու րին հա սա նե լի: 

Այդ մա սին է վկա յում նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քը: 
Այս պես` Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցի ա յում նշ ված «նա խա տես ված է 
օ րեն քով» ար տա հայ տու թյու նը պա հան ջում է ոչ մի այն ներ պե տա կան օ րեն քի առ կա յու-
թյուն, այլև այն վե րա բե րում է օ րեն քի ո րա կին: Օ րեն քը պետք է հա սա նե լի և կան խա տե-
սե լի լի նի, այ սինքն` ձևա կերպ ված լի նի բա վա կա նա չափ հս տակ, որ պես զի ան հա տին 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կար գա վո րել իր վար քա գի ծը 
(տե՛ս Սան դի Թայմսն ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 26.04.1979 թվա կա նի վճի ռը, կետ 49, Սա նո մա Ո ւիտ գե վերս Բ. Վ.-ն ը նդ դեմ Նի դեր-
լանդ նե րի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.09.2010 թվա կա նի վճի ռը, կետ 81):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցը քն նարկ վել է ՀՀ Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի 2011 թվա կա նի նոյեմ բե րի 15-ի թիվ ՍԴՈ-997 ո րոշ մամբ` ճա-
նաչ վե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող, հետ ևա բար «նա խա տես ված 
է օ րեն քով» հաս կա ցու թյան ո րա կա կան պա հանջ նե րը հա մա պա տաս խա նում են նաև 
դրանց սահ մա նադ րա կա նու թյան տե սան կյու նից:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=854194&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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 Հե տապն դում է ի րա վա չափ նպա տակ 
Ար տա հայտ վե լու նկատ մամբ կի րառ վող սահ մա նա փա կում նե րը պետք է հե-

տապն դեն ի րա վա չափ նպա տակ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վի րա վո րան քի 
և զր պար տու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա վա չափ են այն նպա տակ նե րը, ո րոնք 
նա խա տես ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով նա-
խա տես ված ար ժեք նե րի` ան ձի պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան և գոր ծա րար համ բա վի 
պաշտ պա նու թյան հա մար: 

Խոս քի ա զա տու թյան սահ մա նա փա կում նե րը նա խա տես ված են թե՛ ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյան 43-րդ հոդ վա ծում, թե՛ «Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին» մի ջազ գային դաշ նագ րի 19-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում, թե՛ Կոն վեն ցի այի 10-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տում:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն-
ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2010 թվա կա նի 
մայի սի 18-ի ՀՕ-97-Ն օ րեն քի ըն դու նու մը, ո րով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 19-րդ 
հոդ վա ծը շա րադր վեց նոր խմ բագ րու թյամբ և օ րենս գիր քը լրաց վեց նոր` 1087.1-րդ հոդ-
վա ծով, նպա տակ ու նի ա պա հո վել ան ձի պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա-
նու թյու նը այլ ան ձանց ո տնձ գու թյուն նե րից, հս տա կեց նել զր պար տու թյուն և վի րա վո-
րանք հաս կա ցու թյուն նե րը, զր պար տու թյան և վի րա վո րան քի հա մար պա տաս խա նա-
տու ան ձանց շր ջա նա կը և հա մար ժեք դարձ նել պա տաս խա նատ վու թյու նը:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի վե րոն շյալ դրույթ նե րը հե տապն դում են ի րա վա չափ նպա տակ, այն է` ա պա հո վել ան-
ձի սահ մա նադ րա կան և կոն վեն ցի ոն ի րա վունք նե րի` պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան և 
գոր ծա րար համ բա վի պաշտ պա նու թյու նը:

 
Անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում և հա մա չափ է հե

տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տակ նե րին 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի մեկ-

նա բան մա նը, բազ միցս նշել է, որ ի րա վունք նե րին մի ջամ տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
ո րո շե լու հար ցում մաս նա կից պե տու թյուն ներն օ ժտ ված են հայե ցո ղու թյան ո րո շա կի 
սահ մա նով, ո րը, սա կայն, ու ղեկց վում է եվ րո պա կան կա ռույց նե րի վե րահս կո ղու թյամբ, 
ի սկ վեր ջի նիս սահ ման նե րը կախ ված են գոր ծի բնույ թից: Բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ 
ար ձա նագր վում է մի ջամ տու թյուն Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույթ նե-
րով ե րաշ խա վոր ված ա զա տու թյուն նե րին և ի րա վունք նե րին, եվ րո պա կան կա ռույց նե-
րը պետք է խիստ վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նեն, ին չը պայ մա նա վոր ված է այդ ի րա-
վունք նե րի կար ևո րու թյամբ (տե՛ս «Աուտ րո նիկ» բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյունն ը նդ դեմ 
Շվեյ ցա րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.05.1990 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61, 
«Գ րոպ պե րա ռա դի ո» բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը և մյուս ներն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի-
այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.03.1990 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61):

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «անհ րա ժեշտ» հաս կա ցու-
թյու նը նշա նա կում է, որ սահ մա նա փա կումն ա ռա ջա ցել է հա սա րա կա կան կամ սո ցի ա-
լա կան կա րիք նե րից և առ կա է ճն շող հա սա րա կա կան կար ծիք այդ հար ցում: Ժո ղովր-
դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում ան հրա ժեշտ մի ջոց հա մար վե լու հա մար մի ջամ տու-
թյու նը պետք է «բա վա կա նա չափ» հիմ նա վոր ված լի նի, ին չը պար զե լու հա մար հար-
կա վոր է հաշ վի առ նել տվ յալ գոր ծով հան րու թյա նը հու զող յու րա քան չյուր հայե ցա կետ 
(տե՛ս Սան դի Թայմսն ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 26.04.1979 թվա կա նի վճի ռը, կետ 65):

 Հե տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տակ նե րին մի ջամ տու թյան հա մա չա փու թյու նը 
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գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի 
բնույթն ու խս տու թյու նը (տե՛ս Տամ մերն ը նդ դեմ Էս տո նի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 04.04.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 69): Պա տաս խա նատ վու թյան հա մար ը նտր-
ված մի ջո ցի բնույ թը և խս տու թյու նը գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն, որ 
յու րա քան չյուր կոնկ րետ գոր ծով դրանք պարզ ման են թա կա ի նք նու րույն հար ցեր են:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ բո լոր դեպ քե րում հա մա չա փու թյու նը 
գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել կի րառ ված մի ջոց նե րի պի տա նի ու թյու նը: 
Սա են թադ րում է, որ պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի կի րառ ման լի ա զո րու թյուն ու-
նե ցող սուբյեկ տը ը նտ րում է հնա րա վոր մի ջոց նե րից պի տա նին: Պի տա նի մի ջոց նե րի 
մե կից ա վե լի ի առ կա յու թյան դեպ քում պետք է ը նտր վի այն մի ջո ցը, ո րն ան հրա ժեշտ է 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար, ի սկ պի տա նի և ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րից մի այն նա, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռա վել նվազ ձևով մի ջամ տե լով կար ծիքն ա զատ ար տա-
հայ տե լու ի րա վուն քին ա պա հո վել այլ ան ձի պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան և գոր ծա-
րար համ բա վի պաշտ պա նու թյու նը:

Բ. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1րդ հոդ վա ծի կա նո նա կար գում նե րը

Վ նաս պատ ճա ռո ղը և տու ժո ղը
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն`  ան ձը, 

ո րի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը ա րա տա վո րել են վի-
րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մի ջո ցով, կա րող է դի մել դա տա րան` վի րա վո րանք 
հասց րած կամ զր պար տու թյուն կա տա րած ան ձի դեմ: 

Վե րոն շյալ դրույ թից հետ ևում է, որ վնաս պատ ճա ռողն այն ան ձն է (ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան), ով վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մի ջո ցով ա րա տա վո րել 
է այլ ֆի զի կա կան ան ձի պա տի վը կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ ան հատ գոր ծա րա-
րի կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի գոր ծա րար համ բա վը:

Տու ժո ղը (զր պար տու թյան կամ վի րա վո րան քի են թարկ ված ան ձ) այն ֆի զի կա կան 
ան ձն է, ո ւմ պա տի վը կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ ան հատ գոր ծա րա րի կամ ի րա-
վա բա նա կան ան ձի գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րել է մեկ այլ ան ձ (ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան) վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մի ջո ցով:

 Վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մի ջո ցով վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցող հա րա բե րու թյան սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կի սահ մա նա փա կում օ րենս դիրն 
ար դա րա ցի ո րեն չի նա խա տե սել, և այդ պի սիք կա րող են լի նել ի նչ պես ֆի զի կա կան, 
այն պես էլ ի րա վա բա նա կան ան ձինք: Ի նչ պես վնաս կրո ղի, այն պես էլ վնաս պատ ճա-
ռո ղի կող մում կա րող են հան դես գալ մե կից ա վե լի ան ձինք, և այս դեպ քում ծա գում է 
ան ձանց բազ մաթ վու թյամբ պար տա վո րու թյուն: Ը ստ այդմ էլ վնաս պատ ճա ռող նե րը 
հան դես կգան որ պես հա մա պարտ պար տա պան ներ, ե թե ծա գած պար տա վո րու թյու նը 
(վ նա սի հա տու ցու մը) ան բա ժա նե լի է, ի սկ տու ժող նե րը` որ պես հա մի րավ պար տա տե-
րեր: Նշ ված դիր քո րոշ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 361-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 1073-րդ հոդ վա ծի կա նո նա կար-
գում նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ թեև մեկ նա բան վող 
դրույ թը ո ւղ ղա կի ո րեն չի ամ րագ րում ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ան-
ձանց պա տի վը և ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյուն, սա կայն 
այն մի ա ժա մա նակ չի էլ բա ցա ռում նման հնա րա վո րու թյու նը, ո ւս տի ան կախ լրիվ գոր-
ծու նա կու թյան առ կա յու թյու նից կամ բա ցա կա յու թյու նից (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 24-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ հոդ ված ներ)` ան ձը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա 
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պաշտ պա նե լու իր պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը: Այս դեպ քում դա տա րան հա մա-
պա տաս խան հայց կա րող են ներ կա յաց նել ան գոր ծու նա կի կամ սահ մա նա փակ գոր ծու-
նա կի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (ծ նող, խնա մա կալ, հո գա բար ձու): Ի նչ վե րա բե րում 
է ի րա վու նա կու թյու նը դա դա րած, այ սինքն` մա հա ցած կամ մա հա ցած ճա նաչ ված քա ղա-
քա ցու պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա նե լուն, ա պա վեր ջի նիս ի րա վա կան 
կար գա վո րումն ամ րագր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տում, ո րի հա մա ձայն` քա ղա քա ցու պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյու-
նը շա հագր գիռ ան ձանց պա հան ջով թույ լատր վում է նաև նրա մա հից հե տո: Որ պես շա-
հագր գիռ ան ձ կա րող են հան դես գալ ի նչ պես վեր ջի նիս ժա ռանգ նե րը, այն պես էլ յու րա-
քան չյուր ան ձ, ով կա պա ցու ցի նշ ված հար ցում իր շա հագր գիռ ան ձ լի նե լը:

 Վի րա վո րան քը և զր պար տու թյու նը 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` սույն 

օ րենսգր քի ի մաս տով վի րա վո րան քը խոս քի, պատ կե րի, ձայ նի, նշա նի կամ այլ մի ջո ցով 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րե լու նպա տա-
կով կա տար ված հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյունն է:

 Սույն օ րենսգր քի ի մաս տով հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյու նը տվ յալ ի րա վի-
ճա կում և իր բո վան դա կու թյամբ կա րող է չհա մար վել վի րա վո րանք, ե թե այն հիմն ված է 
ստույգ փաս տե րի վրա (բա ցա ռու թյամբ բնա կան ա րատ նե րի) կամ պայ մա նա վոր ված է 
գե րա կա հան րային շա հով:

 Վե րոն շյալ դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ վի րա վո րան քը (պա տի-
վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը ա րա տա վո րե լու նպա տա կով 
կա տար ված հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյու նը) կա րող է դրս ևոր վել խոս քով, ի նչ-
պես բա նա վոր, այն պես էլ գրա վոր, պատ կեր նե րի մի ջո ցով (ն կար ներ, տա րա ծա կան 
պատ կեր ներ), ձայ նի (ի նչ պես բա նա վոր խոս քը, այն պես էլ տար բեր հն չե րանգ նե րի կի-
րա ռու մը), նշան նե րի մի ջո ցով (ժես տի կու լա ցի ա ներ, սիմ վոլ ներ): Օ րենս դիրն ի րա վա ցի-
ո րեն չի սահ մա նա փա կել մի ջոց նե րի շար քը, ո րոնք կա րող են կի րառ վել վի րա վո րանքն 
ար տա հայ տե լիս` հնա րա վո րու թյուն տա լով ի րա վա կի րա ռո ղին, կոնկ րետ գոր ծի հան-
գա մանք նե րից ել նե լով, ո րո շել` ա րդյոք տվ յալ մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ կա տար ված ար-
տա հայ տու թյու նը կա րող է ո րակ վել որ պես վի րա վո րանք: Հետ ևա բար վի րա վո րան քը 
կա րող է ար տա հայտ վել ցան կա ցած այլ մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ, ո րը նե րառ ված չէ վե-
րոն շյալ թվարկ ման մեջ:

 
Անդ րա դառ նա լով կոնկ րետ ար տա հայ տու թյան` վի րա վո րանք գնա հա տե լու 

չա փա նիշ նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ` 
1. ար ված ար տա հայ տու թյունն ի րա կա նում պետք է ա րա տա վո րի ան ձի պա տի վը, 

ար ժա նա պատ վու թյու նը և գոր ծա րար համ բա վը, որ պի սի փաս տը ա պա ցու ցե լու դա տա-
վա րա կան բե ռը կրում է հայց վո րը, 

2. ար տա հայ տու թյուն կա տա րողն ի սկզ բա նե պետք է հե տապն դի ան ձի պա տի-
վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րե լու նպա տակ, այ-
սինքն` պետք է իր կա տա րած ար տա հայ տու թյամբ ան ձի հե ղի նա կու թյու նը նսե մաց նե լու 
և նրան նվաս տաց նե լու դի տա վո րու թյուն ու նե նա: Մաս նա վո րա պես` նման նպա տա կի 
առ կա յու թյան մա սին կա րող է վկայել այն պի սի ի րա վի ճա կը, ե րբ ան ձը ող ջա միտ բո լոր 
հնա րա վոր մի ջոց նե րը չի ձեռ նար կել տե ղե կատ վու թյան` ի րա կա նու թյա նը հա մա պա-
տաս խա նե լու հան գա ման քը ճշ տե լու հա մար կամ էլ գի տեր կամ ա կն հայ տո րեն պետք է 
ի մա նար տե ղե կատ վու թյան` ստույգ փաս տե րի վրա հիմն ված չլի նե լու մա սին: Այս փաս-
տի ա պա ցուց ման բե ռը նույն պես կրում է հայց վո րը:
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3. ար տա հայ տու թյու նը պետք է կա տար ված լի նի հրա պա րա կային ձևով, որ պի սի 
փաս տի ա պա ցուց ման դա տա վա րա կան բե ռը դար ձյալ կրում է հայց վո րը: Հրա պա րա-
կային կա րող են հա մար վել ա ռն վազն մեկ եր րորդ ան ձի ներ կա յու թյամբ կա տար ված 
ար տա հայ տու թյուն նե րը և ներ կա յաց ված փաս տե րը: Վեր ջին ներս եր րորդ ան ձի ներ-
կա յու թյամբ կա տար ված են հա մար վում նաև այն դեպ քում, ե րբ եր րորդ ան ձը ևս կա-
տա րում է ար տա հայ տու թյուն ներ և ներ կա յաց նում փաս տեր, ո րոնք բո վան դա կային 
ա ռու մով կապ ված են վի րա վո րո ղի ա րած ար տա հայ տու թյուն նե րի կամ ներ կա յաց րած 
փաս տե րի հետ (օ րի նակ` եր կու և ա վե լի ան ձանց կող մից վի րա վո րե լը): Նման դեպ քե-
րում առ կա է վնա սի հա մա տեղ պատ ճա ռում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյու նը կամ 
հրա պա րա կային ներ կա յա ցու մը կա րող է դրս ևոր վել տպագ րու թյան մի ջո ցով, ռա դի-
ոյի կամ հե ռուս տա տե սու թյան մի ջո ցով հե ռար ձակ մամբ, զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մի ջոց նե րով տա րած մամբ, հա մա ցան ցի մի ջո ցով տա րած մամբ, ի նչ պես նաև հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան այլ մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ, հրա պա րա կային ե լույթ նե րով, կամ 
որ ևէ այլ կերպ թե կուզ մեկ եր րորդ ան ձի դրանց հա ղոր դա կից դարձ նե լով: Այդ պի սի ար-
տա հայ տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու մը հաս ցե ա տի րո ջը չի կա րող հա մար վել հրա պա րա-
կային, ե թե դրանք ներ կա յաց նող ան ձը բա վա կա նա չափ մի ջոց ներ է ձեռ նար կել դրանց 
գաղտ նի ու թյունն ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ, որ պես զի դրանք հա սա նե լի չդառ նան այլ 
ան ձանց:

 Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի կար գա վո րու մից դուրս են այն դեպ քե րը, ե րբ հայ տա րա-
րու թյու նը կա տար վել է ոչ հրա պա րա կային (ան ձը վի րա վո րել է տու ժո ղին ա ռանց եր-
րորդ ան ձանց ներ կա յու թյան): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը նշ ված դրույ թում ամ րագր ված վի րա վո-
րան քի սահ մա նու մը չի կա րող են թադ րել, որ ան ձի համ բա վին վնաս պատ ճա ռող ցան-
կա ցած բա ցա սա կան կար ծիք կամ ո րո շա կի փաս տա կան հիմք ու նե ցող գնա հա տող դա-
տո ղու թյուն պաշտ պան ված չէ օ րեն քով: Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո-
րո շում նե րով պաշտ պան վում է բա ցա սա կան կար ծի քի կամ գնա հա տող դա տո ղու թյան 
ար տա հայ տու մը այն քա նով, որ քա նով այն հիմն ված է հաս տատ ված կամ ըն դուն ված 
փաս տե րի վրա: Ի տար բե րու թյուն փաս տե րի, ո րոնք կա րող են ներ կա յաց վել և հիմ նա-
վոր վել, գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րը չեն կա րող ա պա ցուց վել: Գնա հա տող դա տո ղու-
թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյունն ան հնար է ի րա կա նաց նել և ի նք նին խախ տում 
է կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը, ո րը Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծում ամ-
րագր ված ի րա վուն քի հիմ նա րար մասն է կազ մում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե րբ հայ տա րա րու-
թյու նը ո րակ վում է որ պես գնա հա տող դա տո ղու թյուն, ան հրա ժեշտ է, որ վեր ջինս հիմն-
վի բա վա րար փաս տա կան կազ մի վրա (տե՛ս Պե դեր սե նը և Բաադս գաարդն ը նդ դեմ Դա-
նի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 17.12.2004 թվա կա նի վճի ռը, կետ 76): Գնա հա-
տո ղա կան դա տո ղու թյու նը կա րող է ա նըն դու նե լի հա մար վել, քա նի որ այն ա ռանց փաս-
տա կան հիմ քի կա րող է չա փա զանց ված հա մար վել (տե՛ս Ռի զո սը և Դաս կասն ը նդ դեմ 
Հու նաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 27.05.2004 թվա կա նի վճի ռը, կետ 45): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ պայ ման նե րի առ կա յու-
թյու նը պար տա դիր է ար տա հայ տու թյու նը վի րա վո րանք գնա հա տե լու հա մար: Այ դու-
հան դերձ, օ րենս դիրն ամ րագ րել է ո րո շա կի դեպ քեր, ե րբ ար տա հայ տու թյու նը թեև բա-
վա րա րում է վե րոն շյալ պայ ման նե րին, սա կայն կոնկ րետ ի րա վի ճա կում և իր բո վան դա-
կու թյամբ օ րեն քի ու ժով կա րող է չհա մար վել վի րա վո րանք: Այդ պի սիք են այն դեպ քե րը, 
ե րբ տե ղե կատ վու թյու նը հիմն ված է ստույգ փաս տե րի վրա (բա ցա ռու թյամբ բնա կան 
ա րատ նե րի) կամ պայ մա նա վոր ված է գե րա կա հան րային շա հով: Օ րենսդ րա կան 
նման ձևա կեր պու մը հիմք է ար ձա նագ րե լու, որ այդ դեպ քե րը յու րա քան չյուր կոնկ րետ 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=709500&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=709500&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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գոր ծով են թա կա են ա ռան ձին գնա հատ ման` պար զե լու, թե ա րդյոք տվ յալ բո վան դա
կու թյամբ և տվ յալ ի րա վի ճա կում ներ կա յաց ված ար տա հայ տու թյու նը պա րու նա կում է 
վի րա վո րանք, թե ոչ: 

Անդ րա դառ նա լով «Ս տույգ փաս տեր» եզ րույ թին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում 
է, որ այդ պի սիք հան դի սա նում են այն փաս տե րը, ո րոնք հիմ նա վոր վում են ա պա ցույց-
նե րով տե ղե կատ վու թյան հրա պա րակ ման հետ մի ա ժա մա նակ կամ հան դի սա նում են 
հան րա հայտ փաս տեր (ա պա ցուց ման ան հրա ժեշ տու թյուն չու նե ցող): Ա նհ րա ժեշտ է ու-
շադ րու թյան դարձ նել փաս տե րի և գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի տար բե րակ ման 
խնդ րին, քա նի որ դրանք մեծ կար ևո րու թյուն են ներ կա յաց նում գոր ծի քն նու թյան հա-
մար և մե ծա պես կա րող են ազ դել գոր ծի ել քի վրա: Եվ րո պա կան դա տա րա նը, Կոն վեն-
ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով նշ ված խնդ րին, հս տակ տա-
րան ջա տում է կա տա րում փաս տե րի և գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի միջև, ո րի վե-
րա բե րյալ ձևա վո րել է հետ ևյալ ը նդ հա նուր սկզ բուն քը. «Ե թե փաս տե րի առ կա յու թյու նը 
կա րե լի է ա պա ցու ցել, ա պա գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րը չեն կա րող ա պա ցուց վել. 
գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի ա պա ցու ցումն ան հնա րին խն դիր է, և նման պա հան ջը 
խախ տում է կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը, ո րը Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ-
վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քի հիմ նա րար մա սե րից է:» (տե՛ս Լին գենսն ը նդ դեմ 
Ա վստ րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 08.07.1986 թվա կա նի վճի ռը, կետ 46):

 Վե րոգ րյա լից զատ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան հրա ժեշտ է նաև 
հաշ վի առ նել, որ գնա հա տող դա տո ղու թյու նը, դի տար կե լով որ պես կար ծի քի ա զատ 
ար տա հայտ ման, այլ ոչ թե տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծե լու ի րա վուն քի դրս ևո րում, յու րա-
քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նել այն, թե ա րդյոք 
տվ յալ դա տո ղու թյու նը հիմն ված է ո րո շա կի փաս տե րի վրա: Փաս տա կան հիմ քից զուրկ 
գնա հա տող դա տո ղու թյու նը պաշտ պան ված չէ պե տա կան մի ջամ տու թյու նից: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ ան դրա դառ նա-
լով նշ ված հար ցին` Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ ան ձնա կան կար ծի քը կա րող է 
չա փա զանց ված հա մար վել` հատ կա պես փաս տա ցի հիմ քի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե-
րում (տե՛ս Օ բերշ լիքն ը նդ դեմ Ա վստ րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.07.1997 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 33):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ յու րա քան չյուր դա տա-
կան գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում ան հրա ժեշտ է պար զել` ա րդյոք ներ կա յաց ված 
փաս տա ցի տվ յալ նե րը տվ յալ ի րա վի ճա կում և ի րենց բո վան դա կու թյամբ բխել են «Գե-
րա կա հան րային շա հից», ո րն ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կու թյան 
տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քի շա հով, ա րդյո՞ք հան րու թյան հա մար այդ տե ղե կատ-
վու թյու նը զգա լի ո րեն ան հրա ժեշտ է ե ղել, ա րդյո՞ք հա սա րա կու թյու նը հետ ևել է այդ տե-
ղե կու թյուն նե րի տա րած ման ըն թաց քին և սպա սել է դրանց հե տա գա հրա պա րակ մա նը: 
«Գե րա կա հան րային շա հը» գնա հա տե լիս վե րոն շյալ հար ցե րին պա տաս խա նե լու ան-
հրա ժեշ տու թյու նը բխում է նրա նից, որ զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի վրա է 
դր ված հա սա րա կա կան հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող ո լորտ նե րի և հար ցե րի վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան, այդ թվում գա ղա փար նե րի տա րած ման պար տա կա նու թյուն: 
Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի այդ գոր ծա ռույ թին (պար տա կա նու թյա նը) զու-
գորդ վում (հա մա պա տաս խա նում) է հա սա րա կու թյան կող մից տե ղե կատ վու թյուն ստա-
նա լու ի րա վուն քը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ քն նարկ-
ման ա ռար կա հար ցի վե րա բե րյալ դա տա կան գոր ծեր քն նե լիս դա տա րան նե րը մեծ 
ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նեն հրա պա րա կայ նո րեն փաս տա ցի տվ յալ ներ ներ կա-
յաց րած ան ձի բա ցատ րու թյուն նե րին, մո տե ցում նե րին, իր կող մից ներ կա յաց ված փաս-
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տա ցի տվ յալ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քին` պար զե լու նպա տա կով` ա րդյո՞ք ան ձը 
ներ կա յաց ված փաս տե րով դի տա վո րու թյուն ու նե ցել է ա րա տա վո րե լու որ ևէ մե կին, թե՞ 
օբյեկ տի վո րեն ար տա հայ տել է իր գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րը` մի ա ժա մա նակ դրս-
ևո րե լով բա րե խիղճ մո տե ցում:

 Հետ ևա բար, հարկ է նկա տի ու նե նալ այն հան գա ման քը, որ Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի մի ան շա նակ պա հանջն է, որ պես զի վի րա վո րան քի և 
զր պար տու թյան գոր ծե րով հս տակ տա րան ջա տում կա տար վի գնա հա տո ղա կան դա տո-
ղու թյան և փաս տե րի միջև` Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի խախ տում ներ թույլ տա լը բա-
ցա ռե լու նպա տա կով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն 
օ րենսգր քի ի մաս տով զր պար տու թյու նը ան ձի վե րա բե րյալ այն պի սի փաս տա ցի տվ յալ-
ներ (statement of fact) հրա պա րա կային ներ կա յաց նելն է, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա-
նում ի րա կա նու թյա նը և ա րա տա վո րում են նրա պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ 
գոր ծա րար համ բա վը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ա րա տա վո րող կա րող են լի նել այն պի սի 
տվ յալ նե րը, ո րոնք բո վան դա կում են ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից 
գոր ծող օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի խախտ ման, ա նար դա րա ցի վար քագ ծի դրս ևոր-
ման, ան ձնա կան, հա սա րա կա կան կամ քա ղա քա կան կյան քում է թի կայի պա հանջ նե-
րին հա կա սող վար քագ ծի դրս ևոր ման, տն տե սա կան կամ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու-
նե ու թյան ժա մա նակ ան բա րեխղ ճու թյան, գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րի 
խախտ ման և այլ տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք չեն հիմ նա վոր վում վե րա բե րե լի և թույ լատ-
րե լի ա պա ցույց նե րով (ի րա կան չեն), նվաս տաց նում, նսե մաց նում են ան ձի պա տի վը, 
ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը: 

Անդ րա դառ նա լով կոնկ րետ ար տա հայ տու թյան` զր պար տու թյուն գնա հա տե լու 
չա փա նիշ նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ` 

1. ան ձի վե րա բե րյալ պետք է ներ կա յաց ված լի նեն փաս տա ցի տվ յալ ներ, այ սինքն` 
ներ կա յաց վածն իր մեջ պետք է պա րու նա կի կոնկ րետ, հս տակ տե ղե կու թյուն ներ ո րո-
շա կի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան վե րա բե րյալ, այն չպետք է լի նի վե րա ցա կան,

2. ան ձի վե րա բե րյալ փաս տա ցի տվ յալ նե րը պետք է ներ կա յաց ված լի նեն հրա պա-
րա կային, 

3. ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ նե րը պետք է չհա մա պա տաս խա նեն ի րա կա-
նու թյա նը, այ սինքն` պետք է լի նեն սուտ, ան հիմն, ոչ հա վաս տի,

4. ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ ներն ի րա կա նում պետք է ա րա տա վո րեն ան ձի 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը: 

Որ պես զի մի ջամ տու թյու նը խոս քի և կար ծի քի ա զատ ար տա հայտ ման ի րա վուն քին 
լի նի հա մա չափ օ րի նա կան նպա տակ նե րին` այլ մարդ կանց հե ղի նա կու թյան պաշտ պա-
նու թյա նը, ան հրա ժեշտ է օբյեկ տիվ կա պի առ կա յու թյուն գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե-
րի և այն ան ձի միջև, ով դի մել է դա տա րան: Հրա պա րա կում նե րի զր պարտ չա կան բնույ-
թի մա սին մի այն են թադ րե լը և կաս կա ծե լը բա վա րար չէ հաս տա տե լու այն հան գա ման-
քը, որ որ ևի ցե կոնկ րետ ան ձի հասց վել է վնաս: Գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րում 
պետք է լի նի այն պի սի հան գա մանք, որ սո վո րա կան ըն թեր ցողն էլ զգա, որ տվ յալ հայ-
տա րա րու թյունն ի րա կա նում հաս ցե ագր ված է ան մի ջա կա նո րեն դի մու մա տո ւին, կամ էլ 
որ հենց ի նքն է հան դի սա ցել քն նա դա տու թյան թի րախ (տե՛ս Դյուլ դին և Կիս լո վը ը նդ դեմ 
Ռու սաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 31.10.2007 թվա կա նի վճի ռը, կետ 44):

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վերն ար դեն ի սկ ան դրա դարձ կա տար վել 
է «հ րա պա րա կային ներ կա յաց նել», «փաս տեր» և «գ նա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն-
ներ» եզ րույթ նե րին և դրանց մեկ նա բա նու թյուն նե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև 
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զր պար տու թյան դեպ քե րի հա մար` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը կր կին չի ան դրա դառ նում 
դրանց:

 Հետ ևա բար, նշ ված վա վե րա պայ ման նե րի կամ դրան ցից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու-
թյան դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյան 
ըն կալ ման տե սան կյու նից չի կա րող խոսք լի նել զր պար տու թյան, հետ ևա բար նաև` դրա-
նով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին:

 Վե րը նշ ված չա փա նիշ նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քի 
բա ցա հայ տու մը կար ևոր է դա տա րան նե րի կող մից ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե-
լիս, այդ թվում` ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ նե րը որ պես զր պար տու թյուն գնա հա-
տե լիս: 

Մի ա ժա մա նակ հարկ է նկա տել, որ օ րենս դիրն ամ րագ րել է պայ ման ներ, ե րբ 
փաս տա ցի տվ յալ նե րը հրա պա րա կային ներ կա յաց նե լը չի հա մար վում զր պար տու թյուն: 
Նշ ված պայ ման ներն ամ րագր ված են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ կե տում: Ը ստ նշ ված կե տի`   նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված փաս-
տա ցի տվ յալ նե րը հրա պա րա կային ներ կա յաց նե լը չի հա մար վում զր պար տու թյուն, ե թե`

1) դրանք տեղ են գտել մինչ դա տա կան կամ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում վա-
րույ թի մաս նակ ցի կող մից քնն վող գոր ծի հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ կա տար ված 
ար տա հայ տու թյու նում կամ ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րում.

2) դա տվյալ ի րա վի ճա կում և իր բո վան դա կու թյամբ պայ մա նա վոր ված է գե րա կա 
հան րային շա հով, և ե թե փաս տա ցի տվ յալ նե րը հրա պա րա կայ նո րեն ներ կա յաց րած 
ան ձն ա պա ցու ցի, որ ող ջամ տու թյան սահ ման նե րում ձեռ նար կել է մի ջոց ներ` պար զե լու 
դրանց ճշ մար տու թյու նը և հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, ի նչ պես նաև հա վա սա րակշռ ված և 
բա րեխղ ճո րեն է ներ կա յաց րել այդ տվ յալ նե րը.

3) այն բխում է զր պար տու թյան են թարկ ված ան ձի կամ նրա ներ կա յա ցուց չի հրա-
պա րա կային ե լույ թից կամ պա տաս խա նից կամ նրան ցից ել նող փաս տաթղ թից:

 Վե րոն շյալ դրույ թի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ան կախ նրա նից` ան ձը հրա-
պա րա կել է մեկ այլ ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը 
ա րա տա վո րող և ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող տվ յալ ներ, վեր ջին նե րիս ներ-
կա յա ցու մը չի հա մար վի զր պար տու թյուն, ե թե դրանք `

1. Վե րա բե րում են դա տա կան կամ մինչ դա տա կան վա րույ թում գտն վող գոր ծի 
հան գա մանք նե րին կամ տեղ են գտել ա պա ցույց նե րում: Նշ ված դրույ թում ամ րագր-
ված «մինչ դա տա կան» և «դա տա կան վա րույթ» տեր մին նե րը հա վա սա րա պես պետք է 
վե րա բե րեն ի նչ պես քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան դա տա վա րու թյան (դա տա կան վա-
րույթ ներ), այն պես էլ քրե ա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծե րին (մինչ դա-
տա կան և դա տա կան վա րույթ ներ): 

2. Պայ մա նա վոր ված են գե րա կա հան րային շա հով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վեր-
ևում տր ված մեկ նա բա նու թյամբ ար դեն ի սկ ան դրա դար ձել է «գե րա կա հան րային շահ» 
ար տա հայ տու թյան մեկ նա բան մա նը, ո ւս տի կր կին չի ան դրա դառ նում դրան: Ի տար բե-
րու թյուն վի րա վո րան քի, ե րբ տե ղե կատ վու թյան` գե րա կա հան րային շա հով պայ մա նա-
վոր ված լի նե լու հան գա ման քի առ կա յու թյու նը բա ցա ռում է տվ յալ տե ղե կատ վու թյու նը 
վի րա վո րանք հա մա րե լը, զր պար տու թյան դեպ քում ան հրա ժեշտ է լրա ցու ցիչ փաս տա-
կան կազ մի առ կա յու թյուն: Մաս նա վո րա պես` փաս տա ցի տվ յալ ներ հրա պա րա կած ան-
ձը պետք է ա պա ցու ցի, որ մինչ հրա պա րա կե լը ձեռ նար կել է այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռել վեր ջի նիս հան գե լու հետ ևու թյան այն մա սին, որ փաս-
տա ցի այդ տվ յալ նե րը պայ մա նա վոր ված են հան րային գե րա կա շա հով և կա րող է ին 
հա մա պա տաս խա նել ի րա կա նու թյա նը: Բա ցի այդ, հրա պա րա կող ան ձը պետք է նշ ված 
տվյալ նե րը բա ցա հայ տի բա րե խիղճ և հա վա սա րակշռ ված: Այս դեպ քում բա րեխղ ճու-
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թյու նը են թադ րում է տե ղե կատ վու թյան (փաս տա ցի տվ յա լի (տ վ յալ նե րի)) ամ բող ջա-
կան, ա ռանց է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի փո փոխ ման շա րադ րանք: Ի նչ 
վե րա բե րում է «հա վա սա րակշռ ված» եզ րույ թին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա-
ժեշտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ հա վա սա րակշռ վա ծու թյուն պետք է լի նի ներ կա յաց-
վող փաս տա ցի տվ յալ նե րի և գե րա կա հան րային շա հի հա րա բե րակ ցու թյան ա ռու մով: 
Փաս տա ցի տվ յալ նե րի հրա պա րա կու մը, պայ մա նա վոր ված լի նե լով գե րա կա հան րային 
շա հով, չպետք է պա րու նա կի զր պար տող այլ տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք չեն ա ռնչ վում 
տվ յալ խնդ րին: 

3. Զր պար տու թյու նը վե րոն շյալ դրույ թի ու ժով բա ցա կա յում է նաև այն դեպ քում, 
ե րբ հրա պա րա կային տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծող ան ձը նշ ված տե ղե կու թյուն նե րը 
տա րա ծում է` հիմք ըն դու նե լով զր պար տու թյան են թարկ վո ղի կամ նրա ներ կա յա
ցուց չի հրա պա րա կային ե լույ թում կամ պա տաս խա նում կամ նրան ցից ել նող փաս
տաթղ թում ար ված եզ րա հան գում նե րը կամ փաս տե րը: 

Տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու մը այս դեպ քում ևս են թադ րում է հրա պա րա կային 
ե լույ թում կամ պա տաս խա նում կամ փաս տաթղ թում տեղ գտած եզ րա հան գում նե րի 
կամ փաս տե րի բա րե խիղճ շա րադ րանք: Ե լույթ պետք է դի տար կել ան ձի կող մից հն չեց-
րած բա նա վոր խոս քը, ո րը նպա տակ ու նի ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյուն հա սու դարձ նել 
ա նո րոշ թվով ան ձանց և ար վում է ո րո շա կի ձևա չա փին հա մա պա տաս խան կազ մա-
կերպ ված մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ (օ րի նակ` կոն ֆե րանս ներ, հա մա ժո ղով ներ, հա-
վաք ներ, հան րա հա վաք ներ և այլն ):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ սույն հոդ վա-
ծի ի մաս տով «փաս տա թուղթ» տեր մի նի մեկ նա բա նու թյունն ան հրա ժեշտ է կա տա րել` 
հաշ վի առ նե լով նաև ե րկ րում գոր ծող փաս տաթղ թաշր ջա նա ռու թյան է լեկտ րո նային 
կար գա վո րու մը: Ո ւս տի «փաս տա թուղթ» տեր մի նը սույն հոդ վա ծի ի մաս տով չպետք 
է նույ նաց վի բա ցա ռա պես թղ թային կրի չի օգ տա գործ մամբ կազմ ված գրա վոր ար տա-
հայտ ված տե ղե կու թյան հետ: Դրա նում կա րող են նե րառ վել կրի չի ցան կա ցած տե սա կի 
(է լեկտ րո նային (ֆաքս, լու սա պատ ճեն և այլն), նյու թա կան այլ կրիչ ներ) օգ տա գործ մամբ 
կա տար ված գրա ռում նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոն շյալ եզ րա հան գու մը պայ մա-
նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ «փաս տա թուղթ» տեր մի նի նեղ մեկ նա բա նումն 
ան հար կի սահ մա նա փա կում է և չի նե րա ռում դեպ քե րի այն շր ջա նա կը, ո րոնց պա րա-
գա յում փաս տաթղ թե րը կազմ վում և տա րած վում են է լեկտ րո նային մի ջոց նե րի օգ տա-
գործ մամբ:

 Պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լը
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ան ձն 

ա զատ վում է վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից, 
ե թե իր ար տա հայ տած կամ ներ կա յաց րած փաս տա ցի տվ յալ նե րը լրատ վա կան գոր ծա-
կա լու թյան տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան, ի նչ պես նաև այլ ան ձի հրա պա րա կային ե լույ-
թի, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի, լրատ վու թյան այլ մի ջո ցի կամ հե ղի նա կային որ ևէ 
ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կած տե ղե կատ վու թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար-
տադ րու թյունն են, և դա տա րա ծե լիս հղում է կա տար վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին 
(հե ղի նա կին): 

Նույն հոդ վա ծի 9-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե վի րա վո րե լիս կամ զր պար տե լիս հղում 
չի կա տար վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին (հե ղի նա կին), կամ տե ղե կատ վու թյան աղ-
բյու րը (հե ղի նա կը) հայտ նի չէ, կամ լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղը, 
օ գտ վե լով տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը չբա ցա հայ տե լու իր ի րա վուն քից, չի հայտ նում 
հե ղի նա կի ա նու նը, ա պա փոխ հա տուց ման պար տա վո րու թյու նը կրում է վի րա վո րան-
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քը կամ զր պար տու թյու նը հրա պա րա կային ներ կա յաց նո ղը, ի սկ ե թե այն ներ կա յաց վել 
է լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, 
ա պա լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ վե րոն շյալ դրույթ նե րը 
մեկ նա բա նե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև հա մա կար գային մեկ նա բա նու թյան 
սկզ բուն քը: Այս պես` սույն հոդ վա ծը, նե րառ ված լի նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա կար գող գլ-
խում, վե րա բե րում է քա ղա քա ցու պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար համ-
բա վին վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր մա նը: 
Ը նդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի կա նո նա կար գում նե րը 
վե րա բե րում են բա ցա ռա պես վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան մի ջո ցով պատ վին, 
ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար համ բա վին վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցող հա րա բե րու թյուն նե րին: 

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րը հիմք ըն դու նե լով և հա մադ րե լով դրանք ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում ամ րագր ված պար տա վո րու-
թյուն նե րի ծագ ման հիմ քե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան ձին վի րա վո-
րե լը կամ զր պար տե լը ա ռա ջաց նում են պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն (պար տա-
վո րու թյուն): Պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյան դա դար ման հիմ քե րին վե րա բե րող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 423-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա վո րու-
թյու նը լրիվ կամ մաս նա կի դա դա րում է օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ տե րով կամ պայ-
մա նագ րով նա խա տես ված հիմ քե րով: Վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան հիմ քով ծա-
գած պար տա վո րու թյու նը ևս դա դա րում է պար տա վո րու թյուն նե րի դա դար ման հա մար 
ը նդ հա նուր հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում` հաշ վի առ նե լով այդ հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րող նոր մե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` զր-
պար տու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րով ան հրա ժեշտ փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է պա-
տաս խա նո ղը: Այն փո խանց վում է հայց վո րին, ե թե ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը 
պա տաս խա նո ղից պա հան ջում է ոչ ող ջա միտ գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ջան քեր, մինչ դեռ 
հայց վո րը տի րա պե տում է ան հրա ժեշտ ա պա ցույց նե րին:

 Հա մադ րե լով վե րոն շյալ դրույ թը նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տում ամ րագր ված «զր-
պար տու թյու նը ան ձի վե րա բե րյալ այն պի սի փաս տա ցի տվ յալ ներ (statement of fact) 
հրա պա րա կային ներ կա յաց նելն է, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը»  
դրույ թի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել հետ ևյա լը. զր պար-
տու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց քում գոր ծում է այն կան խա վար կա ծը, 
որ փաս տե րի` ի րա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու ա պա ցուց ման բե ռը կրում է պա-
տաս խա նո ղը: Այս ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն է հան դի սա նում մի այն այն դեպ-
քը, ե րբ ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը պա տաս խա նո ղից պա հան ջում է ոչ ող ջա-
միտ գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ջան քեր: Այս պա րա գա յում ա պա ցուց ման պար տա կա նու-
թյու նը կրում է հայց վո րը, սա կայն մի այն այն դեպ քում, ե րբ պա տաս խա նո ղը կհիմ նա-
վո րի ի րե նից պա հանջ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի և ջան քե րի ոչ ող ջա միտ լի նե լը, ի նչ պես 
նաև այն հան գա ման քը, որ հայց վո րը տի րա պե տում է ան հրա ժեշտ ա պա ցույց նե րին: 
Ե թե նույ նիսկ պա տաս խա նո ղից պա հանջ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ջան քե րը ոչ ող-
ջա միտ են, սա կայն ան հրա ժեշտ ա պա ցույց նե րին հայց վո րը չի տի րա պե տում, ա պա-
ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է պա տաս խա նո ղը:

 Վի ճարկ վող փաս տե րի` ի րա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու հան գա ման քի 
հաս տա տու մը պա տաս խա նո ղին (են թադ րյալ վնաս պատ ճա ռո ղին) ա զա տում է պա-
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տաս խա նատ վու թյու նից, հետ ևա բար հան գեց նում է են թադ րյալ պար տա վո րու թյան դա-
դար ման: 

Զր պար տու թյան կամ վի րա վո րե լու հետ ևան քով ծա գող հա րա բե րու թյու նը դա դա-
րում է նաև այն դեպ քում, ե րբ լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղը տու ժո ղի 
պա հան ջով հրա պա րա կել է հեր քում կամ տու ժո ղի պա տաս խա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի նշ ված եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 
10-րդ կե տի կա նո նա կար գու մից, ո րի հա մա ձայն` ան ձը չի կա րող օ գտ վել սույն հոդ վա ծի 
7-րդ և 8-րդ կե տե րով սահ ման ված պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րից, ե թե նա մինչև դա-
տա րան դի մե լը «Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով պա հան ջել է հեր քում և (կամ) իր պա տաս խա նի 
հրա պա րա կում, և լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղը կա տա րել է այդ պա-
հան ջը:

 Վե րոն շյալ ը նդ հա նուր և հա տուկ հիմ քե րից բա ցի օ րենս դի րը վի րա վո րան քի կամ 
զր պար տու թյան մի ջո ցով վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ա ռա ջա ցող հա րա բե րու
թյան դա դար ման որ ևէ այլ հիմք չի նա խա տե սել: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 9-րդ կե տե րից հետ-
ևում է, որ ան ձն ա զատ վում է պա տաս խա նատ վու թյու նից եր կու պայ ման նե րի մի ա ժա-
մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.
•	 ար տա հայտ ված կամ ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ ներն ան ձի հրա պա րա-

կային ե լույթ նե րի, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի, հե ղի նա կային ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի, լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ըն կե րու թյուն նե րի հրա-
պա րա կած տե ղե կատ վու թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար տադ րու թյունն են,

•	  տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծե լիս հղում է կա տար վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյու
րին:
 Տե ղե կատ վու թյու նը բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ ներ կա յաց նե լու օ րենսդ րի պա հան-

ջը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել բա ցա հայտ ված աղ բյու րում տեղ գտած տե ղե-
կատ վու թյան բա ռա ցի շա րադ րան քը կամ հրա պա րա կել այն այն պես, որ չփոխ վի ի նչ-
պես ամ բող ջա կան ի մաս տը, այն պես էլ կոնկ րետ փաս տե րի վե րա բե րյալ առ կա տե ղե-
կատ վու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև ան դրա դառ նալ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 9-րդ կե տե րում ամ րագր ված «տե ղե-
կատ վու թյան աղ բյուր» եզ րույ թին: Նշ ված դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս 
ար ձա նագ րել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով տե ղե-
կատ վու թյան աղ բյուր ներն ան ձինք են (ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան), ո րոնք տար-
բեր մի ջոց նե րով հրա պա րա կում են տե ղե կատ վու թյու նը: Տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր են 
հան դի սա նում հե ղի նակ նե րը և լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ը նդ գծում է, որ հի շա տակ ված դրույթ նե րում ամ րագր ված ան ձի հրա պա րա կային 
ե լույթ նե րը, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րը, հե ղի նա կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րը տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րի կող մից օգ տա գործ վող մի ջոց ներ են: 

«Տե ղե կատ վու թյան մի ջոց» հաս կա ցու թյու նը մեկ նա բա նե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հարկ է հա մա րում ան դրա դարձ կա տա րել Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային 
ի րա վուն քին: Վեր ջի նիս հա մա ձայն` Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի գոր ծո ղու թյան ո լոր-
տում են գտն վում ոչ մի այն այն տե ղե կու թյուն նե րը և գա ղա փար նե րը, ո րոնք ար տա-
հայտ վում են գրա վոր կամ բա նա վոր խոս քի մի ջո ցով, այլ նաև տա րաբ նույթ մի ջոց նե-
րով ար տա հայտ ված և տա րած վող տե ղե կու թյուն ներն ու գա ղա փար նե րը: Մաս նա վո-
րա պես` Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի է գե ղար վես տա կան ի նք նար տա հայտ-
ման մի ջոց նե րի` նկար նե րի, ֆիլ մե րի և ար վես տի այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի նկատ-
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մամբ, ի նչ պես նաև հե ռար ձակ ման բո լոր մի ջոց նե րի և է լեկտ րո նային տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գե րի նկատ մամբ (տե ղե կու թյուն նե րի և գա ղա փար նե րի ար տա հայտ ման 
մի ջոց նե րի հար ցին Եվ րո պա կան դա տա րանն ի թիվս այ լոց ան դրա դար ձել է Մյու լե րը 
և մյուս ներն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով 24.05.1988 թվա կա նի ո րոշ մամբ, կետ 34, Աութ-
րո նիկ Էյ Ջի-ն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով 22.05.1990 թվա կա նի ո րոշ մամբ, կետ 47): 

Վե րոն շյալ հետ ևու թյու նը հիմք ըն դու նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ այն դեպ քում, ե րբ հղում է կա տար ված տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին, սա կայն 
նույն աղ բյու րում տեղ գտած տե ղե կատ վու թյու նը հրա պա րակ ված չէ բա ռա ցի կամ բա-
րե խիղճ, այլ կերպ` հրա պա րա կո ղը փո փո խու թյուն ներ է մտց րել տե ղե կատ վու թյան մեջ, 
ա վե լաց րել է, հա նել կամ փո փո խել փաս տե րը (շա րադ րան քը կամ դրա ա ռան ձին մա սե-
րը), ա պա հրա պա րա կող ան ձը չի ա զատ վում պա տաս խա նատ վու թյու նից: Նույն կա նո-
նը գոր ծում է նաև այն դեպ քում, ե րբ տա րա ծո ղը թեև վե րար տադ րում է տե ղե կատ վու-
թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ շա րադ րան քը, այ դու հան դերձ հղում է կա տա րում մի աղ-
բյու րի, ո րը չի հա մար վում «տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր» ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով, այն է` չի հան դի սա նում հե ղի նակ կամ լրատ վա կան 
գոր ծա կա լու թյուն: 

Վե րը նշ ված եր կու դեպ քե րում էլ տե ղե կատ վու թյուն հրա պա րա կողն ի նքն է հա-
մար վում զր պար տող կամ վի րա վո րող: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ տե ղե-
կատ վու թյուն հրա պա րա կո ղը, ե թե նույ նիսկ հրա պա րա կել է տե ղե կատ վու թյան բո վան-
դա կու թյու նը բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ և հղում է կա տա րել աղ բյու րին, չի ա զատ վում 
պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե դա տա վա րու թյան ըն թաց քում կա պա ցուց վի, որ նա 
գի տեր կամ ա կն հայ տո րեն պետք է ի մա նար տե ղե կատ վու թյան` զր պար տու թյուն լի նե-
լու մա սին, քա նի որ նման դեպ քում ան ձի մոտ առ կա է զր պար տե լու դի տա վո րու թյու նը: 
Այս դեպ քում ի նչ պես տե ղե կատ վու թյու նը կրող աղ բյու րը, այն պես էլ այդ տե ղե կատ վու-
թյու նը հրա պա րա կո ղը կրում են հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն որ պես հա մա-
տեղ վնաս պատ ճա ռող ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև նշել, որ բո վան դա կային 
ա ռու մով տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը պետք է կա տար վի տե ղե կատ-
վու թյու նը տա րա ծե լու հետ մի ա ժա մա նակ: Տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծե լիս և ոչ թե 
դրա նից հե տո աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը նպա տակ է հե տապն դում այդ տե ղե կատ վու-
թյան հաս ցե ա տե րե րի մոտ ա պա հո վել տե ղե կաց վա ծու թյուն այն մա սին, որ զր պար տու-
թյու նը կամ վի րա վո րան քը դուրս է գա լիս կոնկ րետ սուբյեկ տից, այլ ոչ թե ան մի ջա կան 
հրա պա րա կո ղից կամ ա նո րոշ թվով սուբյեկտ նե րից: Աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը, կախ-
ված աղ բյու րի տե սա կից, կա րող է ազ դել հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր ման վրա: 
Մինչ դեռ տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում բա ցա հայ տե լը 
լի ար ժեք չի ա պա հո վում զր պար տող կամ վի րա վո րող սուբյեկ տի վե րա բե րյալ հան րու-
թյան տե ղե կաց վա ծու թյու նը: 

Վ նա սի փոխ հա տու ցու մը վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան դեպ քում
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տի հա մա ձայն`   վի րա-

վո րան քի դեպ քում ան ձը կա րող է դա տա կան կար գով պա հան ջել հետ ևյալ մի ջոց նե րից 
մե կը կամ մի քա նի սը`

1) հրա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րել: Նե րո ղու թյուն խնդ րե լու ձևը սահ մա-
նում է դա տա րա նը.

2) ե թե վի րա վո րան քը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի 
տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ա պա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով լրիվ կամ մաս նա-
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կի հրա պա րա կել դա տա րա նի վճի ռը: Հրա պա րակ ման ե ղա նա կը և ծա վա լը սահ մա նում 
է դա տա րա նը.

3) սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մինչև 1000-ա պա տի կի չա փով փոխ-
հա տու ցում վճա րել:

 Նույն հոդ վա ծի 8-րդ կե տի հա մա ձայն` զր պար տու թյան դեպ քում ան ձը կա րող է 
դա տա կան կար գով պա հան ջել հետ ևյալ մի ջոց նե րից մե կը կամ մի քա նի սը`

1) ե թե զր պար տու թյու նը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո-
ղի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ա պա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով հրա պա րա կայ-
նո րեն հեր քել զր պար տու թյուն հա մար վող փաս տա ցի տվ յալ նե րը և (կամ) հրա պա րա կել 
դրանց վե րա բե րյալ իր պա տաս խա նը: Հերք ման ձևը և պա տաս խա նը հաս տա տում է 
դա տա րա նը` ղե կա վար վե լով «Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քով.

2) սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մինչև 2000-ա պա տի կի չա փով փոխ-
հա տու ցում վճա րել:

Նույն հոդ վա ծի 11-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե տե րով սահ-
ման ված փոխ հա տուց ման չա փը սահ մա նե լիս դա տա րա նը հաշ վի է առ նում կոնկ րետ 
գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, նե րա ռյալ`

1) վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան ե ղա նա կը և տա րած ման շր ջա նա կը.
2) վի րա վո րո ղի կամ զր պար տո ղի գույ քային դրու թյու նը:
 Սույն հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում փոխ հա տուց ման 

չա փը սահ մա նե լիս դա տա րա նը չպետք է հաշ վի առ նի վի րա վո րան քի կամ զր պար տու-
թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված գույ քային վնա սը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ քն նարկ ման ա ռար կա հար ցի շր ջա-
նակ նե րում գործ ու նենք մի կող մից տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծե լու և խոս քի ա զա տու-
թյան, մյուս կող մից ան ձի` իր պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան, գոր ծա րար համ բա վի 
նկատ մամբ հար գանք պա հան ջե լու Կոն վեն ցի այով և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ-
րագր ված և ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի հետ, ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ 
փոխ հա տուց ման չափ սահ մա նե լու յու րա քան չյուր դեպ քում պետք է հաշ վի ա ռն վի վի-
րա վո րանք և զր պար տանք կա տա րած ան ձի ֆի նան սա կան վի ճա կը և բա ցառ վի փոխ-
հա տուց ման այն պի սի չա փե րի և ձևե րի սահ մա նու մը, ո րոնք կա րող են վճ ռո րոշ նշա նա-
կու թյուն ու նե նալ պա տաս խա նող կող մի հա մար, ա ռա վել ևս, ե թե պա տաս խա նող կող-
մը զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց է` նրա հե տա գա գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կե լու 
ա ռու մով: 

Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա-
դառ նալ վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան հա մար սահ ման վող փոխ հա տուց ման ող-
ջամ տու թյան հար ցին, ո րը պետք է հա մա չափ լի նի ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ վու-
թյա նը կամ գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սին, և, մի ա ժա մա նակ, ան հար կի 
ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն ներ չա ռա ջաց նի պա տաս խա նո ղի հա մար:

 Նախ, ան հրա ժեշտ է ար ձա նագ րել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-
րդ հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե տե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ան ձին նա խա տես ված 
մեկ կամ մի քա նի մի ջոց նե րի կի րառ մամբ զր պար տող կամ վի րա վո րող սուբյեկ տին 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հանջ ներ կա յաց նել: Այ դու հան դերձ, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ դա տա րան նե րը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում 
պետք է ան հրա ժեշտ գնա հա տա կան տան այն հան գա ման քին, թե ա րդյոք կող մե րը որ-
ևէ փորձ ա րել են վե ճը լու ծել «Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մաuին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված ար տա դա տա կան կար գով, այն է` ա րդյոք ան ձը մինչև դա տա-
րան հայց ներ կա յաց նե լը դի մել է հա մա պա տաս խան լրատ վա մի ջո ցին հեր քում հրա-
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պա րա կե լու պա հան ջով, և այդ պա հան ջին զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցը որ-
ևէ ըն թացք տվել է, թե ոչ: Բա ցի այդ, դա տա րան նե րը քն նարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ 
գոր ծեր քն նե լիս նախ պետք է ջան քեր գոր ծադ րեն գոր ծը հաշ տու թյամբ լու ծե լու ո ւղ ղու-
թյամբ, այ նու հետև գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի գնա հատ մամբ ան հրա ժեշտ է 
պար զել` ա րդյո՞ք հնա րա վոր չէ վե րա կանգ նել ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը 
և գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սը ոչ նյու թա կան փոխ հա տու ցում նշա նա-
կե լու մի ջո ցով, քա նի որ օ րենս դի րը մինչև նյու թա կան փոխ հա տու ցում սահ մա նե լը ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծով սահ մա նել է նաև պատ ճառ ված վնա-
սի վե րա կանգն ման այլ մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն (վի րա-
վո րան քի դեպ քում` հրա պա րա կային նե րո ղու թյուն խնդ րել, ե թե վի րա վո րան քը տեղ է 
գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, 
ա պա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով լրիվ կամ մաu նա կի հրա պա րա կել դա տա րա նի վճի ռը, 
զր պար տու թյան դեպ քում` ե թե զր պար տու թյու նը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու-
թյուն ի րա կա նաց նո ղի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ա պա լրատ վու թյան այդ մի-
ջո ցով հրա պա րա կայ նո րեն հեր քել զր պար տու թյուն հա մար վող փաu տա ցի տվ յալ նե րը 
և (կամ) հրա պա րա կել դրանց վե րա բե րյալ իր պա տաu խա նը): 

Նյու թա կան փոխ հա տու ցում նշա նա կե լու դեպ քում ան հրա ժեշտ է, որ դա տա րան-
նե րը մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նեն փոխ հա տուց վող գու մա րի չա փի սահ ման մա նը, պա-
տաս խա նող նե րից պա հան ջեն նրանց ե կա մուտ նե րի վե րա բե րյալ պե տա կան ի րա վա սու 
մար մին նե րին ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան և այլ փաս տաթղ թեր (օ րի նակ` ՀՀ կա ռա-
վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ին ներ կա յաց ված հար կային 
հաշ վետ վու թյուն նե րը), հա կա ռակ դեպ քում մեծ չա փով փոխ հա տու ցում նե րը կա րող են 
ծանր հետ ևանք ներ ու նե նալ վեր ջին նե րիս բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կե լու 
ա ռու մով: Ը նդ ո րում, այս հար ցի քն նարկ ման ժա մա նակ դա տա րան նե րը պետք է ու շադ-
րու թյուն դարձ նեն հայց վոր կող մի` նյու թա կան փոխ հա տուց ման պա հան ջի վե րա բե րյալ 
պա տաս խա նող կող մի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րին, ո րոնք, ը ստ է ու թյան, պետք է 
պա րու նա կեն նաև տե ղե կու թյուն ներ ի րենց բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
պա հանջ վող փոխ հա տուց ման չա փի ֆի նան սա կան ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ: 

Դ րա մա կան փոխ հա տուց ման չափ սահ մա նե լիս դա տա րան նե րը նախ և ա ռաջ 
պետք է հաշ վի առ նեն, թե ի նչ մի ջո ցով կամ ե ղա նա կով է կա տար վել զր պար տու թյու նը 
կամ վի րա վո րան քը և ա պա վեր ջին նե րիս տա րած ման շր ջա նա կը: Գնա հատ ման ա ռար-
կա պետք է դառ նա օգ տա գործ ված մի ջո ցի կամ ե ղա նա կի` տե ղե կատ վու թյան ա րագ և 
հա մընդ հա նուր տա րած ման հար ցը: Այս պես` զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րով 
կա տար ված հրա պա րա կում նե րի տա րա ծու մը շատ ա վե լի ա րագ է, քան ե թե հրա պա-
րա կումն ար վեր ան ձանց փոք րա թիվ խմ բի շր ջա նա կում: Մի ա ժա մա նակ պետք է հաշ վի 
առ նել նաև տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծե լու շր ջա նա կը: Զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մի ջոց նե րը, ո րոնք գոր ծում են տե ղա կան մա կար դա կում (մարզ, քա ղաք), ու նեն ա վե լի 
փոքր տա րած ման շր ջա նակ, քան հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քով հե ռար ձակ-
վող և տա րած վող լրատ վա մի ջոց նե րը:

Դ րա մա կան փոխ հա տուց ման չափ սահ մա նե լիս դա տա րան նե րի կող մից հաշ վի 
ա ռն վող վե րոն շյալ հան գա մանք նե րը սպա ռիչ չեն, քա նի որ օ րենս դի րը սահ մա նել է դա-
տա րա նի պար տա կա նու թյու նը` հաշ վի առ նել կոնկ րետ գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ ի թիվս վե րոգ րյալ հան-
գա մանք նե րի, այն դեպ քե րում, ե րբ վի րա վո րան քը կամ զր պար տու թյու նը շա րու նակ-
վում են նաև գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում (գոր ծի` դա տա րա նում քն նու թյան գտն վե լու 
ո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծում), այդ հան գա ման քը դա տա րան նե րը կա րող են հաշ վի առ-
նել դրա մա կան փոխ հա տուց ման չափ նշա նա կե լու հար ցը լու ծե լիս: 
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Ամ փո փե լով նշ վա ծը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րան նե րը 
պետք է փոր ձեն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի գնա հատ մամբ և վե րը նշ ված մի ջազ-
գային փաս տաթղ թե րի լույ սի ներ քո մինչև նյու թա կան փոխ հա տու ցում սահ մա նե լը քն-
նարկ ման ա ռար կա դարձ նել խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման օ րեն քով նա-
խա տես ված այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը, ո րը զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան մի ջոց նե րի դեպ քում չի խո չըն դո տի նրանց հե տա գա բնա կա նոն գոր ծու նե ու-
թյա նը` մի ա ժա մա նակ բա ցա ռե լով Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի խախ տու մը:

 Վե րը հի շա տակ ված դրույ թով սահ ման վում է նաև դա տա րան նե րի պար տա կա նու-
թյու նը` հաշ վի չառ նել վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված 
գույ քային վնա սը, ե թե այդ պի սին առ կա է կամ դրա չա փը: Նման կա նո նի նա խա տե սու-
մը փաս տում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե-
տե րով նա խա տես ված դրա մա կան հա տու ցում ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ոչ նյու-
թա կան վնա սի հա տու ցում և պայ մա նա վոր ված չեն ի րա կան վնա սի կամ բաց թողն ված 
օ գու տի առ կա յու թյամբ կամ բա ցա կա յու թյամբ: Նշ ված վնաս նե րը, ե թե այդ պի սիք կան, 
հա տուց ման են թա կա են ա ռան ձին կար գով` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ 
հոդ վա ծի 12-րդ կե տի հի ման վրա: Այս պես` հա մա ձայն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 12-րդ կե տի` նույն հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե տե րով սահ ման ված 
պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներն ի րա կա նաց նե լու հետ ան ձն ի րա վունք ու նի ի րեն վի րա վո-
րանք հասց րած կամ զր պար տած ան ձից դա տա կան կար գով պա հան ջե լու վի րա վո րան-
քի կամ զր պար տու թյան հետ ևան քով ի րեն պատ ճառ ված գույ քային վնաս նե րը, նե րա-
ռյալ` ող ջա միտ դա տա կան ծախ սե րը և խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հա-
մար իր կա տա րած ող ջա միտ ծախ սե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ ի տար բե րու թյուն ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե տե րում ամ րագր ված 
դրա մա կան փոխ հա տուց ման, ե րբ դա տա րա նը կա րող է մեր ժել դրա մա կան փոխ հա-
տու ցու մը` հիմք ըն դու նե լով պա տաս խա նո ղի գույ քային դրու թյու նը, նույն հոդ վա ծի 12-
րդ կե տում ամ րագր ված գույ քային վնա սը են թա կա է փոխ հա տուց ման ամ բողջ ծա վա-
լով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի` վնա սի ի նս տի տու տը կա նո նա կար գող նոր մե րին 
հա մա պա տաս խան: Հաշ վի առ նե լով այն, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը «վ-
նաս» եզ րույթն օգ տա գոր ծում է ի րա կան վնաս և բաց թողն ված օ գուտ ի մաստ նե րով և 
օ րենսգր քում որ ևէ այլ տեղ, բա ցի 1087.1-րդ հոդ վա ծից, չի կի րառ վում «գույ քային վնաս» 
եզ րույ թը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ «գույ քային վնաս»-ը պետք է մեկ նա բան-
վի որ պես ան ձին պատ ճառ ված ի րա կան վնաս և/ կամ բաց թողն ված օ գուտ: Վնա սում 
նե րառ վում են նաև ող ջա միտ դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք ան ձը կա տա րել է կամ կա-
տա րե լու է ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար, ի նչ պես նաև ցան կա ցած այլ ծախս, 
ո րն ո ւղ ղա կի ո րեն կա տար վել է խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հա մար: 

 Պաշ տո նա տար ան ձանց քն նա դա տու թյու նը
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ ևս մեկ ի րա վա կան խնդ-

րի` քա ղա քա կան խոս քին կամ հան րու թյա նը հե տաքրք րող հար ցե րի շուրջ բա նա վե ճին 
և պաշ տո նա տար ան ձանց քն նա դա տու թյա նը: 

Եվ րո պա կան դա տա րանն ը նդ գծել է, որ քա ղա քա կան խոս քը կամ հան րու թյա նը 
հե տաքրք րող հար ցե րի շուրջ բա նա վե ճը սահ մա նա փա կե լու ա ռու մով Կոն վեն ցի այի 10-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կի րառ ման նեղ ո լորտ ու նի (տե՛ս Ո ւինգ րովն ը նդ դեմ Մի ա ցյալ 
Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.11.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 58): 
Բա ցի այդ, թույ լատ րե լի քն նա դա տու թյան սահ ման ներն ա վե լի լայն են կա ռա վա րու-
թյան, քան թե մաս նա վոր քա ղա քա ցու կամ նույ նիսկ քա ղա քա կան գործ չի նկատ մամբ: 
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Ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կար գում պե տու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ բաց թո-
ղում նե րը պետք է են թարկ վեն խիստ վե րահս կո ղու թյան ոչ մի այն օ րենս դիր և դա տա-
կան մար մին նե րի, այլև մա մու լի և հան րային կար ծի քի կող մից (տե՛ս Ին կալն ը նդ դեմ 
Թուր քի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 09.06.1999 թվա կա նի վճի ռը, կետ 54): Քա-
ղա քա կան գոր ծիչ նե րի նկատ մամբ ըն դու նե լի քն նա դա տու թյան սահ ման նե րը, հետ ևա-
բար, ա վե լի լայն են, քան մաս նա վոր ան ձանց պա րա գա յում: Ի տար բե րու թյուն վեր ջին-
նե րիս` քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն ան խու սա փե լի ո րեն և գի տակ ցա բար ի րենց հա սա նե լի 
են դարձ նում ար ված յու րա քան չյուր խոս քի և գոր ծի նկատ մամբ լրագ րող նե րի և հան-
րու թյան լայն խա վե րի սր ված ու շադ րու թյան հա մար, և նրանք այդ կա պակ ցու թյամբ 
պար տա վոր են հան դուր ժո ղա կա նու թյան ա վե լի մեծ աս տի ճան դրս ևո րել: Ան կաս կած, 
Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյու նը թույլ է տա լիս պաշտ պա նել այ լոց, 
այ սինքն` բո լոր ան հատ նե րի հե ղի նա կու թյու նը, և այս պաշտ պա նու թյու նը տա րած վում 
է քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի նկատ մամբ ևս, ե թե նույ նիսկ նրանք հան դես չեն գա լիս 
ի րենց մաս նա վոր կար գա վի ճա կում, սա կայն նման դեպ քե րում այդ պի սի պաշտ պա նու-
թյան պա հանջ նե րը պետք է կշեռ քի նժա րին դնել` մյուս նժա րին դնե լով քա ղա քա կան 
հար ցե րը բաց կեր պով քն նար կե լու շա հե րը (տե՛ս Լին գենսն ը նդ դեմ Ա վստ րի այի գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 08.07.1986 թվա կա նի վճի ռը, կետ 42): 

Անդ րա դառ նա լով քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող նե րի նկատ մամբ քն նա դա տու թյան 
սահ ման նե րի հար ցին` Եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ քա ղա քա ցի ա կան 
ծա ռայող նե րի նկատ մամբ ևս, ի նչ պես որ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի դեպ քում է, ըն դու-
նե լի են քն նա դա տու թյան ա վե լի լայն սահ ման ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա ղա քա ցի ա կան 
ծա ռայող նե րը լի ա զո րու թյուն նե րի պատ շաճ կա տա րումն ա պա հո վե լու ա ռու մով պետք 
է վայե լեն հա սա րա կա կան վս տա հու թյուն, զերծ լի նեն ա նընդ մեջ քն նա դա տու թյու նից, և 
այդ պատ ճա ռով է, որ ան հրա ժեշտ է նրանց տրա մադ րել պաշտ պա նու թյուն ի րենց պար-
տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ա ռն չու թյամբ վի րա վո րա կան և զր պարտ չա կան հար ձա-
կում նե րից (տե՛ս Յա նովս կին ը նդ դեմ Լե հաս տա նի 21.01.1999 թվա կա նի վճի ռը, կետ 33):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն տար-
բե րու թյու նը քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և հան րային ծա ռայող նե րի միջև, և այն, որ հան-
րային ծա ռայող նե րը` նե րա ռյալ դա տա վոր նե րը, դա տա խազ նե րը, ոս տի կան նե րը, ի րա-
կա նաց նում են հա տուկ լի ա զո րու թյուն ներ և պետք է ու նե նան հան րային վս տա հու թյուն, 
հետ ևա բար նրանք պետք է պաշտ պան ված լի նեն վի րա վո րա կան և զր պարտ չա կան 
հար ձա կում նե րից: 

Վե րոն շյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տով նա խա տես ված պա տաս խա-
նատ վու թյան մի ջոց նե րի կի րառ ման, հետ ևա բար և կար ծի քի ա զատ ար տա հայտ ման 
և տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծե լու ի րա վուն քի մի ջամ տու թյան ժա մա նակ դա տա րան նե-
րը պետք է հաշ վի առ նեն, որ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, հան րային ծա ռայող նե րի, պե-
տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի նկատ մամբ քն նա դա տու թյան 
սահ ման ներն ա վե լի լայն են, քան մաս նա վոր ան ձանց դեպ քում: Այ դու հան դերձ նման 
քն նա դա տու թյունն ըն դու նե լի կա րող է հա մար վել, ե թե այն ար տա հայտ վել է վեր ջին նե-
րիս գոր ծու նե ու թյան ա ռն չու թյամբ և չի գե րա զան ցում Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա-
խա դե պային ի րա վուն քով հաս տատ ված վե րոն շյալ սահ մա նա փա կում նե րը: Հա կա ռակ 
դեպ քում քա ղա քա կան գործ չի` որ պես մաս նա վոր ան ձի վե րա բե րյալ քն նա դա տու թյան 
նկատ մամբ ամ բողջ ծա վա լով կի րա ռե լի են Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
սահ մա նա փա կում նե րը, և հն չեց րած կար ծի քը կամ տա րա ծած տե ղե կու թյու նը որ պես 
զր պար տու թյուն գնա հա տե լիս չպետք է հաշ վի առ նել ան ձի` պաշ տո նա տար ան ձ լի նե լու 
հան գա ման քը:
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http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=696074&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695400&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695400&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=696786&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը
 Կապ ված քն նարկ ման ա ռար կա հոդ վա ծով դա տա րան ներ հայ ցեր ներ կա յաց նե-

լու ժամ կետ նե րի հետ` հարկ է նշել, որ «Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մաuին» ՀՀ օ րեն-
քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան ձն ի րա վունք ու նի լրատ վա կան գոր ծու նե-
ու թյուն ի րա կա նաց նո ղից պա հան ջել հեր քե լու իր ի րա վունք նե րը խախ տող փաu տա ցի 
ան ճշ տու թյուն նե րը, ո րոնք տեղ են գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի 
տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ե թե վեր ջինu չի ա պա ցու ցում, որ այդ փաu տե րը հա-
մա պա տաu խա նում են ի րա կա նու թյա նը: Հերք ման պա հան ջը կա րող է ներ կա յաց վել 
մե կամuյա ժամ կե տում` հաշ ված այն տե ղե կատ վու թյան տա րած ման oր վա նից, ո րին վե-
րա բե րում է հեր քու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 13-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն 
հոդ վա ծով uահ ման ված կար գով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հայց կա րող է ներ կա-
յաց վել դա տա րան` վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մաuին ան ձին հայտ նի դառ նա-
լու պա հից հե տո` մեկ ամu վա ըն թաց քում, uա կայն ոչ ո ւշ, քան վի րա վո րան քի կամ զր-
պար տու թյան պա հից վեց ամu վա ըն թաց քում:

 Վեր լու ծե լով վե րը նշ ված ի րա վա կան դրույթ նե րի բո վան դա կու թյու նը` Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի ը նտ րու թյու նը 
բո լոր դեպ քե րում կա տա րում է տու ժո ղը: Վեր ջինս էլ կա րող է մի դեպ քում նա խա պատ-
վու թյուն տալ ան մի ջա պես զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցին հերք ման պա հանջ 
ներ կա յաց նե լուն, մյուս դեպ քում` ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հայց ներ կա յաց նե լուն: 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ար տա դա տա կան կար գով խախտ ված ի րա վուն-
քի վե րա կանգն ման հա մար զանգ վա ծային լրատ վա մի ջո ցին դի մե լը թեև պար տա դիր 
պայ ման չէ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հայց ներ կա յաց նե լու հա մար, այ դու հան դերձ 
դա տա րան նե րը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է գնա հատ ման ա ռար կա 
դարձ նեն այն, թե ա րդյոք ան ձը մինչև դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լը դի մել է հա մա-
պա տաս խան լրատ վա մի ջո ցին հեր քում հրա պա րա կե լու պա հան ջով, և այդ պա հան ջին 
զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցը որ ևէ ըն թացք տվել է, թե ոչ: 

Օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տվել շա հագր գիռ ան ձին դա տա րան դի մել բո լոր 
դեպ քե րում ոչ ո ւշ, քան մինչև վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան պա հից վեց ա մի սը 
լրա նա լը` դրա նում նե րա ռե լով նաև զանգ վա ծային լրատ վա մի ջո ցին հերք ման պա հանջ 
ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա տես ված մե կամ սյա ժամ կե տը: Ա նհ րա ժեշտ է նաև նշել, 
որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քը սկս վում է այն պա հից, ե րբ ան ձին հայտ նի 
է դար ձել վի րա վո րան քը կամ զր պար տու թյու նը: Հետ ևա բար բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ 
ան ձը տե ղե կա նում է զր պար տու թյան կամ վի րա վո րան քի մա սին վեց ա մի սը լրա նա լուց 
հե տո, բաց է թողն վում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ ժամ կետ նե րը այն-
պի սի ժամ կետ ներ են, ո րոնց ըն թաց քում հայց վո րը կա րող է հայց ներ կա յաց նե լու մի-
ջո ցով ա կն կա լել խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն։ Հետ ևա բար, այդ ժամ-
կետ ներն ի րենց բնույ թով հա մա պա տաս խա նում են հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե-
տին, և դրանց նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի` հայ ցային 
վա ղե մու թյան վե րա բե րյալ կա նո նա կար գում նե րը:

Գ. Սույն վե ճի նկատ մամբ վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի կի րա ռու մը
 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի հրա-

տա րա կիչն է, ի սկ «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի թիվ 159 (1860), 29.09.2010 թվա կա նի հա-
մա րի ա ռա ջին է ջի աջ կող մում հրա պա րակ վել է տե ղե կատ վու թյուն, ո րը վեր նագր ված 
է. «Քր գործ` ԱԺ նա խա գա հի խորհր դա կա նի դե՞մ»։ Հոդ վա ծում տեղ են գտել հետ ևյալ 
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տե ղե կու թյուն նե րը. «Մեր տե ղե կու թյուն նե րով` ՀՀ ԱԺ նա խա գահ Հ. Աբ րա հա մյա նի 
խորհր դա կան Թա թուլ Մա նա սե րյա նի դեմ քր գործ է հա րուց վել, և այն գտն վում է ոս-
տի կա նու թյան Կենտ րո նի քնն չա կան բաժ նում` հա տուկ կար ևո րա գույն քն նիչ նե րից մե-
կի վա րույ թում։ Նրան կաս կա ծում են վաշ խա ռու թյամբ զբաղ վե լու մեջ։ Մեկ այլ քր գոր ծի 
շր ջա նակ նե րում որ պես վկա հրա վիր ված ան ձան ցից մե կը մի ա միտ բե րա նից թռց րել է, 
որ Թա թուլ Մա նա սե րյանն ի րեն տո կո սով փող է տվել։ Ա սում են` այդ պես էլ ծն վել է քր-
գոր ծը»։ Նշ ված հոդ վա ծում բա ցա կա յում է տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին հղու մը:

 Սույն փաս տե րի նկատ մամբ կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ 
հոդ վա ծի 6-րդ և 9-րդ կե տե րի վե րա բե րյալ վե րո շա րադ րյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րը` Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 9-րդ կե տե րից հետ-
ևում է, որ Ըն կե րու թյունն ա զատ վում է պա տաս խա նատ վու թյու նից եր կու պայ ման նե րի 
մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.
•	 «Քր գործ` ԱԺ նա խա գա հի խորհր դա կա նի դե՞մ» հոդ վա ծում ար տա հայտ ված կամ 

ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ ներն ան ձի հրա պա րա կային ե լույթ նե րի, պաշ տո-
նա կան փաս տաթղ թե րի, հե ղի նա կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի, լրատ վա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ըն կե րու թյուն նե րի հրա պա րա կած տե ղե կատ վու-
թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար տադ րու թյունն են,

•	 նշ ված տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծե լիս Ըն կե րու թյու նը հղում է կա տա րել տե ղե
կատ վու թյան աղ բյու րին: 
Անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 

9-րդ կե տե րում ամ րագր ված «տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր» եզ րույ թի` սույն գոր ծով բա-
ցա հայտ մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ հի շա տակ ված 
հոդ վա ծում որ պես աղ բյուր պետք է նշ վեր այն ան ձը (ան ձինք) կամ լրատ վա կան գոր ծա-
կա լու թյու նը, որ տե ղից ստաց վել էր հոդ վա ծում տեղ գտած տե ղե կու թյու նը: Ի նչ վե րա բե-
րում է տե ղե կատ վու թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար տադ րու թյան գնա հատ մա նը, 
ա պա նշ ված հար ցին հնա րա վոր կլի ներ ան դրա դառ նալ, ե րբ Ըն կե րու թյու նը կներ կա-
յաց ներ այն հրա պա րա կային ե լույթ նե րը, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րը, հե ղի
նա կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը կամ ցան կա ցած այլ մի ջոց, ո րից վերց վել է վե ճի 
ա ռար կա հան դի սա ցող հոդ վա ծում տեղ գտած տե ղե կու թյու նը:

Վե րոն շյալ հետ ևու թյու նը հիմք ըն դու նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ տվ յալ դեպ քում Ըն կե րու թյան կող մից բա ցա կա յում է հղու մը տե ղե կատ վու թյան 
աղ բյու րին, մի ա ժա մա նակ բա ցա կա յում է այդ տե ղե կատ վու թյան բա ռա ցի կամ բա րե-
խիղճ վե րար տադ րու մը հիմ նա վո րող որ ևէ ա պա ցույց: 

Այս հիմ նա վոր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ըն կե րու թյունն ի նքն է 
հա մար վում տե ղե կու թյուն հրա պա րա կող, հետ ևա բար և զր պար տող: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև նշել, որ բո վան դա կային 
ա ռու մով տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը Ըն կե րու թյան կող մից պետք է 
կա տար վեր վե ճի ա ռար կա հոդ վա ծի հրա պա րակ ման հետ մի ա ժա մա նակ (նույն հոդ-
վա ծում նշ վեր, թե ո րն է տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը): Հոդ վա ծի հրա պա րակ ման հետ 
մի ա ժա մա նակ և ոչ թե դրա նից հե տո աղ բյու րի բա ցա հայ տումն այդ տե ղե կատ վու թյան 
հաս ցե ա տե րե րի մոտ կա պա հո վեր տե ղե կաց վա ծու թյուն այն մա սին, որ «Քր գործ` ԱԺ 
նա խա գա հի խորհր դա կա նի դե՞մ» վեր տա ռու թյամբ հոդ վա ծում տեղ գտած փաս տե-
րը դուրս են գա լիս կոնկ րետ սուբյեկ տից, այլ ոչ թե ան մի ջա կան հրա պա րա կո ղից կամ 
ա նո րոշ թվով սուբյեկտ նե րից: Հաշ վի առ նե լով այն, որ Ըն կե րու թյու նը նշ ված տե ղե կու-
թյու նը տա րա ծել է զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցով, ի նչն ա պա հո վում է տե ղե-
կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյան բարձր մա կար դակ և տա րած ման ը նդ գր կուն շր ջա նակ` 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հոդ վա ծում տեղ գտած տե ղե կու թյուն նե րը կա րող 
են ազ դել ան ձի վե րա բե րյալ հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր ման կամ առ կա կար-
ծի քի փո փոխ ման վրա: Մինչ դեռ տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը դա տա կան վա րույ թի ըն-
թաց քում բա ցա հայ տե լը լի ար ժեք չի ա պա հո վում զր պար տող սուբյեկ տի վե րա բե րյալ 
հան րու թյան տե ղե կաց վա ծու թյու նը և ար դեն ի սկ զր պարտ վող ան ձի նկատ մամբ ձևա-
վոր ված հնա րա վոր բա ցա սա կան կար ծի քի փո փո խու մը: 

Այս հիմ նա վոր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյու նը չի 
կա րող ա զատ վել Թա թուլ Մա նա սե րյա նի պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա տա-
վո րող տե ղե կատ վու թյան տա րած ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից, քա նի որ տե-
ղե կատ վու թյան տա րած ման ժա մա նակ տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին (հե ղի նա կին) հղում 
չի կա տար վել, ի սկ Ըն կե րու թյան կող մից դա տա վա րու թյան ըն թաց քում աղ բյու րի բա ցա-
հայ տու մը որ ևէ կերպ չի ա պա հո վում զր պար տող կամ վի րա վո րող սուբյեկ տի վե րա բե-
րյալ հան րու թյան տե ղե կաց վա ծու թյու նը: Բա ցի այդ, պա տաս խա նո ղը չի ներ կա յաց րել 
որ ևէ ա պա ցույց, որ մինչ հոդ վա ծի հրա պա րակ վե լը ձեռ նար կել է որ ևէ մի ջոց` պար զե լու 
իր «աղ բյու րի» կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան իս կու թյու նը: Պա տաս խա նո ղը 
վի ճարկ վող հոդ վա ծում հս տակ նշել է, որ ը ստ տե ղե կու թյուն նե րի «քր գոր ծը հա րուց վել և 
քնն վում է Կենտ րո նի քնն չա կան բաժ նում»: Այ սինքն` ող ջա միտ կլի ներ ա ռն վազն հար ցում 
ու ղար կել նշ ված բա ժին` ստաց ված տե ղե կատ վու թյան իս կու թյու նը պար զե լու հա մար: Այս 
և նման որ ևէ այլ գոր ծո ղու թյուն` ո ւղղ ված հրա պա րակ ման են թա կա տե ղե կատ վու թյան 
իս կու թյու նը պար զե լուն, պա տաս խա նո ղի կող մից չի ձեռ նարկ վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ Ըն կե րու թյու նը որ պես 
բա ցա հայտ ման են թա կա աղ բյուր վկա յա կո չել է Ան տոն Ա ռա կե լո վին: Մինչ դեռ վեր-
ջինս վե րը նշ ված հիմ նա վո րում նե րով չի կա րող հա մար վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով, քա նի որ չի հան դի սա-
նում տե ղե կատ վու թյան տա րած ման որ ևէ մի ջո ցի հե ղի նակ կամ լրատ վա կան գոր ծու-
նե ու թյուն ի րա կա նաց նող: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ այն պի սի 
ան ձի հրա պա րա կած զր պար տող կամ վի րա վո րող տե ղե կու թյա նը հղում կա տա րե լը, ով 
չի հան դի սա նում տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ 
հոդ վա ծի ի մաս տով չի կա րող հա մար վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի բա ցա հայ տում: 

Ինչ վե րա բե րում է վճ ռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կին, որ «Ժա մա նակ» օ րա թեր-
թը 30.09.2010 թվա կա նի հա մա րում հս տա կեց րել է նա խորդ օ րը տպագր ված հոդ վա ծը` 
նշե լով, որ «կա վաշ խա ռու թյան փաս տով հա րուց ված գործ, ո րով որ պես մե ղադ րյալ ան-
ցնում է այլ ան ձ …», ի նչն ի րե նից ներ կա յաց նում է հեր քում, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
այն հիմ նա վոր չի հա մա րում հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

«Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն` հեր քումն ի րա կա նաց վում է լրատ վու թյան նույն մի ջո ցում, ի սկ ե թե դա հնա րա-
վոր չէ, ա պա հեր քում պա հան ջո ղի հա մար ըն դու նե լի այլ ե ղա նա կով: Հեր քումն ի րա-
կա նաց վում է դրա պա հանջն ստա նա լու օր վա նից հե տո` մեկ շա բա թյա ժամ կե տում: Այդ 
ժամ կե տում լրատ վու թյան մի ջո ցի թո ղար կում տե ղի չու նե նա լու կամ մի ակ թո ղար կումն 
ար դեն ի սկ թույ լատր ված լի նե լու դեպ քում հեր քու մը պետք է տեղ գտ նի լրատ վու թյան 
մի ջո ցի ա ռա ջին ի սկ թո ղարկ ման մեջ: 

Հեր քումն ի րա կա նաց վում է «Հեր քում» խո րագ րի ներ քո: Տե ղա կայ ման, ձևա վոր-
ման, տա ռա տե սա կի չա փի ու տե սա կի, հա ղորդ ման ժա մի ա ռու մով հեր քու մը չպետք է 
զի ջի այն տե ղե կատ վու թյա նը, ո րին վե րա բե րում է:

Տվ յալ դեպ քում «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի թիվ 160 (1861), 30.09.2010 թվա կա նի հա-
մա րի ա ռա ջին է ջի ձախ կող մում հրա պա րակ վել է տե ղե կատ վու թյուն, ո րը վեր նագր ված 
է. «Պրն Մա նա սե րյան, $ 40.000 տո կո սով չեք տվե՞լ», ի սկ նշ ված հոդ վա ծը տպագր ված չէ 
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«Հեր քում» խո րագ րի ներ քո: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նոր հոդ-
վա ծի հրա պա րա կու մը, ո րն իր մեջ նե րա ռում է նա խորդ հոդ վա ծում հրա պա րակ ված 
փաս տե րի փո փո խում, չի կա րող հա մար վել հեր քում: Մինչ դեռ վե րը նշ ված հոդ վա ծում 
հերք ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի պահ պան ման ամ րագ րու մը նպա տակ է հե-
տապն դում հա սա րա կու թյանն ակ նա ռու ե ղա նա կով տե ղե կաց նել նա խորդ հոդ վա ծում 
տեղ գտած փաս տե րի` ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նե լու մա սին: Հա կա ռակ 
դեպ քում ա ռա ջա նում է ա նո րո շու թյուն, և բա ցա կա յում է տու ժո ղի ի րա վունք նե րի վե րա-
կանգ նու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև նշել, որ հի շա տակ ված հոդ-
վա ծում նշ վել է Թա թուլ Մա նա սե րյա նից հերք ման տեքստ պա հան ջե լու մա սին, այ-
սինքն` այդ հոդ վա ծը հրա պա րա կե լիս որ ևէ հերք ման տեքստ օ րա թեր թը չի ու նե ցել, նշ-
ված հա մա րում զե տե ղած տե ղե կատ վու թյու նը չի գնա հա տել որ պես հեր քում, հա կա ռակ 
դեպ քում` հերք ման տեքստ չէր պա հան ջի։ Ը նդ ո րում, հերք ման տեքստն Ըն կե րու թյա նը 
տր վել է 20.10.2010 թվա կա նին, սա կայն գոր ծում բա ցա կա յում է որ ևէ ա պա ցույց այն մա-
սին, որ հերք ման պա հան ջը բա վա րար վել է, և տպագր վել է հերք ման տեքս տը։ Հետ-
ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
1087.1-րդ հոդ վա ծի 10-րդ կե տի կա նո նա կար գում նե րի ու ժով չի դա դա րել կող մե րի միջև 
զր պար տե լու հետ ևան քով վնաս պատ ճա ռե լու ար դյուն քում ծա գած պար տա վո րա կան 
հա րա բե րու թյու նը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը կա յաց րել է ը ստ է ու թյան ճիշտ դա տա կան ա կտ, հետ ևա բար տվյալ 
դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տով սահ ման ված ստո րա դաս դա տա րա նի դա-
տա կան ա կտն ան փո փոխ թող նե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել։ ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 

15.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:
2. «Ս կիզբ Մե դի ա Կենտ րոն» ՍՊԸ-ից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

բռ նա գան ձել 30.000 (ե րե սուն հա զար) ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար-
ման են թա կա և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.03.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված 
պե տա կան տուր քի գու մար: 

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԼԴ/0749/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԼԴ/0749/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Տ. Նա զա րյան 
Դա տա վոր ներ՝ Կ. Հա կո բյան 
 Տ. Սա հա կյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈւՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Բո րիս Աշ րա ֆյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի 
Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի ը նդ դեմ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի, եր րորդ ան ձ «Ս կիզբ Մե դի ա Կենտ-
րոն» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար 
համ բա վին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Վա նո Ե ղի ա զա րյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Բո րիս 

Աշ րա ֆյա նին վի րա վո րանք հասց նե լու հա մար հրա պա րա կային նե րո ղու թյուն խնդ րել 
լրատ վու թյան նույն մի ջո ցով և բռ նա գան ձել 1.000.000 ՀՀ դրամ, ի սկ զր պար տու թյան 
հա մար` պար տա վո րեց նել նույն թեր թի մի ջո ցով հրա պա րա կայ նո րեն հեր քել զր պար-
տու թյուն հա մար վող փաս տա ցի տվ յալ նե րը և բռ նա գան ձել 2.000.000 ՀՀ դրամ, ի նչ պես 
նաև բռ նա գան ձել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դա տա կան ծախ սե րը:

ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (Դա տա վոր` Վ.Հով նա-
նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 22.07.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս-
նա կի ո րեն` վճռ վել է. «Վա նո Ե ղի ա զա րյա նին վի րա վո րանք հասց նե լու հա մար պար-
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տա վո րեց նել Բո րիս Ա շո տի Աշ րա ֆյա նին հրա պա րա կային նե րո ղու թյուն խնդ րել Վա նո 
Ե ղի ա զա րյա նից «Ժա մա նակ» օ րա թեր թում նե րո ղու թյան տեքս տը հրա պա րա կե լու մի-
ջո ցով և Բո րիս Աշ րա ֆյա նից հօ գուտ Վ. Ե ղի ա զա րյա նի բռ նա գան ձել 100.000 ՀՀ դրամ, 
զր պար տու թյան հա մար պար տա վո րեց նել Բո րիս Աշ րա ֆյա նին «Ժա մա նակ» օ րա թեր-
թում զր պար տու թյուն հա մար վող տվ յալ նե րը հեր քե լու մա սին տե ղե կատ վու թյուն հրա-
պա րա կե լու մի ջո ցով հրա պա րա կայ նո րեն հեր քել զր պար տու թյուն հա մար վող տվ յալ նե-
րը և Բո րիս Աշ րա ֆյա նից հօ գուտ Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի բռ նա գան ձել 200.000 ՀՀ դրամ, 
Բո րիս Աշ րա ֆյա նից հօ գուտ Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի բռ նա գան ձել 14.000 ՀՀ դրամ` որ պես 
հայց վո րի կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
05.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի և Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի վե րաքն նիչ 
բո ղոք նե րը մերժ վել են, և Դա տա րա նի 22.07.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան 
ու ժի մեջ։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բո րիս Աշ րա ֆյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Վա նո Ե ղի ա զա րյա նը։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 

2-րդ մա սե րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու-
թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 10-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 13-րդ կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ, 51-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը. 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Հայց վո րը հան դի սա նում է Լեռ նա պատ հա մայն քի ղե կա վա րը, և նույն հա մայն քի 

բնակ չի քն նա դա տու թյունն ո ւղղ ված է ե ղել բա ցա ռա պես նրա պաշ տո նա կան լի ա զո-
րու թյուն նե րից բխող պար տա կա նու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կա տար մա նը: Քն նա դա տու-
թյունն էլ հիմն ված է ե ղել նախ կի նում ար դեն ի սկ հրա պա րա կայ նո րեն ար տա հայտ ված, 
ի նչ պես նաև ի րա վա պահ մար մին նե րին ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե րի վե րար տադ-
րու թյան վրա։ 

Բո ղո քա բե րը նշել է, որ իր կար ծի քը հայտ նել է հա մայն քի ղե կա վա րի գոր ծու նե ու-
թյան վե րա բե րյալ, ո րը վի րա վո րանք չի կա րող դիտ վել։

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը զր պար տանք են հա մա րել «Հո ռոմ սի մյան Նո րի կը 
ե րեկ ան ցնում էր, ա սում ա` ախ պորս ա նու նից 100.000 գրել են` մե ռած մարդ ա, բայց 
ի րա ստո րագ րու թյու նը չի» և «Ա սի, ա մոթ քեզ, էս գյու ղում էլ սո ված մարդ չկար բա ցի 
հո րիցդ, մո րիցդ, փե սե նոն ցիցդ» ար տա հայ տու թյուն նե րը, ի սկ նաև վի րա վո րանք ե րկ-
րորդ ար տա հայ տու թյու նը, մինչ դեռ դրանք զր պար տանք չեն կա րող հա մար վել, քա նի 
որ հիմն ված են փաս տե րի վրա: Բա ցի այդ, ե րկ րորդ ար տա հայ տու թյու նը վի րա վո րանք 
չէ, քա նի որ այն կրում է փո խա բե րա կան ի մաստ, այ սինքն՝ այն, որ բա ցի նրա հո րից, 
մո րից և փե սա նե րից ա վե լի կա րի քա վոր, հա մայն քի ղե կա վա րի ա ջակ ցու թյան կա րիք 
ու նե ցող մարդ չկա, որ օգ նու թյուն ստա նա։

 Վի րա վո րանք է հա մար վել նաև «Ա րա» ար տա հայ տու թյու նը, մինչ դեռ, «Ա ճա ռյա նի 
ան վան լեզ վի բա ռա րա նում» այդ բա ռի բա ցատ րու թյու նը տր ված է որ պես դի մե լաձև, 
հո մա նի շը ու նե նա լով «այ տղա» ար տա հայ տու թյու նը: Նմա նա պես չեն կա րող վի րա վո-
րանք հա մար վել նաև «Սո ված» ար տա հայ տու թյու նը, ո րը նշա նա կում է ապ րուս տի մի-
ջոց նե րից զուրկ, կա րի քա վոր։
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ «Ժա մա նակ» օ րա թեր-
թին տր ված հար ցազ րույ ցը տպագր վել է 01.09.2010 թվա կա նին, մինչ դեռ հայց վորն ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցով դա տա րան է դի մել 11.10.2010 թվա կա նին, այ սինքն՝ 
իր ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին ի մա նա լուց մեկ ա միս 11 օր ան ց՝ բաց թող նե լով 
օ րեն քով սահ ման ված դա տա րան դի մե լու վա ղե մու թյան ժամ կե տը։ 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 05.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան։ 

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ո րո շու մը կա յաց վել է գոր ծում առ կա բո լոր ա պա-

ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան հի ման վրա, հետ ևա բար 
բեր ված վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժ ման։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. Հայ ցա դի մու մը ՀՀ Լո ռու մար զի դա տա րան է մուտ քագր վել 22.09.2010 թվա կա-

նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 2):
2. «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի 01.09.2010 թվա կա նին տպագր ված հա մա րում «Էս թուր-

քին մեր մի ջից հա նեք» վեր նագ րով տպագր ված հոդ վա ծում նշ վել է, որ Լեռ նա պատ հա-
մայն քի բնա կիչ Բ. Աշ րա ֆյա նը նշել է, որ «Ես ար դա րու թյան կողմ նա կից եմ... Ե րբ Վա-
նոյին, ե րի տա սարդ տղա, գյու ղա պետ ա ռա ջար կե ցին, ես ե րեք ան գամ էլ ձայնս տվել 
եմ ի րեն։ Ա սել եմ` ե րի տա սարդ տղա ես, Վա նո ջան, չգայ թակղ վես, մար դա վա րի կաշ-
խա տես։ Ա սեց` հա ըն կեր Աշ րա ֆյան..., բայց էս վեր ջերս, էս 2 տար վա մեջ, իմ բա րե-
կամ նե րից գա լիս են, ա սում են` սենց բան կլի նի` մի ա մս վա, եր կու ա մս վա, ե րեք ա մս վա 
նպաստս կտ րում ա... Հե տո ե կավ մեր տուն, ա սե ցի` Վա նո, ա մոթ քեզ, էս ին չե՞ր եմ լսում։ 
Բա թե` կա րա՞ն ա պա ցու ցեն։ Ա սի` թող ա պա ցու ցեն, բայց քեզ սա զա կան բան չի... ի նքն էլ, 
ե թե` ա պա ցու ցել տվո ղը թող եր կու տա րի նս տի, ես էլ ի րեք տա րի։ Ա սի` ա մոթ քեզ։ Գա զի 
գոր ծով մար դիկ կային, որ ա սեն թե տու նը հե ռու ա, մի եր կու ստոլ բա ա տն գել, ի րա հա-
մար գազ ա քա շել։ Ես էլ որ պես վար չա կան հանձ նա ժո ղո վի հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյան նա խա գահ, դե էդ ժա մա նակ վա, թե ա րի` տու գա նում ե նք. բա ի ՞նչ ա ե ղել։ Հե տո 
ա սեց` թե ա պօ րի նի գազ ա քա շել։ Ա րա, ու րախ չե՞ս, ա պօ րի նին ո ՞րն ա... 2 ստոլ բա ա տն-
գել մար դը, պի տի ու րախ լի նես, որ ծախս չես ա նում, էն մար դը գազ ա տա րել... Ու հե տո, 
որ էս ցու ցա կը բաց վեց օգ նու թյան, ես մնա ցել է ի ապ շած... Ա սեց` բա դու էլ գրե իր, քեզ էլ 
կտայի։ Ա սի` ա մոթ քեզ, էս գյու ղում էլ սո ված մարդ չկա՞ր, բա ցի հո րիցդ, մո րիցդ, փե սե-
նոն ցիցդ... Հո ռոմ սի մյան Նո րի կը ե րեկ ան ցնում էր, ա սում ա` ախ պորս ա նու նից 100.000 
գրել են` մե ռած մարդ ա, բայց ի րա ստո րագ րու թյու նը չի։ Սա գայ թակղ վեց... Հի մա սա 
տե սախ ցիկ ու բա նա դրել, չգի տեմ «Ա ռա վոտ» թեր թում գրել է ին, թե ին չի՞ ես տե սախ ցիկ 
դրել, ա սել էր, թե` գյու ղում ա նաս նա գո ղու թյու նը տա րած ված ա, դրա հա մար տե սախ ցիկ 
եմ դրել։ Խի գյու ղա պե տա րա նի մո տից ա նա սուն են գո ղա նո՞ւմ... Սա խայ տա ռա կու թյուն է։ 
Ափ սոս էդ տղեն, բայց գայ թակղ վեց» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 4)։

3. 01.09.2010 թվա կա նի դրու թյամբ Վա նո Ե ղի ա զա րյա նը ՀՀ Լո ռու մար զի Լեռ նա-
պատ հա մայն քի ղե կա վարն է: 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
 Բո ղո քի քն նու թյանն ան դրա դառ նա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա-

տա րան նե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման ա ռու-
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մով առ կա է օ րեն քի մի ա տե սակ մեկ նա բան ման ան հրա ժեշ տու թյուն, ո ւս տի նախ և 
ա ռաջ ան դրա դառ նում է վե րոն շյալ հոդ վա ծի, բո վան դա կային ա ռու մով վեր ջի նիս փոխ-
կապ ված և պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյանն ու գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա կար գող ի րա վա կան 
դրույթ նե րի մեկ նա բան մա նը: 

 Ա. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` մար դու ար ժա նա պատ-
վու թյու նը` որ պես նրա ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմք, հարգ-
վում և պաշտ պան վում է պե տու թյան կող մից։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա մա ձայն` յու րա-
քան չյուր ոք ու նի իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք: Ար գել վում է մար դուն 
հար կադ րել հրա ժար վե լու իր կար ծի քից կամ փո խե լու այն: Յու րա քան չյուր ոք ու նի խոս-
քի ա զա տու թյան ի րա վունք, նե րա ռյալ՝ տե ղե կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ փնտ րե լու, 
ստա նա լու, տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը, տե ղե կատ վու թյան ցան կա ցած մի ջո ցով՝ ան-
կախ պե տա կան սահ ման նե րից:

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ա զա տո րեն ար տա հայտ վե լու ի րա վունք: Այս ի րա վուն քը 
նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու, տե ղե կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ ստա նա լու 
և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը` ա ռանց պե տա կան մար մին նե րի մի ջամ տու թյան և ան կախ 
սահ ման նե րից..., ի սկ 2-րդ մա սի հա մա ձայն` այս ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, քա-
նի որ այն կապ ված է պար տա վո րու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան հետ, կա րող է 
պայ մա նա վոր վել այն պի սի ձևա կա նու թյուն նե րով, պայ ման նե րով, սահ մա նա փա կում նե-
րով կամ պատ ժա մի ջոց նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով և ան հրա ժեշտ են ժո-
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում` ի շահ պե տա կան ան վտան գու թյան, տա րած-
քային ամ բող ջա կա նու թյան կամ հա սա րա կու թյան ան վտան գու թյան, ան կար գու թյուն նե-
րը կամ հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու, ա ռող ջու թյու նը կամ բա րո յա կա նու թյու նը, ի նչ-
պես նաև այլ ան ձանց հե ղի նա կու թյու նը կամ ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու, խորհր դա-
պա հա կան պայ ման նե րով ստաց ված տե ղե կատ վու թյան բա ցա հայ տու մը կան խե լու կամ 
ար դա րա դա տու թյան հե ղի նա կու թյունն ու ա նա չա ռու թյու նը պահ պա նե լու նպա տա կով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րան նե րի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյան 
ճիշտ կեն սա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) կող մից սահ ման ված չա փո-
րո շիչ նե րը խոս քի ա զա տու թյան ի րա վուն քի և դրա սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բե րյալ, 
մաս նա վո րա պես.

5.  Խոս քի ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րը պետք է նա խա տես-
ված լի նեն օ րեն քով,

6. Դ րանք պետք է ան հրա ժեշտ լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում,
7. Դ րանք պետք է հե տապն դեն ի րա վա չափ նպա տակ,
8.  Կի րառ ված սահ մա նա փա կում նե րը պետք է հա մա չափ լի նեն հե տապնդ վող 

ի րա վա չափ նպա տակ նե րին:

 Նա խա տես ված է օ րեն քով 
Օ րեն քով նա խա տես ված լի նե լու պա հանջն ա ռա ջին հեր թին հան գում է հա մա պա-

տաս խան ներ պե տա կան օ րեն քի առ կա յու թյան: Մի ա ժա մա նակ ո րո շա կի պա հանջ ներ 
պետք է նա խա տես վեն նաև այդ օ րեն քի ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի հա մար: 

Մաս նա վո րա պես այն պետք է լի նի ը նդ հա նուր կի րառ ման ներ քին ա կտ, պետք է 
լի նի հս տակ և յու րա քան չյու րին հա սա նե լի: 
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Այդ մա սին է վկա յում նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քը: 
Այս պես` Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցի ա յում նշ ված «նա խա տես ված է 
օ րեն քով» ար տա հայ տու թյու նը պա հան ջում է ոչ մի այն ներ պե տա կան օ րեն քի առ կա յու-
թյուն, այլև այն վե րա բե րում է օ րեն քի ո րա կին: Օ րեն քը պետք է հա սա նե լի և կան խա տե-
սե լի լի նի, այ սինքն` ձևա կերպ ված լի նի բա վա կա նա չափ հս տակ, որ պես զի ան հա տին 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կար գա վո րել իր վար քա գի ծը 
(տե՛ս Սան դի Թայմսն ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 26.04.1979 թվա կա նի վճի ռը, կետ 49, Սա նո մա Ո ւիտ գե վերս Բ. Վ.-ն ը նդ դեմ Նի դեր-
լանդ նե րի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.09.2010 թվա կա նի վճի ռը, կետ 81):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցը քն նարկ վել է ՀՀ Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի 2011 թվա կա նի նոյեմ բե րի 15-ի թիվ ՍԴՈ-997 ո րոշ մամբ` ճա-
նաչ վե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող, հետ ևա բար «նա խա տես ված 
է օ րեն քով» հաս կա ցու թյան ո րա կա կան պա հանջ նե րը հա մա պա տաս խա նում են նաև 
դրանց սահ մա նադ րա կա նու թյան տե սան կյու նից:

 Հե տապն դում է ի րա վա չափ նպա տակ 
Ար տա հայտ վե լու նկատ մամբ կի րառ վող սահ մա նա փա կում նե րը պետք է հե-

տապն դեն ի րա վա չափ նպա տակ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վի րա վո րան քի 
և զր պար տու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա վա չափ են այն նպա տակ նե րը, ո րոնք 
նա խա տես ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով նա-
խա տես ված ար ժեք նե րի` ան ձի պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան և գոր ծա րար համ բա վի 
պաշտ պա նու թյան հա մար: 

Խոս քի ա զա տու թյան սահ մա նա փա կում նե րը նա խա տես ված են թե՛ ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյան 43-րդ հոդ վա ծում, թե՛ «Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին» մի ջազ գային դաշ նագ րի 19-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում, թե՛ Կոն վեն ցի այի 10-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տում:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն-
ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2010 թվա կա նի 
մայի սի 18-ի ՀՕ-97-Ն օ րեն քի ըն դու նու մը, ո րով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 19-րդ 
հոդ վա ծը շա րադր վեց նոր խմ բագ րու թյամբ և օ րենս գիր քը լրաց վեց նոր` 1087.1-րդ հոդ-
վա ծով, նպա տակ ու նի ա պա հո վել ան ձի պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա-
նու թյու նը այլ ան ձանց ո տնձ գու թյուն նե րից, հս տա կեց նել զր պար տու թյուն և վի րա վո-
րանք հաս կա ցու թյուն նե րը, զր պար տու թյան և վի րա վո րան քի հա մար պա տաս խա նա-
տու ան ձանց շր ջա նա կը և հա մար ժեք դարձ նել պա տաս խա նատ վու թյու նը:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի վե րոն շյալ դրույթ նե րը հե տապն դում են ի րա վա չափ նպա տակ, այն է` ա պա հո վել ան-
ձի սահ մա նադ րա կան և կոն վեն ցի ոն ի րա վունք նե րի` պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան և 
գոր ծա րար համ բա վի պաշտ պա նու թյու նը:

 Անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում և հա մա չափ է հե
տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տակ նե րին 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի մեկ-
նա բան մա նը, բազ միցս նշել է, որ ի րա վունք նե րին մի ջամ տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
ո րո շե լու հար ցում մաս նա կից պե տու թյուն ներն օ ժտ ված են հայե ցո ղու թյան ո րո շա կի 
սահ մա նով, ո րը, սա կայն, ու ղեկց վում է եվ րո պա կան կա ռույց նե րի վե րահս կո ղու թյամբ, 
ի սկ վեր ջի նիս սահ ման նե րը կախ ված են գոր ծի բնույ թից: Բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ 
ար ձա նագր վում է մի ջամ տու թյուն Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույթ նե-

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=854194&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=854194&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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րով ե րաշ խա վոր ված ա զա տու թյուն նե րին և ի րա վունք նե րին, եվ րո պա կան կա ռույց նե-
րը պետք է խիստ վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նեն, ին չը պայ մա նա վոր ված է այդ ի րա-
վունք նե րի կար ևո րու թյամբ (տե՛ս «Աուտ րո նիկ» բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյունն ը նդ դեմ 
Շվեյ ցա րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.05.1990 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61, 
«Գ րոպ պե րա ռա դի ո» բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը և մյուս ներն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի-
այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.03.1990 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61):

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «անհ րա ժեշտ» հաս կա ցու-
թյու նը նշա նա կում է, որ սահ մա նա փա կումն ա ռա ջա ցել է հա սա րա կա կան կամ սո ցի ա-
լա կան կա րիք նե րից և առ կա է ճն շող հա սա րա կա կան կար ծիք այդ հար ցում: Ժո ղովր-
դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում ան հրա ժեշտ մի ջոց հա մար վե լու հա մար մի ջամ տու-
թյու նը պետք է «բա վա կա նա չափ» հիմ նա վոր ված լի նի, ին չը պար զե լու հա մար հար-
կա վոր է հաշ վի առ նել տվ յալ գոր ծով հան րու թյա նը հու զող յու րա քան չյուր հայե ցա կետ 
(տե՛ս Սան դի Թայմսն ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 26.04.1979 թվա կա նի վճի ռը, կետ 65):

 Հե տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տակ նե րին մի ջամ տու թյան հա մա չա փու թյու նը 
գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի 
բնույթն ու խս տու թյու նը (տե՛ս Տամ մերն ը նդ դեմ Էս տո նի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 04.04.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 69): Պա տաս խա նատ վու թյան հա մար ը նտր-
ված մի ջո ցի բնույ թը և խս տու թյու նը գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն, որ 
յու րա քան չյուր կոնկ րետ գոր ծով դրանք պարզ ման են թա կա ի նք նու րույն հար ցեր են:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ բո լոր դեպ քե րում հա մա չա փու թյու նը 
գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել կի րառ ված մի ջոց նե րի պի տա նի ու թյու նը: 
Սա են թադ րում է, որ պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի կի րառ ման լի ա զո րու թյուն ու-
նե ցող սուբյեկ տը ը նտ րում է հնա րա վոր մի ջոց նե րից պի տա նին: Պի տա նի մի ջոց նե րի 
մե կից ա վե լի ի առ կա յու թյան դեպ քում պետք է ը նտր վի այն մի ջո ցը, ո րն ան հրա ժեշտ է 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար, ի սկ պի տա նի և ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րից մի այն նա, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռա վել նվազ ձևով մի ջամ տե լով կար ծիքն ա զատ ար տա-
հայ տե լու ի րա վուն քին ա պա հո վել այլ ան ձի պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան և գոր ծա-
րար համ բա վի պաշտ պա նու թյու նը:

Բ. ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1րդ հոդ վա ծի կա նո նա կար գում նե րը

Վ նաս պատ ճա ռո ղը և տու ժո ղը
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն`  ան ձը, 

ո րի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը ա րա տա վո րել են վի-
րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մի ջո ցով, կա րող է դի մել դա տա րան` վի րա վո րանք 
հասց րած կամ զր պար տու թյուն կա տա րած ան ձի դեմ: 

Վե րոն շյալ դրույ թից հետ ևում է, որ վնաս պատ ճա ռողն այն ան ձն է (ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան), ով վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մի ջո ցով ա րա տա վո րել 
է այլ ֆի զի կա կան ան ձի պա տի վը կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ ան հատ գոր ծա րա-
րի կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի գոր ծա րար համ բա վը:

Տու ժո ղը (զր պար տու թյան կամ վի րա վո րան քի են թարկ ված ան ձ) այն ֆի զի կա կան 
ան ձն է, ո ւմ պա տի վը կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ ան հատ գոր ծա րա րի կամ ի րա-
վա բա նա կան ան ձի գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րել է մեկ այլ ան ձ (ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան) վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մի ջո ցով:

 Վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մի ջո ցով վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցող հա րա բե րու թյան սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կի սահ մա նա փա կում օ րենս դիրն 
ար դա րա ցի ո րեն չի նա խա տե սել, և այդ պի սիք կա րող են լի նել ի նչ պես ֆի զի կա կան, այն-

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695507&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695507&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695500&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695500&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=854194&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=854194&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=697084&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=697084&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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պես էլ ի րա վա բա նա կան ան ձինք: Ի նչ պես վնաս կրո ղի, այն պես էլ վնաս պատ ճա ռո ղի 
կող մում կա րող են հան դես գալ մե կից ա վե լի ան ձինք, և այս դեպ քում ծա գում է ան ձանց 
բազ մաթ վու թյամբ պար տա վո րու թյուն: Ը ստ այդմ էլ վնաս պատ ճա ռող նե րը հան դես 
կգան որ պես հա մա պարտ պար տա պան ներ, ե թե ծա գած պար տա վո րու թյու նը (վ նա սի 
հա տու ցու մը) ան բա ժա նե լի է, ի սկ տու ժող նե րը` որ պես հա մի րավ պար տա տե րեր: Նշ-
ված դիր քո րոշ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 361-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 1073-րդ հոդ վա ծի կա նո նա կար գում նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ թեև մեկ նա բան վող 
դրույ թը ո ւղ ղա կի ո րեն չի ամ րագ րում ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ ան-
ձանց պա տի վը և ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյուն, սա կայն 
այն մի ա ժա մա նակ չի էլ բա ցա ռում նման հնա րա վո րու թյու նը, ո ւս տի ան կախ լրիվ գոր-
ծու նա կու թյան առ կա յու թյու նից կամ բա ցա կա յու թյու նից (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 24-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ հոդ ված ներ)` ան ձը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա 
պաշտ պա նե լու իր պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը: Այս դեպ քում դա տա րան հա մա-
պա տաս խան հայց կա րող են ներ կա յաց նել ան գոր ծու նա կի կամ սահ մա նա փակ գոր ծու-
նա կի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (ծ նող, խնա մա կալ, հո գա բար ձու): Ի նչ վե րա բե րում 
է ի րա վու նա կու թյու նը դա դա րած, այ սինքն` մա հա ցած կամ մա հա ցած ճա նաչ ված քա ղա-
քա ցու պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա նե լուն, ա պա վեր ջի նիս ի րա վա կան 
կար գա վո րումն ամ րագր ված է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տում, ո րի հա մա ձայն` քա ղա քա ցու պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյու-
նը շա հագր գիռ ան ձանց պա հան ջով թույ լատր վում է նաև նրա մա հից հե տո: Որ պես շա-
հագր գիռ ան ձ կա րող են հան դես գալ ի նչ պես վեր ջի նիս ժա ռանգ նե րը, այն պես էլ յու րա-
քան չյուր ան ձ, ով կա պա ցու ցի նշ ված հար ցում իր շա հագր գիռ ան ձ լի նե լը:

 Վի րա վո րան քը և զր պար տու թյու նը 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` սույն 

օ րենսգր քի ի մաս տով վի րա վո րան քը խոս քի, պատ կե րի, ձայ նի, նշա նի կամ այլ մի ջո ցով 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րե լու նպա տա-
կով կա տար ված հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյունն է:

 Սույն օ րենսգր քի ի մաս տով հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյու նը տվ յալ ի րա վի-
ճա կում և իր բո վան դա կու թյամբ կա րող է չհա մար վել վի րա վո րանք, ե թե այն հիմն ված է 
ստույգ փաս տե րի վրա (բա ցա ռու թյամբ բնա կան ա րատ նե րի) կամ պայ մա նա վոր ված է 
գե րա կա հան րային շա հով:

 Վե րոն շյալ դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ վի րա վո րան քը (պա տի-
վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը ա րա տա վո րե լու նպա տա կով 
կա տար ված հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյու նը) կա րող է դրս ևոր վել խոս քով, ի նչ-
պես բա նա վոր, այն պես էլ գրա վոր, պատ կեր նե րի մի ջո ցով (ն կար ներ, տա րա ծա կան 
պատ կեր ներ), ձայ նի (ի նչ պես բա նա վոր խոս քը, այն պես էլ տար բեր հն չե րանգ նե րի կի-
րա ռու մը), նշան նե րի մի ջո ցով (ժես տի կու լա ցի ա ներ, սիմ վոլ ներ): Օ րենս դիրն ի րա վա ցի-
ո րեն չի սահ մա նա փա կել մի ջոց նե րի շար քը, ո րոնք կա րող են կի րառ վել վի րա վո րանքն 
ար տա հայ տե լիս` հնա րա վո րու թյուն տա լով ի րա վա կի րա ռո ղին, կոնկ րետ գոր ծի հան-
գա մանք նե րից ել նե լով, ո րո շել` ա րդյոք տվ յալ մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ կա տար ված ար-
տա հայ տու թյու նը կա րող է ո րակ վել որ պես վի րա վո րանք: Հետ ևա բար վի րա վո րան քը 
կա րող է ար տա հայտ վել ցան կա ցած այլ մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ, ո րը նե րառ ված չէ վե-
րոն շյալ թվարկ ման մեջ:

 Անդ րա դառ նա լով կոնկ րետ ար տա հայ տու թյան` վի րա վո րանք գնա հա տե լու 
չա փա նիշ նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ` 
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1. ար ված ար տա հայ տու թյունն ի րա կա նում պետք է ա րա տա վո րի ան ձի պա տի վը, 
ար ժա նա պատ վու թյու նը և գոր ծա րար համ բա վը, որ պի սի փաս տը ա պա ցու ցե լու դա տա-
վա րա կան բե ռը կրում է հայց վո րը, 

2. ար տա հայ տու թյուն կա տա րողն ի սկզ բա նե պետք է հե տապն դի ան ձի պա տի-
վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րե լու նպա տակ, այ-
սինքն` պետք է իր կա տա րած ար տա հայ տու թյամբ ան ձի հե ղի նա կու թյու նը նսե մաց նե լու 
և նրան նվաս տաց նե լու դի տա վո րու թյուն ու նե նա: Մաս նա վո րա պես` նման նպա տա կի 
առ կա յու թյան մա սին կա րող է վկայել այն պի սի ի րա վի ճա կը, ե րբ ան ձը ող ջա միտ բո լոր 
հնա րա վոր մի ջոց նե րը չի ձեռ նար կել տե ղե կատ վու թյան` ի րա կա նու թյա նը հա մա պա-
տաս խա նե լու հան գա ման քը ճշ տե լու հա մար կամ էլ գի տեր կամ ա կն հայ տո րեն պետք է 
ի մա նար տե ղե կատ վու թյան` ստույգ փաս տե րի վրա հիմն ված չլի նե լու մա սին: Այս փաս-
տի ա պա ցուց ման բե ռը նույն պես կրում է հայց վո րը:

3. ար տա հայ տու թյու նը պետք է կա տար ված լի նի հրա պա րա կային ձևով, որ պի սի 
փաս տի ա պա ցուց ման դա տա վա րա կան բե ռը դար ձյալ կրում է հայց վո րը: Հրա պա րա-
կային կա րող են հա մար վել ա ռն վազն մեկ եր րորդ ան ձի ներ կա յու թյամբ կա տար ված 
ար տա հայ տու թյուն նե րը և ներ կա յաց ված փաս տե րը: Վեր ջին ներս եր րորդ ան ձի ներ-
կա յու թյամբ կա տար ված են հա մար վում նաև այն դեպ քում, ե րբ եր րորդ ան ձը ևս կա-
տա րում է ար տա հայ տու թյուն ներ և ներ կա յաց նում փաս տեր, ո րոնք բո վան դա կային 
ա ռու մով կապ ված են վի րա վո րո ղի ա րած ար տա հայ տու թյուն նե րի կամ ներ կա յաց րած 
փաս տե րի հետ (օ րի նակ` եր կու և ա վե լի ան ձանց կող մից վի րա վո րե լը): Նման դեպ քե-
րում առ կա է վնա սի հա մա տեղ պատ ճա ռում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյու նը կամ 
հրա պա րա կային ներ կա յա ցու մը կա րող է դրս ևոր վել տպագ րու թյան մի ջո ցով, ռա դի ոյի 
կամ հե ռուս տա տե սու թյան մի ջո ցով հե ռար ձակ մամբ, զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի-
ջոց նե րով տա րած մամբ, հա մա ցան ցի մի ջո ցով տա րած մամբ, ի նչ պես նաև հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյան այլ մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ, հրա պա րա կային ե լույթ նե րով, կամ որ ևէ 
այլ կերպ թե կուզ մեկ եր րորդ ան ձի դրանց հա ղոր դա կից դարձ նե լով: Այդ պի սի ար տա-
հայ տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու մը հաս ցե ա տի րո ջը չի կա րող հա մար վել հրա պա րա կային, 
ե թե դրանք ներ կա յաց նող ան ձը բա վա կա նա չափ մի ջոց ներ է ձեռ նար կել դրանց գաղտ-
նի ու թյունն ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ, որ պես զի դրանք հա սա նե լի չդառ նան այլ ան ձանց:

 Մեկ նա բան վող հոդ վա ծի կար գա վո րու մից դուրս են այն դեպ քե րը, ե րբ հայ տա րա-
րու թյու նը կա տար վել է ոչ հրա պա րա կային (ան ձը վի րա վո րել է տու ժո ղին ա ռանց եր-
րորդ ան ձանց ներ կա յու թյան): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րը նշ ված դրույ թում ամ րագր ված վի րա վո-
րան քի սահ մա նու մը չի կա րող են թադ րել, որ ան ձի համ բա վին վնաս պատ ճա ռող ցան-
կա ցած բա ցա սա կան կար ծիք կամ ո րո շա կի փաս տա կան հիմք ու նե ցող գնա հա տող դա-
տո ղու թյուն պաշտ պան ված չէ օ րեն քով: Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո-
րո շում նե րով պաշտ պան վում է բա ցա սա կան կար ծի քի կամ գնա հա տող դա տո ղու թյան 
ար տա հայ տու մը այն քա նով, որ քա նով այն հիմն ված է հաս տատ ված կամ ըն դուն ված 
փաս տե րի վրա: Ի տար բե րու թյուն փաս տե րի, ո րոնք կա րող են ներ կա յաց վել և հիմ նա-
վոր վել, գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րը չեն կա րող ա պա ցուց վել: Գնա հա տող դա տո ղու-
թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյունն ան հնար է ի րա կա նաց նել և ի նք նին խախ տում 
է կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը, ո րը Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծում ամ-
րագր ված ի րա վուն քի հիմ նա րար մասն է կազ մում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե րբ հայ տա րա րու-
թյու նը ո րակ վում է որ պես գնա հա տող դա տո ղու թյուն, ան հրա ժեշտ է, որ վեր ջինս հիմն-
վի բա վա րար փաս տա կան կազ մի վրա (տե՛ս Պե դեր սե նը և Բաադս գաարդն ը նդ դեմ Դա-
նի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 17.12.2004 թվա կա նի վճի ռը, կետ 76): Գնա հա-
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տո ղա կան դա տո ղու թյու նը կա րող է ա նըն դու նե լի հա մար վել, քա նի որ այն ա ռանց փաս-
տա կան հիմ քի կա րող է չա փա զանց ված հա մար վել (տե՛ս Ռի զո սը և Դաս կասն ը նդ դեմ 
Հու նաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 27.05.2004 թվա կա նի վճի ռը, կետ 45): 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ պայ ման նե րի առ կա յու-
թյու նը պար տա դիր է ար տա հայ տու թյու նը վի րա վո րանք գնա հա տե լու հա մար: Այ դու հան-
դերձ, օ րենս դիրն ամ րագ րել է ո րո շա կի դեպ քեր, ե րբ ար տա հայ տու թյու նը թեև բա վա րա-
րում է վե րոն շյալ պայ ման նե րին, սա կայն կոնկ րետ ի րա վի ճա կում և իր բո վան դա կու թյամբ 
օ րեն քի ու ժով կա րող է չհա մար վել վի րա վո րանք: Այդ պի սիք են այն դեպ քե րը, ե րբ տե ղե-
կատ վու թյու նը հիմն ված է ստույգ փաս տե րի վրա (բա ցա ռու թյամբ բնա կան ա րատ նե րի) 
կամ պայ մա նա վոր ված է գե րա կա հան րային շա հով: Օ րենսդ րա կան նման ձևա կեր պու-
մը հիմք է ար ձա նագ րե լու, որ այդ դեպ քե րը յու րա քան չյուր կոնկ րետ գոր ծով են թա կա են 
ա ռան ձին գնա հատ ման` պար զե լու, թե ա րդյոք տվյալ բո վան դա կու թյամբ և տվյալ ի րա
վի ճա կում ներ կա յաց ված ար տա հայ տու թյու նը պա րու նա կում է վի րա վո րանք, թե ոչ: 

Անդ րա դառ նա լով «Ս տույգ փաս տեր» եզ րույ թին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում 
է, որ այդ պի սիք հան դի սա նում են այն փաս տե րը, ո րոնք հիմ նա վոր վում են ա պա ցույց-
նե րով տե ղե կատ վու թյան հրա պա րակ ման հետ մի ա ժա մա նակ կամ հան դի սա նում են 
հան րա հայտ փաս տեր (ա պա ցուց ման ան հրա ժեշ տու թյուն չու նե ցող): Ա նհ րա ժեշտ է ու-
շադ րու թյան դարձ նել փաս տե րի և գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի տար բե րակ ման 
խնդ րին, քա նի որ դրանք մեծ կար ևո րու թյուն են ներ կա յաց նում գոր ծի քն նու թյան հա-
մար և մե ծա պես կա րող են ազ դել գոր ծի ել քի վրա: Եվ րո պա կան դա տա րա նը, Կոն վեն-
ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով նշ ված խնդ րին, հս տակ տա-
րան ջա տում է կա տա րում փաս տե րի և գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի միջև, ո րի վե-
րա բե րյալ ձևա վո րել է հետ ևյալ ը նդ հա նուր սկզ բուն քը. «Ե թե փաս տե րի առ կա յու թյու նը 
կա րե լի է ա պա ցու ցել, ա պա գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րը չեն կա րող ա պա ցուց վել. 
գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի ա պա ցու ցումն ան հնա րին խն դիր է, և նման պա հան ջը 
խախ տում է կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը, ո րը Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ-
վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քի հիմ նա րար մա սե րից է:» (տե՛ս Լին գենսն ը նդ դեմ 
Ա վստ րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 08.07.1986 թվա կա նի վճի ռը, կետ 46):

 Վե րոգ րյա լից զատ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան հրա ժեշտ է նաև 
հաշ վի առ նել, որ գնա հա տող դա տո ղու թյու նը, դի տար կե լով որ պես կար ծի քի ա զատ 
ար տա հայտ ման, այլ ոչ թե տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծե լու ի րա վուն քի դրս ևո րում, յու րա-
քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նել այն, թե ա րդյոք 
տվ յալ դա տո ղու թյու նը հիմն ված է ո րո շա կի փաս տե րի վրա: Փաս տա կան հիմ քից զուրկ 
գնա հա տող դա տո ղու թյու նը պաշտ պան ված չէ պե տա կան մի ջամ տու թյու նից: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ ան դրա դառ նա-
լով նշ ված հար ցին` Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ ան ձնա կան կար ծի քը կա րող է 
չա փա զանց ված հա մար վել` հատ կա պես փաս տա ցի հիմ քի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե-
րում (տե՛ս Օ բերշ լիքն ը նդ դեմ Ա վստ րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.07.1997 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 33):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ յու րա քան չյուր դա տա-
կան գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում ան հրա ժեշտ է պար զել` ա րդյոք ներ կա յաց ված 
փաս տա ցի տվ յալ նե րը տվ յալ ի րա վի ճա կում և ի րենց բո վան դա կու թյամբ բխել են «Գե-
րա կա հան րային շա հից», ո րն ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կու թյան 
տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քի շա հով, ա րդյո՞ք հան րու թյան հա մար այդ տե ղե կատ-
վու թյու նը զգա լի ո րեն ան հրա ժեշտ է ե ղել, ա րդյո՞ք հա սա րա կու թյու նը հետ ևել է այդ տե-
ղե կու թյուն նե րի տա րած ման ըն թաց քին և սպա սել է դրանց հե տա գա հրա պա րակ մա նը: 
«Գե րա կա հան րային շա հը» գնա հա տե լիս վե րոն շյալ հար ցե րին պա տաս խա նե լու ան-

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=853967&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=853967&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695921&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695921&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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հրա ժեշ տու թյու նը բխում է նրա նից, որ զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի վրա է 
դր ված հա սա րա կա կան հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող ո լորտ նե րի և հար ցե րի վե րա-
բե րյալ տե ղե կատ վու թյան, այդ թվում գա ղա փար նե րի տա րած ման պար տա կա նու թյուն: 
Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի այդ գոր ծա ռույ թին (պար տա կա նու թյա նը) զու-
գորդ վում (հա մա պա տաս խա նում) է հա սա րա կու թյան կող մից տե ղե կատ վու թյուն ստա-
նա լու ի րա վուն քը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ քն նարկ-
ման ա ռար կա հար ցի վե րա բե րյալ դա տա կան գոր ծեր քն նե լիս դա տա րան նե րը մեծ 
ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նեն հրա պա րա կայ նո րեն փաս տա ցի տվ յալ ներ ներ կա-
յաց րած ան ձի բա ցատ րու թյուն նե րին, մո տե ցում նե րին, իր կող մից ներ կա յաց ված փաս-
տա ցի տվ յալ նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քին` պար զե լու նպա տա կով` ա րդյո՞ք ան ձը 
ներ կա յաց ված փաս տե րով դի տա վո րու թյուն ու նե ցել է ա րա տա վո րե լու որ ևէ մե կին, թե՞ 
օբյեկ տի վո րեն ար տա հայ տել է իր գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րը` մի ա ժա մա նակ դրս-
ևո րե լով բա րե խիղճ մո տե ցում:

 Հետ ևա բար, հարկ է նկա տի ու նե նալ այն հան գա ման քը, որ Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի մի ան շա նակ պա հանջն է, որ պես զի վի րա վո րան քի և 
զր պար տու թյան գոր ծե րով հս տակ տա րան ջա տում կա տար վի գնա հա տո ղա կան դա տո-
ղու թյան և փաս տե րի միջև` Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի խախ տում ներ թույլ տա լը բա-
ցա ռե լու նպա տա կով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն 
օ րենսգր քի ի մաս տով զր պար տու թյու նը ան ձի վե րա բե րյալ այն պի սի փաս տա ցի տվ յալ-
ներ (statement of fact) հրա պա րա կային ներ կա յաց նելն է, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա-
նում ի րա կա նու թյա նը և ա րա տա վո րում են նրա պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ 
գոր ծա րար համ բա վը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ա րա տա վո րող կա րող են լի նել այն պի սի 
տվ յալ նե րը, ո րոնք բո վան դա կում են ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից 
գոր ծող օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի խախտ ման, ա նար դա րա ցի վար քագ ծի դրս ևոր-
ման, ան ձնա կան, հա սա րա կա կան կամ քա ղա քա կան կյան քում է թի կայի պա հանջ նե-
րին հա կա սող վար քագ ծի դրս ևոր ման, տն տե սա կան կամ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու-
նե ու թյան ժա մա նակ ան բա րեխղ ճու թյան, գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րի 
խախտ ման և այլ տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք չեն հիմ նա վոր վում վե րա բե րե լի և թույ լատ-
րե լի ա պա ցույց նե րով (ի րա կան չեն), նվաս տաց նում, նսե մաց նում են ան ձի պա տի վը, 
ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը: 

Անդ րա դառ նա լով կոնկ րետ ար տա հայ տու թյան` զր պար տու թյուն գնա հա տե լու 
չա փա նիշ նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ` 

1. ան ձի վե րա բե րյալ պետք է ներ կա յաց ված լի նեն փաս տա ցի տվ յալ ներ, այ սինքն` 
ներ կա յաց վածն իր մեջ պետք է պա րու նա կի կոնկ րետ, հս տակ տե ղե կու թյուն ներ ո րո-
շա կի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան վե րա բե րյալ, այն չպետք է լի նի վե րա ցա կան,

2. ան ձի վե րա բե րյալ փաս տա ցի տվ յալ նե րը պետք է ներ կա յաց ված լի նեն հրա պա-
րա կային, 

3. ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ նե րը պետք է չհա մա պա տաս խա նեն ի րա կա-
նու թյա նը, այ սինքն` պետք է լի նեն սուտ, ան հիմն, ոչ հա վաս տի,

4. ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ ներն ի րա կա նում պետք է ա րա տա վո րեն ան ձի 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը: 

Որ պես զի մի ջամ տու թյու նը խոս քի և կար ծի քի ա զատ ար տա հայտ ման ի րա վուն քին 
լի նի հա մա չափ օ րի նա կան նպա տակ նե րին` այլ մարդ կանց հե ղի նա կու թյան պաշտ պա-
նու թյա նը, ան հրա ժեշտ է օբյեկ տիվ կա պի առ կա յու թյուն գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե-
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րի և այն ան ձի միջև, ով դի մել է դա տա րան: Հրա պա րա կում նե րի զր պարտ չա կան բնույ-
թի մա սին մի այն են թադ րե լը և կաս կա ծե լը բա վա րար չէ հաս տա տե լու այն հան գա ման-
քը, որ որ ևի ցե կոնկ րետ ան ձի հասց վել է վնաս: Գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րում 
պետք է լի նի այն պի սի հան գա մանք, որ սո վո րա կան ըն թեր ցողն էլ զգա, որ տվ յալ հայ-
տա րա րու թյունն ի րա կա նում հաս ցե ագր ված է ան մի ջա կա նո րեն դի մու մա տո ւին, կամ էլ 
որ հենց ի նքն է հան դի սա ցել քն նա դա տու թյան թի րախ (տե՛ս Դյուլ դին և Կիս լո վը ը նդ դեմ 
Ռու սաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 31.10.2007 թվա կա նի վճի ռը, կետ 44):

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վերն ար դեն ի սկ ան դրա դարձ կա տար վել է 
«հ րա պա րա կային ներ կա յաց նել», «փաս տեր» և «գ նա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն ներ» 
եզ րույթ նե րին և դրանց մեկ նա բա նու թյուն նե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև զր պար-
տու թյան դեպ քե րի հա մար` ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը կր կին չի ան դրա դառ նում դրանց:

 Հետ ևա բար, նշ ված վա վե րա պայ ման նե րի կամ դրան ցից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու-
թյան դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյան 
ըն կալ ման տե սան կյու նից չի կա րող խոսք լի նել զր պար տու թյան, հետ ևա բար նաև` դրա-
նով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին:

 Վե րը նշ ված չա փա նիշ նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քի 
բա ցա հայ տու մը կար ևոր է դա տա րան նե րի կող մից ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե-
լիս, այդ թվում` ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ նե րը որ պես զր պար տու թյուն գնա հա-
տե լիս: 

Մի ա ժա մա նակ հարկ է նկա տել, որ օ րենս դիրն ամ րագ րել է պայ ման ներ, ե րբ 
փաս տա ցի տվ յալ նե րը հրա պա րա կային ներ կա յաց նե լը չի հա մար վում զր պար տու թյուն: 
Նշ ված պայ ման ներն ամ րագր ված են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ կե տում: Ը ստ նշ ված կե տի`   նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված փաս-
տա ցի տվ յալ նե րը հրա պա րա կային ներ կա յաց նե լը չի հա մար վում զր պար տու թյուն, ե թե`

1) դրանք տեղ են գտել մինչ դա տա կան կամ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում վա-
րույ թի մաս նակ ցի կող մից քնն վող գոր ծի հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ կա տար ված 
ար տա հայ տու թյու նում կամ ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րում.

2) դա տվյալ ի րա վի ճա կում և իր բո վան դա կու թյամբ պայ մա նա վոր ված է գե րա կա 
հան րային շա հով, և ե թե փաս տա ցի տվ յալ նե րը հրա պա րա կայ նո րեն ներ կա յաց րած 
ան ձն ա պա ցու ցի, որ ող ջամ տու թյան սահ ման նե րում ձեռ նար կել է մի ջոց ներ` պար զե լու 
դրանց ճշ մար տու թյու նը և հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, ի նչ պես նաև հա վա սա րակշռ ված և 
բա րեխղ ճո րեն է ներ կա յաց րել այդ տվ յալ նե րը.

3) այն բխում է զր պար տու թյան են թարկ ված ան ձի կամ նրա ներ կա յա ցուց չի հրա-
պա րա կային ե լույ թից կամ պա տաս խա նից կամ նրան ցից ել նող փաս տաթղ թից:

 Վե րոն շյալ դրույ թի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ան կախ նրա նից` ան ձը հրա-
պա րա կել է մեկ այլ ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը 
ա րա տա վո րող և ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող տվ յալ ներ, վեր ջին նե րիս ներ-
կա յա ցու մը չի հա մար վի զր պար տու թյուն, ե թե դրանք `

1. Վե րա բե րում են դա տա կան կամ մինչ դա տա կան վա րույ թում գտն վող գոր ծի 
հան գա մանք նե րին կամ տեղ են գտել ա պա ցույց նե րում: Նշ ված դրույ թում ամ րագր-
ված «մինչ դա տա կան» և «դա տա կան վա րույթ» տեր մին նե րը հա վա սա րա պես պետք է 
վե րա բե րեն ի նչ պես քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան դա տա վա րու թյան (դա տա կան վա-
րույթ ներ), այն պես էլ քրե ա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծե րին (մինչ դա-
տա կան և դա տա կան վա րույթ ներ): 

2. Պայ մա նա վոր ված են գե րա կա հան րային շա հով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վեր-
ևում տր ված մեկ նա բա նու թյամբ ար դեն ի սկ ան դրա դար ձել է «գե րա կա հան րային շահ» 
ար տա հայ տու թյան մեկ նա բան մա նը, ո ւս տի կր կին չի ան դրա դառ նում դրան: Ի տար բե րու-

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=872350&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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թյուն վի րա վո րան քի, ե րբ տե ղե կատ վու թյան` գե րա կա հան րային շա հով պայ մա նա վոր ված 
լի նե լու հան գա ման քի առ կա յու թյու նը բա ցա ռում է տվյալ տե ղե կատ վու թյու նը վի րա վո րանք 
հա մա րե լը, զր պար տու թյան դեպ քում ան հրա ժեշտ է լրա ցու ցիչ փաս տա կան կազ մի առ կա-
յու թյուն: Մաս նա վո րա պես` փաս տա ցի տվյալ ներ հրա պա րա կած ան ձը պետք է ա պա ցու ցի, 
որ մինչ հրա պա րա կե լը ձեռ նար կել է այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն
ձե ռել վեր ջի նիս հան գե լու հետ ևու թյան այն մա սին, որ փաս տա ցի այդ տվյալ նե րը պայ-
մա նա վոր ված են հան րային գե րա կա շա հով և կա րող է ին հա մա պա տաս խա նել ի րա կա նու-
թյա նը: Բա ցի այդ, հրա պա րա կող ան ձը պետք է նշ ված տվյալ նե րը բա ցա հայ տի բա րե խիղճ 
և հա վա սա րակշռ ված: Այս դեպ քում բա րեխղ ճու թյու նը են թադ րում է տե ղե կատ վու թյան 
(փաս տա ցի տվյա լի (տ վյալ նե րի)) ամ բող ջա կան, ա ռանց է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաս տե րի փո փոխ ման շա րադ րանք: Ի նչ վե րա բե րում է «հա վա սա րակշռ ված» եզ րույ թին, 
ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ հա վա սա րակշռ-
վա ծու թյուն պետք է լի նի ներ կա յաց վող փաս տա ցի տվյալ նե րի և գե րա կա հան րային շա հի 
հա րա բե րակ ցու թյան ա ռու մով: Փաս տա ցի տվյալ նե րի հրա պա րա կու մը, պայ մա նա վոր ված 
լի նե լով գե րա կա հան րային շա հով, չպետք է պա րու նա կի զր պար տող այլ տե ղե կու թյուն ներ, 
ո րոնք չեն ա ռնչ վում տվյալ խնդ րին: 

3. Զր պար տու թյու նը վե րոն շյալ դրույ թի ու ժով բա ցա կա յում է նաև այն դեպ քում, 
ե րբ հրա պա րա կային տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծող ան ձը նշ ված տե ղե կու թյուն նե րը 
տա րա ծում է` հիմք ըն դու նե լով զր պար տու թյան են թարկ վո ղի կամ նրա ներ կա յա
ցուց չի հրա պա րա կային ե լույ թում կամ պա տաս խա նում կամ նրան ցից ել նող փաս
տաթղ թում ար ված եզ րա հան գում նե րը կամ փաս տե րը: 

Տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու մը այս դեպ քում ևս են թադ րում է հրա պա րա կային 
ե լույ թում կամ պա տաս խա նում կամ փաս տաթղ թում տեղ գտած եզ րա հան գում նե րի 
կամ փաս տե րի բա րե խիղճ շա րադ րանք: Ե լույթ պետք է դի տար կել ան ձի կող մից հն չեց-
րած բա նա վոր խոս քը, ո րը նպա տակ ու նի ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյուն հա սու դարձ նել 
ա նո րոշ թվով ան ձանց և ար վում է ո րո շա կի ձևա չա փին հա մա պա տաս խան կազ մա-
կերպ ված մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ (օ րի նակ` կոն ֆե րանս ներ, հա մա ժո ղով ներ, հա-
վաք ներ, հան րա հա վաք ներ և այլն ):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ սույն հոդ վա ծի 
ի մաս տով «փաս տա թուղթ» տեր մի նի մեկ նա բա նու թյունն ան հրա ժեշտ է կա տա րել` հաշ-
վի առ նե լով նաև ե րկ րում գոր ծող փաս տաթղ թաշր ջա նա ռու թյան է լեկտ րո նային կար գա-
վո րու մը: Ո ւս տի «փաս տա թուղթ» տեր մի նը սույն հոդ վա ծի ի մաս տով չպետք է նույ նաց վի 
բա ցա ռա պես թղ թային կրի չի օգ տա գործ մամբ կազմ ված գրա վոր ար տա հայտ ված տե ղե-
կու թյան հետ: Դրա նում կա րող են նե րառ վել կրի չի ցան կա ցած տե սա կի (է լեկտ րո նային 
(ֆաքս, լու սա պատ ճեն և այլն), նյու թա կան այլ կրիչ ներ) օգ տա գործ մամբ կա տար ված 
գրա ռում նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոն շյալ եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա ման քով, որ «փաս տա թուղթ» տեր մի նի նեղ մեկ նա բա նումն ան հար կի սահ մա նա-
փա կում է և չի նե րա ռում դեպ քե րի այն շր ջա նա կը, ո րոնց պա րա գա յում փաս տաթղ թե րը 
կազմ վում և տա րած վում են է լեկտ րո նային մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ:

 Պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լը
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ան ձն 

ա զատ վում է վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից, 
ե թե իր ար տա հայ տած կամ ներ կա յաց րած փաս տա ցի տվ յալ նե րը լրատ վա կան գոր ծա-
կա լու թյան տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան, ի նչ պես նաև այլ ան ձի հրա պա րա կային ե լույ-
թի, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի, լրատ վու թյան այլ մի ջո ցի կամ հե ղի նա կային որ ևէ 
ստեղ ծա գոր ծու թյան բո վան դա կած տե ղե կատ վու թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար-
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տադ րու թյունն են, և դա տա րա ծե լիս հղում է կա տար վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին 
(հե ղի նա կին): 

Նույն հոդ վա ծի 9-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե վի րա վո րե լիս կամ զր պար տե լիս հղում 
չի կա տար վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին (հե ղի նա կին), կամ տե ղե կատ վու թյան աղ-
բյու րը (հե ղի նա կը) հայտ նի չէ, կամ լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղը, 
օ գտ վե լով տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը չբա ցա հայ տե լու իր ի րա վուն քից, չի հայտ նում 
հե ղի նա կի ա նու նը, ա պա փոխ հա տուց ման պար տա վո րու թյու նը կրում է վի րա վո րան-
քը կամ զր պար տու թյու նը հրա պա րա կային ներ կա յաց նո ղը, ի սկ ե թե այն ներ կա յաց վել 
է լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, 
ա պա լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ վե րոն շյալ դրույթ նե րը 
մեկ նա բա նե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև հա մա կար գային մեկ նա բա նու թյան 
սկզ բուն քը: Այս պես` սույն հոդ վա ծը, նե րառ ված լի նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա կար գող գլ-
խում, վե րա բե րում է քա ղա քա ցու պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար համ-
բա վին վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր մա նը: 
Ը նդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի կա նո նա կար գում նե րը 
վե րա բե րում են բա ցա ռա պես վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան մի ջո ցով պատ վին, 
ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար համ բա վին վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցող հա րա բե րու թյուն նե րին: 

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րը հիմք ըն դու նե լով և հա մադ րե լով դրանք ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում ամ րագր ված պար տա վո րու-
թյուն նե րի ծագ ման հիմ քե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան ձին վի րա վո-
րե լը կամ զր պար տե լը ա ռա ջաց նում են պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն (պար տա-
վո րու թյուն): Պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյան դա դար ման հիմ քե րին վե րա բե րող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 423-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա վո րու-
թյու նը լրիվ կամ մաս նա կի դա դա րում է օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ տե րով կամ պայ-
մա նագ րով նա խա տես ված հիմ քե րով: Վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան հիմ քով ծա-
գած պար տա վո րու թյու նը ևս դա դա րում է պար տա վո րու թյուն նե րի դա դար ման հա մար 
ը նդ հա նուր հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում` հաշ վի առ նե լով այդ հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րող նոր մե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` զր-
պար տու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րով ան հրա ժեշտ փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է պա-
տաս խա նո ղը: Այն փո խանց վում է հայց վո րին, ե թե ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը 
պա տաս խա նո ղից պա հան ջում է ոչ ող ջա միտ գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ջան քեր, մինչ դեռ 
հայց վո րը տի րա պե տում է ան հրա ժեշտ ա պա ցույց նե րին:

 Հա մադ րե լով վե րոն շյալ դրույ թը նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տում ամ րագր ված «զր-
պար տու թյու նը ան ձի վե րա բե րյալ այն պի սի փաս տա ցի տվ յալ ներ (statement of fact) 
հրա պա րա կային ներ կա յաց նելն է, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը»  
դրույ թի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել հետ ևյա լը. զր պար-
տու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց քում գոր ծում է այն կան խա վար կա ծը, 
որ փաս տե րի` ի րա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու ա պա ցուց ման բե ռը կրում է պա-
տաս խա նո ղը: Այս ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն է հան դի սա նում մի այն այն դեպ-
քը, ե րբ ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը պա տաս խա նո ղից պա հան ջում է ոչ ող ջա-
միտ գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ջան քեր: Այս պա րա գա յում ա պա ցուց ման պար տա կա նու-
թյու նը կրում է հայց վո րը, սա կայն մի այն այն դեպ քում, ե րբ պա տաս խա նո ղը կհիմ նա-
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վո րի ի րե նից պա հանջ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի և ջան քե րի ոչ ող ջա միտ լի նե լը, ի նչ պես 
նաև այն հան գա ման քը, որ հայց վո րը տի րա պե տում է ան հրա ժեշտ ա պա ցույց նե րին: 
Ե թե նույ նիսկ պա տաս խա նո ղից պա հանջ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ջան քե րը ոչ ող-
ջա միտ են, սա կայն ան հրա ժեշտ ա պա ցույց նե րին հայց վո րը չի տի րա պե տում, ա պա-
ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է պա տաս խա նո ղը:

 Վի ճարկ վող փաս տե րի` ի րա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու հան գա ման քի հաս-
տա տու մը պա տաս խա նո ղին (են թադ րյալ վնաս պատ ճա ռո ղին) ա զա տում է պա տաս խա-
նատ վու թյու նից, հետ ևա բար հան գեց նում է են թադ րյալ պար տա վո րու թյան դա դար ման: 

Զր պար տու թյան կամ վի րա վո րե լու հետ ևան քով ծա գող հա րա բե րու թյու նը դա դա-
րում է նաև այն դեպ քում, ե րբ լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղը տու ժո ղի 
պա հան ջով հրա պա րա կել է հեր քում կամ տու ժո ղի պա տաս խա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
նշ ված եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 10-րդ 
կե տի կա նո նա կար գու մից, ո րի հա մա ձայն` ան ձը չի կա րող օ գտ վել սույն հոդ վա ծի 7-րդ 
և 8-րդ կե տե րով սահ ման ված պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րից, ե թե նա մինչև դա տա րան 
դի մե լը «Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով պա հան ջել է հեր քում և (կամ) իր պա տաս խա նի հրա պա րա կում, և 
լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղը կա տա րել է այդ պա հան ջը:

 Վե րոն շյալ ը նդ հա նուր և հա տուկ հիմ քե րից բա ցի օ րենս դի րը վի րա վո րան քի կամ 
զր պար տու թյան մի ջո ցով վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ա ռա ջա ցող հա րա բե րու
թյան դա դար ման որ ևէ այլ հիմք չի նա խա տե սել: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 9-րդ կե տե րից հետ-
ևում է, որ ան ձն ա զատ վում է պա տաս խա նատ վու թյու նից եր կու պայ ման նե րի մի ա ժա-
մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.
•	 ար տա հայտ ված կամ ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվ յալ ներն ան ձի հրա պա րա-

կային ե լույթ նե րի, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի, հե ղի նա կային ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի, լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ըն կե րու թյուն նե րի հրա-
պա րա կած տե ղե կատ վու թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար տադ րու թյունն են,

•	  տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծե լիս հղում է կա տար վել տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին:
 Տե ղե կատ վու թյու նը բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ ներ կա յաց նե լու օ րենսդ րի պա հան-

ջը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել բա ցա հայտ ված աղ բյու րում տեղ գտած տե ղե-
կատ վու թյան բա ռա ցի շա րադ րան քը կամ հրա պա րա կել այն այն պես, որ չփոխ վի ի նչ-
պես ամ բող ջա կան ի մաս տը, այն պես էլ կոնկ րետ փաս տե րի վե րա բե րյալ առ կա տե ղե-
կատ վու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև ան դրա դառ նալ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 9-րդ կե տե րում ամ րագր ված «տե ղե-
կատ վու թյան աղ բյուր» եզ րույ թին: Նշ ված դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս 
ար ձա նագ րել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով տե ղե-
կատ վու թյան աղ բյուր ներն ան ձինք են (ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան), ո րոնք տար-
բեր մի ջոց նե րով հրա պա րա կում են տե ղե կատ վու թյու նը: Տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր են 
հան դի սա նում հե ղի նակ նե րը և լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ը նդ գծում է, որ հի շա տակ ված դրույթ նե րում ամ րագր ված ան ձի հրա պա րա կային 
ե լույթ նե րը, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րը, հե ղի նա կային ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րը տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րի կող մից օգ տա գործ վող մի ջոց ներ են: 

«Տե ղե կատ վու թյան մի ջոց» հաս կա ցու թյու նը մեկ նա բա նե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հարկ է հա մա րում ան դրա դարձ կա տա րել Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային 
ի րա վուն քին: Վեր ջի նիս հա մա ձայն` Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի գոր ծո ղու թյան ո լոր-
տում են գտն վում ոչ մի այն այն տե ղե կու թյուն նե րը և գա ղա փար նե րը, ո րոնք ար տա-
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հայտ վում են գրա վոր կամ բա նա վոր խոս քի մի ջո ցով, այլ նաև տա րաբ նույթ մի ջոց նե-
րով ար տա հայտ ված և տա րած վող տե ղե կու թյուն ներն ու գա ղա փար նե րը: Մաս նա վո-
րա պես` Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի է գե ղար վես տա կան ի նք նար տա հայտ-
ման մի ջոց նե րի` նկար նե րի, ֆիլ մե րի և ար վես տի այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի նկատ-
մամբ, ի նչ պես նաև հե ռար ձակ ման բո լոր մի ջոց նե րի և է լեկտ րո նային տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գե րի նկատ մամբ (տե ղե կու թյուն նե րի և գա ղա փար նե րի ար տա հայտ ման 
մի ջոց նե րի հար ցին Եվ րո պա կան դա տա րանն ի թիվս այ լոց ան դրա դար ձել է Մյու լե րը 
և մյուս ներն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով 24.05.1988 թվա կա նի ո րոշ մամբ, կետ 34, Աութ-
րո նիկ Էյ Ջի-ն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով 22.05.1990 թվա կա նի ո րոշ մամբ, կետ 47): 

Վե րոն շյալ հետ ևու թյու նը հիմք ըն դու նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ այն դեպ քում, ե րբ հղում է կա տար ված տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րին, սա կայն 
նույն աղ բյու րում տեղ գտած տե ղե կատ վու թյու նը հրա պա րակ ված չէ բա ռա ցի կամ բա-
րե խիղճ, այլ կերպ` հրա պա րա կո ղը փո փո խու թյուն ներ է մտց րել տե ղե կատ վու թյան մեջ, 
ա վե լաց րել է, հա նել կամ փո փո խել փաս տե րը (շա րադ րան քը կամ դրա ա ռան ձին մա սե-
րը), ա պա հրա պա րա կող ան ձը չի ա զատ վում պա տաս խա նատ վու թյու նից: Նույն կա նո-
նը գոր ծում է նաև այն դեպ քում, ե րբ տա րա ծո ղը թեև վե րար տադ րում է տե ղե կատ վու-
թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ շա րադ րան քը, այ դու հան դերձ հղում է կա տա րում մի աղ-
բյու րի, ո րը չի հա մար վում «տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր» ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով, այն է` չի հան դի սա նում հե ղի նակ կամ լրատ վա կան 
գոր ծա կա լու թյուն: 

Վե րը նշ ված եր կու դեպ քե րում էլ տե ղե կատ վու թյուն հրա պա րա կողն ի նքն է հա-
մար վում զր պար տող կամ վի րա վո րող: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ տե ղե-
կատ վու թյուն հրա պա րա կո ղը, ե թե նույ նիսկ հրա պա րա կել է տե ղե կատ վու թյան բո վան-
դա կու թյու նը բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ և հղում է կա տա րել աղ բյու րին, չի ա զատ վում 
պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե դա տա վա րու թյան ըն թաց քում կա պա ցուց վի, որ նա 
գի տեր կամ ա կն հայ տո րեն պետք է ի մա նար տե ղե կատ վու թյան` զր պար տու թյուն լի նե-
լու մա սին, քա նի որ նման դեպ քում ան ձի մոտ առ կա է զր պար տե լու դի տա վո րու թյու նը: 
Այս դեպ քում ի նչ պես տե ղե կատ վու թյու նը կրող աղ բյու րը, այն պես էլ այդ տե ղե կատ վու-
թյու նը հրա պա րա կո ղը կրում են հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն որ պես հա մա-
տեղ վնաս պատ ճա ռող ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև նշել, որ բո վան դա կային 
ա ռու մով տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը պետք է կա տար վի տե ղե կատ-
վու թյու նը տա րա ծե լու հետ մի ա ժա մա նակ: Տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծե լիս և ոչ թե 
դրա նից հե տո աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը նպա տակ է հե տապն դում այդ տե ղե կատ վու-
թյան հաս ցե ա տե րե րի մոտ ա պա հո վել տե ղե կաց վա ծու թյուն այն մա սին, որ զր պար տու-
թյու նը կամ վի րա վո րան քը դուրս է գա լիս կոնկ րետ սուբյեկ տից, այլ ոչ թե ան մի ջա կան 
հրա պա րա կո ղից կամ ա նո րոշ թվով սուբյեկտ նե րից: Աղ բյու րի բա ցա հայ տու մը, կախ-
ված աղ բյու րի տե սա կից, կա րող է ազ դել հա սա րա կա կան կար ծի քի ձևա վոր ման վրա: 
Մինչ դեռ տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում բա ցա հայ տե լը 
լի ար ժեք չի ա պա հո վում զր պար տող կամ վի րա վո րող սուբյեկ տի վե րա բե րյալ հան րու-
թյան տե ղե կաց վա ծու թյու նը: 

Վ նա սի փոխ հա տու ցու մը վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան դեպ քում
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տի հա մա ձայն`   վի րա-

վո րան քի դեպ քում ան ձը կա րող է դա տա կան կար գով պա հան ջել հետ ևյալ մի ջոց նե րից 
մե կը կամ մի քա նի սը`
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1) հրա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րել: Նե րո ղու թյուն խնդ րե լու ձևը սահ մա-
նում է դա տա րա նը.

2) ե թե վի րա վո րան քը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի 
տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ա պա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով լրիվ կամ մաս նա-
կի հրա պա րա կել դա տա րա նի վճի ռը: Հրա պա րակ ման ե ղա նա կը և ծա վա լը սահ մա նում 
է դա տա րա նը.

3) սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մինչև 1000-ա պա տի կի չա փով փոխ-
հա տու ցում վճա րել:

 Նույն հոդ վա ծի 8-րդ կե տի հա մա ձայն` զր պար տու թյան դեպ քում ան ձը կա րող է 
դա տա կան կար գով պա հան ջել հետ ևյալ մի ջոց նե րից մե կը կամ մի քա նի սը`

1) ե թե զր պար տու թյու նը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո-
ղի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ա պա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով հրա պա րա կայ-
նո րեն հեր քել զր պար տու թյուն հա մար վող փաս տա ցի տվ յալ նե րը և (կամ) հրա պա րա կել 
դրանց վե րա բե րյալ իր պա տաս խա նը: Հերք ման ձևը և պա տաս խա նը հաս տա տում է 
դա տա րա նը` ղե կա վար վե լով «Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րեն քով.

2) սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մինչև 2000-ա պա տի կի չա փով փոխ-
հա տու ցում վճա րել:

Նույն հոդ վա ծի 11-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե տե րով սահ-
ման ված փոխ հա տուց ման չա փը սահ մա նե լիս դա տա րա նը հաշ վի է առ նում կոնկ րետ 
գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, նե րա ռյալ`

1) վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան ե ղա նա կը և տա րած ման շր ջա նա կը.
2) վի րա վո րո ղի կամ զր պար տո ղի գույ քային դրու թյու նը:
 Սույն հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում փոխ հա տուց ման 

չա փը սահ մա նե լիս դա տա րա նը չպետք է հաշ վի առ նի վի րա վո րան քի կամ զր պար տու-
թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված գույ քային վնա սը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ քն նարկ ման ա ռար կա հար ցի շր ջա նակ-
նե րում գործ ու նենք մի կող մից տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծե լու և խոս քի ա զա տու թյան, 
մյուս կող մից ան ձի` իր պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան, գոր ծա րար համ բա վի նկատ-
մամբ հար գանք պա հան ջե լու Կոն վեն ցի այով և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված և 
ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի հետ, ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ փոխ հա տուց ման 
չափ սահ մա նե լու յու րա քան չյուր դեպ քում պետք է հաշ վի ա ռն վի վի րա վո րանք և զր պար-
տանք կա տա րած ան ձի ֆի նան սա կան վի ճա կը և բա ցառ վի փոխ հա տուց ման այն պի սի 
չա փե րի և ձևե րի սահ մա նու մը, ո րոնք կա րող են վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նե նալ պա-
տաս խա նող կող մի հա մար, ա ռա վել ևս, ե թե պա տաս խա նող կող մը զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան մի ջոց է` նրա հե տա գա գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կե լու ա ռու մով: 

Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա-
դառ նալ վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան հա մար սահ ման վող փոխ հա տուց ման ող-
ջամ տու թյան հար ցին, ո րը պետք է հա մա չափ լի նի ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ վու-
թյա նը կամ գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սին, և, մի ա ժա մա նակ, ան հար կի 
ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն ներ չա ռա ջաց նի պա տաս խա նո ղի հա մար:

 Նախ, ան հրա ժեշտ է ար ձա նագ րել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ 
հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե տե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ան ձին նա խա տես ված մեկ կամ 
մի քա նի մի ջոց նե րի կի րառ մամբ զր պար տող կամ վի րա վո րող սուբյեկ տին պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու պա հանջ ներ կա յաց նել: Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
եզ րա կաց նում է, որ դա տա րան նե րը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է ան հրա ժեշտ 
գնա հա տա կան տան այն հան գա ման քին, թե ա րդյոք կող մե րը որ ևէ փորձ ա րել են վե ճը լու-
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ծել «Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մաuին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ար տա-
դա տա կան կար գով, այն է` ա րդյոք ան ձը մինչև դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լը դի մել է հա-
մա պա տաս խան լրատ վա մի ջո ցին հեր քում հրա պա րա կե լու պա հան ջով, և այդ պա հան ջին 
զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցը որ ևէ ըն թացք տվել է, թե ոչ: Բա ցի այդ, դա տա րան-
նե րը քն նարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նե լիս նախ պետք է ջան քեր գոր ծադ րեն 
գոր ծը հաշ տու թյամբ լու ծե լու ո ւղ ղու թյամբ, այ նու հետև գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե-
րի գնա հատ մամբ ան հրա ժեշտ է պար զել` ա րդյո՞ք հնա րա վոր չէ վե րա կանգ նել ան ձի պատ-
վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սը ոչ նյու թա կան 
փոխ հա տու ցում նշա նա կե լու մի ջո ցով, քա նի որ օ րենս դի րը մինչև նյու թա կան փոխ հա տու-
ցում սահ մա նե լը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծով սահ մա նել է նաև 
պատ ճառ ված վնա սի վե րա կանգն ման այլ մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման հնա րա-
վո րու թյուն (վի րա վո րան քի դեպ քում` հրա պա րա կային նե րո ղու թյուն խնդ րել, ե թե վի րա վո-
րան քը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի տա րա ծած տե ղե կատ-
վու թյան մեջ, ա պա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով լրիվ կամ մաu նա կի հրա պա րա կել դա տա-
րա նի վճի ռը, զր պար տու թյան դեպ քում` ե թե զր պար տու թյու նը տեղ է գտել լրատ վա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ա պա լրատ վու թյան 
այդ մի ջո ցով հրա պա րա կայ նո րեն հեր քել զր պար տու թյուն հա մար վող փաu տա ցի տվյալ-
նե րը և (կամ) հրա պա րա կել դրանց վե րա բե րյալ իր պա տաu խա նը): 

Նյու թա կան փոխ հա տու ցում նշա նա կե լու դեպ քում ան հրա ժեշտ է, որ դա տա րան-
նե րը մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նեն փոխ հա տուց վող գու մա րի չա փի սահ ման մա նը, պա-
տաս խա նող նե րից պա հան ջեն նրանց ե կա մուտ նե րի վե րա բե րյալ պե տա կան ի րա վա սու 
մար մին նե րին ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան և այլ փաս տաթղ թեր (օ րի նակ` ՀՀ կա ռա-
վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ին ներ կա յաց ված հար կային 
հաշ վետ վու թյուն նե րը), հա կա ռակ դեպ քում մեծ չա փով փոխ հա տու ցում նե րը կա րող են 
ծանր հետ ևանք ներ ու նե նալ վեր ջին նե րիս բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կե լու 
ա ռու մով: Ը նդ ո րում, այս հար ցի քն նարկ ման ժա մա նակ դա տա րան նե րը պետք է ու շադ-
րու թյուն դարձ նեն հայց վոր կող մի` նյու թա կան փոխ հա տուց ման պա հան ջի վե րա բե րյալ 
պա տաս խա նող կող մի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րին, ո րոնք, ը ստ է ու թյան, պետք է 
պա րու նա կեն նաև տե ղե կու թյուն ներ ի րենց բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
պա հանջ վող փոխ հա տուց ման չա փի ֆի նան սա կան ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ: 

Դ րա մա կան փոխ հա տուց ման չափ սահ մա նե լիս դա տա րան նե րը նախ և ա ռաջ 
պետք է հաշ վի առ նեն, թե ի նչ մի ջո ցով կամ ե ղա նա կով է կա տար վել զր պար տու թյու նը 
կամ վի րա վո րան քը և ա պա վեր ջին նե րիս տա րած ման շր ջա նա կը: Գնա հատ ման ա ռար-
կա պետք է դառ նա օգ տա գործ ված մի ջո ցի կամ ե ղա նա կի` տե ղե կատ վու թյան ա րագ և 
հա մընդ հա նուր տա րած ման հար ցը: Այս պես` զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րով 
կա տար ված հրա պա րա կում նե րի տա րա ծու մը շատ ա վե լի ա րագ է, քան ե թե հրա պա-
րա կումն ար վեր ան ձանց փոք րա թիվ խմ բի շր ջա նա կում: Մի ա ժա մա նակ պետք է հաշ վի 
առ նել նաև տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծե լու շր ջա նա կը: Զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մի ջոց նե րը, ո րոնք գոր ծում են տե ղա կան մա կար դա կում (մարզ, քա ղաք), ու նեն ա վե լի 
փոքր տա րած ման շր ջա նակ, քան հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քով հե ռար ձակ-
վող և տա րած վող լրատ վա մի ջոց նե րը:

Դ րա մա կան փոխ հա տուց ման չափ սահ մա նե լիս դա տա րան նե րի կող մից հաշ վի 
ա ռն վող վե րոն շյալ հան գա մանք նե րը սպա ռիչ չեն, քա նի որ օ րենս դի րը սահ մա նել է դա-
տա րա նի պար տա կա նու թյու նը` հաշ վի առ նել կոնկ րետ գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ ի թիվս վե րոգ րյալ հան-
գա մանք նե րի, այն դեպ քե րում, ե րբ վի րա վո րան քը կամ զր պար տու թյու նը շա րու նակ-
վում են նաև գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում (գոր ծի` դա տա րա նում քն նու թյան գտն վե լու 
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ո ղջ ժա մա նա կա հատ վա ծում), այդ հան գա ման քը դա տա րան նե րը կա րող են հաշ վի առ-
նել դրա մա կան փոխ հա տուց ման չափ նշա նա կե լու հար ցը լու ծե լիս: 

Ամ փո փե լով նշ վա ծը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րան նե րը 
պետք է փոր ձեն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի գնա հատ մամբ և վե րը նշ ված մի ջազ-
գային փաս տաթղ թե րի լույ սի ներ քո մինչև նյու թա կան փոխ հա տու ցում սահ մա նե լը քն-
նարկ ման ա ռար կա դարձ նել խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման օ րեն քով նա-
խա տես ված այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը, ո րը զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան մի ջոց նե րի դեպ քում չի խո չըն դո տի նրանց հե տա գա բնա կա նոն գոր ծու նե ու-
թյա նը` մի ա ժա մա նակ բա ցա ռե լով Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի խախ տու մը:

 Վե րը հի շա տակ ված դրույ թով սահ ման վում է նաև դա տա րան նե րի պար տա կա նու-
թյու նը` հաշ վի չառ նել վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված 
գույ քային վնա սը, ե թե այդ պի սին առ կա է կամ դրա չա փը: Նման կա նո նի նա խա տե սու-
մը փաս տում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե-
տե րով նա խա տես ված դրա մա կան հա տու ցում ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ոչ նյու-
թա կան վնա սի հա տու ցում և պայ մա նա վոր ված չեն ի րա կան վնա սի կամ բաց թողն ված 
օ գու տի առ կա յու թյամբ կամ բա ցա կա յու թյամբ: Նշ ված վնաս նե րը, ե թե այդ պի սիք կան, 
հա տուց ման են թա կա են ա ռան ձին կար գով` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ 
հոդ վա ծի 12-րդ կե տի հի ման վրա: Այս պես` հա մա ձայն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 12-րդ կե տի` նույն հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե տե րով սահ ման ված 
պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներն ի րա կա նաց նե լու հետ ան ձն ի րա վունք ու նի ի րեն վի րա վո-
րանք հասց րած կամ զր պար տած ան ձից դա տա կան կար գով պա հան ջե լու վի րա վո րան-
քի կամ զր պար տու թյան հետ ևան քով ի րեն պատ ճառ ված գույ քային վնաս նե րը, նե րա-
ռյալ` ող ջա միտ դա տա կան ծախ սե րը և խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հա-
մար իր կա տա րած ող ջա միտ ծախ սե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ ի տար բե րու թյուն ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 7-րդ և 8-րդ կե տե րում ամ րագր ված 
դրա մա կան փոխ հա տուց ման, ե րբ դա տա րա նը կա րող է մեր ժել դրա մա կան փոխ հա-
տու ցու մը` հիմք ըն դու նե լով պա տաս խա նո ղի գույ քային դրու թյու նը, նույն հոդ վա ծի 12-
րդ կե տում ամ րագր ված գույ քային վնա սը են թա կա է փոխ հա տուց ման ամ բողջ ծա վա-
լով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի` վնա սի ի նս տի տու տը կա նո նա կար գող նոր մե րին 
հա մա պա տաս խան: Հաշ վի առ նե լով այն, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը «վ-
նաս» եզ րույթն օգ տա գոր ծում է ի րա կան վնաս և բաց թողն ված օ գուտ ի մաստ նե րով և 
օ րենսգր քում որ ևէ այլ տեղ, բա ցի 1087.1-րդ հոդ վա ծից, չի կի րառ վում «գույ քային վնաս» 
եզ րույ թը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ «գույ քային վնաս»-ը պետք է մեկ նա բան-
վի որ պես ան ձին պատ ճառ ված ի րա կան վնաս և/ կամ բաց թողն ված օ գուտ: Վնա սում 
նե րառ վում են նաև ող ջա միտ դա տա կան ծախ սե րը, ո րոնք ան ձը կա տա րել է կամ կա-
տա րե լու է ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար, ի նչ պես նաև ցան կա ցած այլ ծախս, 
ո րն ո ւղ ղա կի ո րեն կա տար վել է խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հա մար: 

 Պաշ տո նա տար ան ձանց քն նա դա տու թյու նը
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ ևս մեկ ի րա վա կան խնդ-

րի` քա ղա քա կան խոս քին կամ հան րու թյա նը հե տաքրք րող հար ցե րի շուրջ բա նա վե ճին 
և պաշ տո նա տար ան ձանց քն նա դա տու թյա նը: 

Եվ րո պա կան դա տա րանն ը նդ գծել է, որ քա ղա քա կան խոս քը կամ հան րու թյա նը հե-
տաքրք րող հար ցե րի շուրջ բա նա վե ճը սահ մա նա փա կե լու ա ռու մով Կոն վեն ցի այի 10-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կի րառ ման նեղ ո լորտ ու նի (տե՛ս Ո ւինգ րովն ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա-
վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.11.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 58): Բա ցի 
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այդ, թույ լատ րե լի քն նա դա տու թյան սահ ման ներն ա վե լի լայն են կա ռա վա րու թյան, քան թե 
մաս նա վոր քա ղա քա ցու կամ նույ նիսկ քա ղա քա կան գործ չի նկատ մամբ: Ժո ղովր դա վա րա-
կան հա սա րա կար գում պե տու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ բաց թո ղում նե րը պետք է են-
թարկ վեն խիստ վե րահս կո ղու թյան ոչ մի այն օ րենս դիր և դա տա կան մար մին նե րի, այլև 
մա մու լի և հան րային կար ծի քի կող մից (տե՛ս Ին կալն ը նդ դեմ Թուր քի այի գոր ծով Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 09.06.1999 թվա կա նի վճի ռը, կետ 54): Քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի նկատ-
մամբ ըն դու նե լի քն նա դա տու թյան սահ ման նե րը, հետ ևա բար, ա վե լի լայն են, քան մաս-
նա վոր ան ձանց պա րա գա յում: Ի տար բե րու թյուն վեր ջին նե րիս` քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն 
ան խու սա փե լի ո րեն և գի տակ ցա բար ի րենց հա սա նե լի են դարձ նում ար ված յու րա քան չյուր 
խոս քի և գոր ծի նկատ մամբ լրագ րող նե րի և հան րու թյան լայն խա վե րի սր ված ու շադ րու-
թյան հա մար, և նրանք այդ կա պակ ցու թյամբ պար տա վոր են հան դուր ժո ղա կա նու թյան 
ա վե լի մեծ աս տի ճան դրս ևո րել: Ան կաս կած, Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու-
թյու նը թույլ է տա լիս պաշտ պա նել այ լոց, այ սինքն` բո լոր ան հատ նե րի հե ղի նա կու թյու նը, և 
այս պաշտ պա նու թյու նը տա րած վում է քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի նկատ մամբ ևս, ե թե նույ-
նիսկ նրանք հան դես չեն գա լիս ի րենց մաս նա վոր կար գա վի ճա կում, սա կայն նման դեպ քե-
րում այդ պի սի պաշտ պա նու թյան պա հանջ նե րը պետք է կշեռ քի նժա րին դնել` մյուս նժա րին 
դնե լով քա ղա քա կան հար ցե րը բաց կեր պով քն նար կե լու շա հե րը (տե՛ս Լին գենսն ը նդ դեմ 
Ա վստ րի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 08.07.1986 թվա կա նի վճի ռը, կետ 42): 

Անդ րա դառ նա լով քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող նե րի նկատ մամբ քն նա դա տու թյան 
սահ ման նե րի հար ցին` Եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ քա ղա քա ցի ա կան 
ծա ռայող նե րի նկատ մամբ ևս, ի նչ պես որ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի դեպ քում է, ըն դու-
նե լի են քն նա դա տու թյան ա վե լի լայն սահ ման ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա ղա քա ցի ա կան 
ծա ռայող նե րը լի ա զո րու թյուն նե րի պատ շաճ կա տա րումն ա պա հո վե լու ա ռու մով պետք 
է վայե լեն հա սա րա կա կան վս տա հու թյուն, զերծ լի նեն ա նընդ մեջ քն նա դա տու թյու նից, և 
այդ պատ ճա ռով է, որ ան հրա ժեշտ է նրանց տրա մադ րել պաշտ պա նու թյուն ի րենց պար-
տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ա ռն չու թյամբ վի րա վո րա կան և զր պարտ չա կան հար ձա-
կում նե րից (տե՛ս Յա նովս կին ը նդ դեմ Լե հաս տա նի 21.01.1999 թվա կա նի վճի ռը, կետ 33):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն տար-
բե րու թյու նը քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և հան րային ծա ռայող նե րի միջև, և այն, որ հան-
րային ծա ռայող նե րը` նե րա ռյալ դա տա վոր նե րը, դա տա խազ նե րը, ոս տի կան նե րը, ի րա-
կա նաց նում են հա տուկ լի ա զո րու թյուն ներ և պետք է ու նե նան հան րային վս տա հու թյուն, 
հետ ևա բար նրանք պետք է պաշտ պան ված լի նեն վի րա վո րա կան և զր պարտ չա կան 
հար ձա կում նե րից: 

Վե րոն շյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տով նա խա տես ված պա տաս խա նատ-
վու թյան մի ջոց նե րի կի րառ ման, հետ ևա բար և կար ծի քի ա զատ ար տա հայտ ման և տե ղե-
կու թյուն ներ տա րա ծե լու ի րա վուն քի մի ջամ տու թյան ժա մա նակ դա տա րան նե րը պետք է 
հաշ վի առ նեն, որ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, հան րային ծա ռայող նե րի, պե տա կան և տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի նկատ մամբ քն նա դա տու թյան սահ ման ներն 
ա վե լի լայն են, քան մաս նա վոր ան ձանց դեպ քում: Այ դու հան դերձ նման քն նա դա տու-
թյունն ըն դու նե լի կա րող է հա մար վել, ե թե այն ար տա հայտ վել է վեր ջին նե րիս գոր ծու նե-
ու թյան ա ռն չու թյամբ և չի գե րա զան ցում Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա-
վուն քով հաս տատ ված վե րոն շյալ սահ մա նա փա կում նե րը: Հա կա ռակ դեպ քում քա ղա քա-
կան գործ չի` որ պես մաս նա վոր ան ձի վե րա բե րյալ քն նա դա տու թյան նկատ մամբ ամ բողջ 
ծա վա լով կի րա ռե լի են Կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի սահ մա նա փա կում նե րը, 
և հն չեց րած կար ծի քը կամ տա րա ծած տե ղե կու թյու նը որ պես զր պար տու թյուն գնա հա տե-
լիս չպետք է հաշ վի առ նել ան ձի` պաշ տո նա տար ան ձ լի նե լու հան գա ման քը:
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Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը
 Կապ ված քն նարկ ման ա ռար կա հոդ վա ծով դա տա րան ներ հայ ցեր ներ կա յաց նե-

լու ժամ կետ նե րի հետ` հարկ է նշել, որ «Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մաuին» ՀՀ օ րեն-
քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան ձն ի րա վունք ու նի լրատ վա կան գոր ծու նե-
ու թյուն ի րա կա նաց նո ղից պա հան ջել հեր քե լու իր ի րա վունք նե րը խախ տող փաu տա ցի 
ան ճշ տու թյուն նե րը, ո րոնք տեղ են գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի 
տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ե թե վեր ջինu չի ա պա ցու ցում, որ այդ փաu տե րը հա-
մա պա տաu խա նում են ի րա կա նու թյա նը: Հերք ման պա հան ջը կա րող է ներ կա յաց վել 
մե կամuյա ժամ կե տում` հաշ ված այն տե ղե կատ վու թյան տա րած ման oր վա նից, ո րին վե-
րա բե րում է հեր քու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 13-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն 
հոդ վա ծով uահ ման ված կար գով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հայց կա րող է ներ կա-
յաց վել դա տա րան` վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մաuին ան ձին հայտ նի դառ նա-
լու պա հից հե տո` մեկ ամu վա ըն թաց քում, uա կայն ոչ ո ւշ, քան վի րա վո րան քի կամ զր-
պար տու թյան պա հից վեց ամu վա ըն թաց քում:

 Վեր լու ծե լով վե րը նշ ված ի րա վա կան դրույթ նե րի բո վան դա կու թյու նը` Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի ը նտ րու թյու նը 
բո լոր դեպ քե րում կա տա րում է տու ժո ղը: Վեր ջինս էլ կա րող է մի դեպ քում նա խա պատ-
վու թյուն տալ ան մի ջա պես զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցին հերք ման պա հանջ 
ներ կա յաց նե լուն, մյուս դեպ քում` ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հայց ներ կա յաց նե լուն: 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ար տա դա տա կան կար գով խախտ ված ի րա վուն-
քի վե րա կանգն ման հա մար զանգ վա ծային լրատ վա մի ջո ցին դի մե լը թեև պար տա դիր 
պայ ման չէ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հայց ներ կա յաց նե լու հա մար, այ դու հան դերձ 
դա տա րան նե րը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է գնա հատ ման ա ռար կա 
դարձ նեն այն, թե ա րդյոք ան ձը մինչև դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լը դի մել է հա մա-
պա տաս խան լրատ վա մի ջո ցին հեր քում հրա պա րա կե լու պա հան ջով, և այդ պա հան ջին 
զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցը որ ևէ ըն թացք տվել է, թե ոչ: 

Օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տվել շա հագր գիռ ան ձին դա տա րան դի մել բո լոր 
դեպ քե րում ոչ ո ւշ, քան մինչև վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան պա հից վեց ա մի սը 
լրա նա լը` դրա նում նե րա ռե լով նաև զանգ վա ծային լրատ վա մի ջո ցին հերք ման պա հանջ 
ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա տես ված մե կամ սյա ժամ կե տը: Ա նհ րա ժեշտ է նաև նշել, 
որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քը սկս վում է այն պա հից, ե րբ ան ձին հայտ նի 
է դար ձել վի րա վո րան քը կամ զր պար տու թյու նը: Հետ ևա բար բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ 
ան ձը տե ղե կա նում է զր պար տու թյան կամ վի րա վո րան քի մա սին վեց ա մի սը լրա նա լուց 
հե տո, բաց է թողն վում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ ժամ կետ նե րը այն-
պի սի ժամ կետ ներ են, ո րոնց ըն թաց քում հայց վո րը կա րող է հայց ներ կա յաց նե լու մի-
ջո ցով ա կն կա լել խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն։ Հետ ևա բար, այդ ժամ-
կետ ներն ի րենց բնույ թով հա մա պա տաս խա նում են հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե-
տին, և դրանց նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի` հայ ցային 
վա ղե մու թյան վե րա բե րյալ կա նո նա կար գում նե րը:

Գ. Սույն վե ճի նկատ մամբ վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի կի րա ռու մը

 Վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րից հե տո Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա-
մա րում ան դրա դառ նալ սույն գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին և նշ ված սկզ բունք նե-
րի կի րա ռու թյա նը սույն գոր ծի նկատ մամբ:
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` «Ժա մա նակ» օ րա թեր թի 01.09.2010 թվա կա նին 
տպագր ված հա մա րում «Էս թուր քին մեր մի ջից հա նեք» վեր նագ րով տպագր ված հոդ-
վա ծում նշ վել է, որ Լեռ նա պատ հա մայն քի բնա կիչ Բ. Աշ րա ֆյա նը նշել է, որ «Ես ար-
դա րու թյան կողմ նա կից եմ... Ե րբ Վա նոյին, ե րի տա սարդ տղա, գյու ղա պետ ա ռա ջար-
կե ցին, ես ե րեք ան գամ էլ ձայնս տվել եմ ի րեն։ Ա սել եմ` ե րի տա սարդ տղա ես, Վա նո 
ջան, չգայ թակղ վես, մար դա վա րի կաշ խա տես։ Ա սեց` հա ըն կեր Աշ րա ֆյան..., բայց էս 
վեր ջերս, էս 2 տար վա մեջ, իմ բա րե կամ նե րից գա լիս են, ա սում են` սենց բան կլի նի` մի 
ա մս վա, եր կու ա մս վա, ե րեք ա մս վա նպաստս կտ րում ա... Հե տո ե կավ մեր տուն, ա սե-
ցի` Վա նո, ա մոթ քեզ, էս ին չե՞ր եմ լսում։ Բա թե` կա րա՞ն ա պա ցու ցեն։ Ա սի` թող ա պա ցու-
ցեն, բայց քեզ սա զա կան բան չի... ի նքն էլ, ե թե` ա պա ցու ցել տվո ղը թող եր կու տա րի նս-
տի, ես էլ ի րեք տա րի։ Ա սի` ա մոթ քեզ։ Գա զի գոր ծով մար դիկ կային, որ ա սեն թե տու նը 
հե ռու ա, մի եր կու ստոլ բա ա տն գել, ի րա հա մար գազ ա քա շել։ Ես էլ որ պես վար չա-
կան հանձ նա ժո ղո վի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան նա խա գահ, դե էդ ժա մա նակ-
վա, թե ա րի` տու գա նում ե նք. բա ի ՞նչ ա ե ղել։ Հե տո ա սեց` թե ա պօ րի նի գազ ա քա շել։ 
Ա րա, ու րախ չե՞ս, ա պօ րի նին ո ՞րն ա... 2 ստոլ բա ա տն գել մար դը, պի տի ու րախ լի նես, 
որ ծախս չես ա նում, էն մար դը գազ ա տա րել... Ու հե տո, որ էս ցու ցա կը բաց վեց օգ-
նու թյան, ես մնա ցել է ի ապ շած... Ա սեց` բա դու էլ գրե իր, քեզ էլ կտայի։ Ա սի` ա մոթ քեզ, 
էս գյու ղում էլ սո ված մարդ չկա՞ր, բա ցի հո րիցդ, մո րիցդ, փե սե նոն ցիցդ... Հո ռոմ սի մյան 
Նո րի կը ե րեկ ան ցնում էր, ա սում ա` ախ պորս ա նու նից 100.000 գրել են` մե ռած մարդ ա, 
բայց ի րա ստո րագ րու թյու նը չի։ Սա գայ թակղ վեց... Հի մա սա տե սախ ցիկ ու բա նա դրել, 
չգի տեմ «Ա ռա վոտ» թեր թում գրել է ին, թե ին չի՞ ես տե սախ ցիկ դրել, ա սել էր, թե` գյու-
ղում ա նաս նա գո ղու թյու նը տա րած ված ա, դրա հա մար տե սախ ցիկ եմ դրել։ Խի գյու ղա-
պե տա րա նի մո տից ա նա սուն են գո ղա նո՞ւմ... Սա խայ տա ռա կու թյուն է։ Ափ սոս էդ տղեն, 
բայց գայ թակղ վեց»։

 Դա տա րա նը և Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-ին 
հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում զր պար տու թյուն են դի տել հետ ևյալ ար տա հայ տու թյուն նե-
րը` «Հո ռոմ սի մյան Նո րի կը ե րեկ ան ցնում էր, ա սում ա` ախ պորս ա նու նից 100.000 գրել 
են` մե ռած մար դա, բայց ի րա ստո րագ րու թյու նը չի», «Ա սի` ա մոթ քեզ, էս գյու ղում էլ սո-
ված մարդ չկար, բա ցի հո րիցդ, մո րիցդ, փե սե նոն ցիցդ...», «Ա րա», «Սա» ար տա հայ տու-
թյուն նե րը դի տել են որ պես վի րա վո րանք:

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
վի րա վո րանք ո րակ ված ար տա հայ տու թյուն նե րին և այդ ար տա հայ տու թյուն նե րը դի-
տար կե լով ար տա հայտ ված ամ բող ջա կան մտ քի հա մա տեքս տում, գտ նում է, որ Բո րիս 
Աշ րա ֆյանն իր հար ցազ րույ ցում չի կա տա րել վի րա վո րա կան, կտ րուկ կամ ան զուսպ 
ար տա հայ տու թյուն ներ, թե պետ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ նրա նում բո վան դա կել է մի 
շարք զգաց մուն քային ար տա հայ տու թյուն ներ կա տար ված չա փա զան ցու թյամբ կամ 
հրահ րող են թա տեքս տով: Վի ճարկ վող տեքս տը գնա հա տե լով ար տա հայտ ված մտ քե-
րի ամ բող ջու թյան մեջ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն չի գե րա զան ցում քն նա-
դա տու թյան ըն դու նե լի սահ մա նը, հատ կա պես, ե թե հաշ վի առ նենք, որ այդ շր ջա նակն 
ա վե լի լայն է պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար, ի տար բե րու թյուն ֆի զի կա կան ան ձանց: 
Մաս նա վո րա պես` «Հե տո ա սեց` թե ա պօ րի նի գազ ա քա շել։ Ա րա, ու րախ չե՞ս, ա պօ րի-
նին ո ՞րն ա...» ար տա հայ տու թյու նում «ա րա» բա ռը սույն հրա պա րակ ման մեջ բո վան դա-
կային ա ռու մով չի կրում այն բե ռը, ո րն ո ւղղ ված կլի ներ Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի պա տի-
վը կամ ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա տա վո րե լուն: Տվյալ դեպ քում այն ու նի օ ժան դակ 
բնույթ և ար տա հայ տու թյու նում չու նի է ա կան դե րա կա տա րում:

«Սա» ար տա հայ տու թյունն օգ տա գործ վել է հետ ևյալ հա մա տեքս տում՝ «Սա գայ-
թակղ վեց... Հի մա սա տե սախ ցիկ ու բա նա դրել»: 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նո րից ան դրա դառ նալ տվ յալ բա ռի լեզ-
վա բա նա կան ի մաս տին: «Սա» ար տա հայ տու թյու նը ցույց է տա լիս խո սո ղին մոտ կանգ-
նած կամ խոս քի մեջ նոր նշ ված ա ռար կա, ան ձ, եր ևույթ: Հետ ևա բար, լեզ վա բա նա կան 
ի մաս տով «սա» ար տա հայ տու թյու նը կա րող է վե րա բե րել նաև ան ձին:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գյու ղա պե տի գոր ծու նե-
ու թյան քն նա դա տու թյան հա մա տեքս տում «Սա գայ թակղ վեց... Հի մա սա տե սախ ցիկ ու 
բա նա դրել» ար տա հայ տու թյու նը չի կա րող հա մար վել վի րա վո րանք, քա նի որ այն ո ւղղ-
ված չէ ան ձի պա տի վը կամ ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա տա վո րե լուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է նաև, որ Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի վկա յա կո չած` «Հո-
ռոմ սի մյան Նո րի կը ե րեկ ան ցնում էր, ա սում ա` ախ պորս ա նու նից 100.000 գրել են` մե-
ռած մար դա, բայց ի րա ստո րագ րու թյու նը չի», «Ա սի` ա մոթ քեզ, էս գյու ղում էլ սո ված 
մարդ չկար, բա ցի հո րիցդ, մո րիցդ, փե սե նոն ցիցդ...» ար տա հայ տու թյուն նե րը զր պար-
տու թյուն չեն կա րող հա մար վել հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տից հետ ևում է, որ 
«զր պար տու թյունն» ան ձի վե րա բե րյալ այն պի սի փաս տա ցի տվյալ ներ (statement of 
fact) հրա պա րա կային ներ կա յաց նելն է, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա
նու թյա նը և ա րա տա վո րում են նրա պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա
րար համ բա վը։ Նշ վա ծից բխում է, որ զր պար տու թյան բնո րոշ հատ կա նիշ ներն են` խոս-
քը վե րա բե րում է փաս տա ցի տվյալ նե րին, դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա
նու թյա նը, ներ կա յաց վել են հրա պա րա կայ նո րեն, ա րա տա վո րում են ան ձի պա տի վը, 
ար ժա նա պատ վու թյու նը, գոր ծա րար համ բա վը, դրանք չեն վե րա բե րում մի այն լրատ
վա մի ջոց նե րով ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվյալ նե րին։ 

Ակն հայտ է, որ խոս քը վե րա բե րում է փաս տի, ո րո շա կի կոնկ րետ տվյալ նե րի, 
ո րոնք չեն կա րող լի նել վե րա ցա կան, են թադ րա կան, այլ ու նեն կոնկ րետ ա ռար կա յա-
կան դրս ևո րում։ Նման փաս տա ցի տվ յալ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում քն նու թյան 
ա ռար կա հոդ վա ծի ի մաս տով «զր պար տու թյու նը»` որ պես այդ պի սին, գո յու թյուն չու նի։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն գոր ծի փաս տե րի լույ-
սի ներ քո զր պար տու թյուն ո րակ ված ար տա հայ տու թյուն նե րը դի տար կե լով ար տա-
հայտ ված ամ բող ջա կան մտ քի հա մա տեքս տում, գտ նում է, որ դրանք չու նեն վե րոն-
շյալ թվարկ ված հատ կա նիշ նե րից ա ռն վազն եր կու սը: Ա ռա ջի նը` խոս քը չի վե րա բե րում 
փաս տա ցի տվ յալ նե րին, քա նի որ դրանք վե րա ցա կան ու են թադ րա կան են, չու նեն 
կոնկ րետ ա ռար կա յա կան դրս ևո րում, ե րկ րոր դը` դրան ցով որ ևէ կերպ չեն ա րա տա վոր-
վում ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը:

 Բա ցի այդ, պետք է ար ձա նագ րել, որ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի օգ տա գոր ծած` «Ա սի` 
ա մոթ քեզ, էս գյու ղում էլ սո ված մարդ չկար, բա ցի հո րիցդ, մո րիցդ, փե սե նոն ցիցդ...» 
ար տա հայ տու թյու նը հան դի սա նում է գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն, ո րն ի րե նից ներ-
կա յաց նում է պա տաս խա նո ղի սուբյեկ տիվ գնա հա տա կա նը ո ւղղ ված հա մայն քի ղե կա-
վա րի գոր ծու նե ու թյան բա րո յա կան կող մին: Ի սկ ամ բողջ մտ քի հա մա տեքս տում գնա-
հա տե լու պայ ման նե րում պարզ է դառ նում, որ նման ար տա հայ տու թյամբ Բո րիս Աշ րա-
ֆյա նը Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի պա տի վը կամ ար ժա նա պատ վու թյունն ա րա տա վո րե լու 
նպա տակ չի ու նե ցել, քա նի որ այն ոչ թե վե րա բե րում է Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի հո րը, մո-
րը կամ փե սա նե րին «սո ված» ան վա նե լուն, այլ ո ւղղ ված է գյու ղա պե տի գոր ծու նե ու թյան 
քն նա դա տու թյա նը, ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի գնա հա տա կա նին` սո-
ցի ա լա պես ա ռա վել ա նա պա հով ան ձանց օ ժան դա կե լու ա ռու մով, ո րոնք ա ռա վել վատ 
(օգ տա գործ ված «սո ված») վի ճա կում են, քան Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի հայ րը, մայ րը կամ 
փե սա նե րը:
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Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ ար տա հայ տու թյան 
հա վաս տի ու թյան ա պա ցու ցումն ա կն հայ տո րեն ան հնա րին է: 

Ինչ վե րա բե րում է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը բաց թող նե լու վե րա բե րյալ 
վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տար կին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
նշել հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 13-րդ կե տը հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամ կե տի հաշ վար կի սկիզ բը պայ մա նա վո րում է ան ձի` վի րա վո րան քի կամ զր-
պար տու թյան մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու հետ: Հետ ևա բար, հայ ցային վա ղե մու թյան 
մա սին վկա յա կո չած ան ձը պար տա վոր է ա պա ցու ցել նաև այդ ժամ կե տի սկիզ բը հաշ-
վար կե լու հա մար ան հրա ժեշտ փաս տի, այն է` վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան 
մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու առ կա յու թյու նը: 

Սույն գոր ծով բո ղո քա բե րը որ պես հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզբ վկա-
յա կո չել է 01.09.2010 թվա կա նը` «Ժա մա նակ» օ րա թեր թում վի ճարկ վող հոդ վա ծի հրա-
պա րակ վե լու օ րը: Մինչ դեռ բո ղո քա բե րը չի հիմ նա վո րել, թե կոնկ րետ ե րբ է Վա նո Ե ղի-
ա զա րյա նը տե ղե կա ցել են թադ րյալ վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մա սին:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի կար ծի քով իր պա տի-
վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը ա րա տա վո րող ար տա հայ տու-
թյուն նե րը կա տար վել են «Ժա մա նակ» օ րա թեր թում հրա պա րակ վե լու ե ղա նա կով` 
01.09.2010 թվա կա նին, այ սինքն` են թադ րյալ վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան պա հը 
01.09.2010 թվա կանն է: Ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ Վա նո Ե ղի ա զա րյա-
նը հայ ցը դա տա րան է ներ կա յաց րել 22.09.2010 թվա կա նին: Դա տա րա նի` 27.09.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ նշ ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է թե րու թյու նե րը շտ կե լու և 
ստա նա լու պա հից ե ռօ րյա ժամ կե տում կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար: Վա նո Ե ղի ա զա-
րյա նի` 01.10.2010 թվա կա նին ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մը Դա տա րա նը վե րա դարձ րել 
է 05.10.2010 թվա կա նին` դար ձյալ տրա մար դե լով ե ռօ րյա ժամ կետ թե րու թյուն նե րը վե-
րաց նե լու և կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ, Դա տա րա նը նշել է, որ թե-
րու թյուն նե րը վե րաց նե լուց և ե ռօ րյա ժամ կե տում` ներ կա յաց նե լուց հե տո հայ ցա դի մու մը 
կհա մար վի վա րույթ ըն դուն ված սկզբ նա կան ներ կա յաց նե լու օ րը: Վա նո Ե ղի ա զա րյա նը 
դար ձյալ 11.10.2010 թվա կա նին ներ կա յաց րել է հայ ցա դի մում, ո րը Դա տա րա նի 14.10.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ, որ պի սի պա րա գա յում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի ու ժով հայ ցա դի մու մը վա րույթ 
ըն դուն ված է հա մար վել սկզբ նա կան ներ կա յաց նե լու օ րը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ հայ ցա դի մու մը դա տա րան է ներ կա յաց վել տվ յալ պա-
հան ջի նկատ մամբ սահ ման ված հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի` մե կամ սյա ժամ կե-
տի պահ պան մամբ, և այդ մա սով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նը հիմ-
նա վոր է, ի սկ վճ ռա բեկ բո ղոքն այդ հիմ քով` ան հիմն և մերժ ման են թա կա:

  Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ պա տաս-
խա նո ղը հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն չի ներ կա յաց-
րել Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում, մինչ դեռ, զրկ ված չի ե ղել Դա տա րա-
նում նման միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, այլ հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամ կե տի խախտ ման մա սին դիր քո րո շում հայտ նել է վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ 
բո ղոք նե րում: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար:
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Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին 
կե տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո-
փո խե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող-
ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է 
«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վուն քի տարր։ Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու-
նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա-
րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա-
տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
բա ցա կա յում է ։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Բո րիս Աշ րա ֆյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման` Բո րիս Աշ րա-
ֆյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու, ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 22.07.2011 թվա կա նի թիվ ԼԴ/0749/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց րած 
վճի ռը օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լու, ի նչ պես նաև Բո րիս Աշ րա ֆյա նի մա սով պե տա-
կան տուր քի հար ցը լուծ ված հա մա րե լու մա սե րը և այդ մա սե րով այն փո փո խել.

Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի հայ ցը մեր ժել։
Վա նո Ե ղի ա զա րյա նից հօ գուտ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի բռ նա գան ձել 19.000 ՀՀ դրամ` 

որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:
2. Վա նո Ե ղի ա զա րյա նից հօ գուտ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 
3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 

և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3124/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3124/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ս. Մի քայե լ յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ն. Տա վա րա ցյան 
 Դ. Խա չատ րյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈւՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Պա րույր Հայ րի կյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.07.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ-
ցի Գե ղամ Գալս տյա նի, Նո րիկ Պետ րո սյա նի ը նդ դեմ Պա րույր Հայ րի կյա նի` պա տի վը, 
ար ժա նա պատ վու թյու նը և գոր ծա րար համ բավն ա րա տա վո րող տե ղե կու թյուն նե րը հեր-
քե լու և գու մա րը փոխ հա տու ցե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Գե ղամ Գալս տյա նը և Նո րիկ Պետ րո սյա նը պա հան ջել են 

պար տա վո րեց նել Պա րույր Հայ րի կյա նին «հեր քե լու Գե ղամ Խա չա տու րի Գալս տյա նի և 
Նո րիկ Խա չի կի Պետ րո սյա նի պա տիվն ա րա տա վո րող, վի րա վո րող և զր պար տող տե-
ղե կու թյուն նե րը` զե տեղ ված «Հ րա պա րակ» օ րա թեր թում: Հայ կա կան պե տու թյու նը և 
պե տա կան այ րե րին վար կա բե կե լու տե ղե կու թյուն նե րը «Հայ կա կան ժա մա նակ» օ րա-
թեր թում: Պար տա վո րեց նել պա տաս խա նո ղին «Հ րա պա րակ» օ րա թեր թում տպագ րե լու 
սույն գոր ծով դա տա րա նի վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սը»:

09.02.2012 թվա կա նի նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Գե ղամ Գալս-
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տյա նը և Նո րիկ Պետ րո սյա նը, ա վե լաց նե լով հայ ցային պա հան ջի չա փը, պա հան ջել 
են պար տա վո րեց նել Պա րույր Հայ րի կյա նին «սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի 100-ա պա տի կի չա փով փոխ հա տու ցում վճա րել Գե ղամ Խա չա տու րի Գալս տյա-
նին և Նո րիկ Խա չի կի Պետ րո սյա նին, յու րա քան չյու րին 50-ա պա տի կի չա փով, որ պես 
կա տար ված վի րա վո րան քի փոխ հա տու ցում, (այն է` պա տաս խա նո ղը հայց վոր նե րին 
պետք է վճա րի նվա զա գույն աշ խա տա վարձ` 32.500x100=325.000 ՀՀ դրամ, ո րը բա ժան-
վում է 2 հայց վոր նե րի միջև, յու րա քան չյու րին` 162.500 ՀՀ դրամ): Պա տաս խա նող Պա-
րույր Ար շա վի րի Հայ րի կյա նին պար տա վո րեց նել սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի 100-ա պա տի կի չա փով փոխ հա տու ցում վճա րել Գե ղամ Խա չա տու րի Գալս տյա-
նին և Նո րիկ Խա չի կի Պետ րո սյա նին, յու րա քան չյու րին 50-ա պա տի կի չա փով, որ պես 
կա տար ված փոխ հա տու ցում, (այն է` պա տաս խա նո ղը հայց վոր նե րին պետք է վճա րի 
նվա զա գույն աշ խա տա վարձ 32.500x100=325.000 ՀՀ դրամ, ո րը բա ժան վում է 2 հայց-
վոր նե րի միջև յու րա քան չյու րին 162.500 ՀՀ դրամ): Պար տա վո րեց նել Պա րույր Ար շա վի-
րի Հայ րի կյա նին «Հ րա պա րակ» օ րա թեր թում տալ հեր քում վե րոնշ ված 2 հոդ ված նե րի 
կա պակ ցու թյամբ: Հերք ման տե ղա կայ ման չա փը ու տե սա կը չպետք է զի ջի վե րոնշ ված 
հոդ ված նե րի ծա վալ նե րին: Խնդ րել դա տա րա նին մաս նա կի ո րոշ մամբ պար տա վո րեց-
նել հե ռուս տա պետ կո մին Հ1 ծրագ րով «Հայոց հարց» հա ղոր դա շա րով նոր հա ղոր դում 
պատ րաս տել Ս.Շա հու մյա նի վե րա բե րյալ` մաս նա կից դարձ նե լով պատ մա կան գիտ-
նա կան նե րին», ի նչ պես նաև պա հան ջը բա վա րար վե լու դեպ քում պա հան ջել են «նշ ված 
գու մա րի 2%-ի չա փով փո խան ցել որ պես դա տա կան ծախ սեր, ի սկ մնա ցած գու մա րը 
փո խան ցել Պա րույր Հայ րի կյա նի միջ նոր դու թյամբ սե փա կա նաշ նորհ ման գոր ծըն թա ցի 
ժա մա նակ տու ժած Բարձ րա շե նի գյու ղա կան հա մայն քի ման կա պար տե զի վե րա գոր-
ծարկ ման հաշ վին»:

09.02.2012 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ժա մա նակ Նո րիկ Պետ րո սյա նը հրա ժար-
վել է իր կող մից ներ կա յաց ված ա վե լաց ված հայ ցային պա հան ջի չա փից։

13.02.2012 թվա կա նին Գե ղամ Գալս տյա նը և Նո րիկ Պետ րո սյա նը, ա վե լաց նե լով 
հայ ցային պա հան ջի չա փը, ար դյուն քում պա հան ջել են Պա րույր Հայ րի կյա նին «պար-
տա վո րեց նել սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 100-ա պա տի կի չա փով փոխ-
հա տու ցում վճա րել Գե ղամ Խա չա տու րի Գալս տյա նին 100-ա պա տի կի չա փով, որ պես 
կա տար ված փոխ հա տու ցում, (այն է` պա տաս խա նո ղը հայց վո րին պետք է վճա րի նվա-
զա գույն աշ խա տա վարձ` 32.500x100=325.000 ՀՀ դրամ): Պար տա վո րեց նել Պա րույր 
Ար շա վի րի Հայ րի կյա նին «Հ րա պա րակ» օ րա թեր թում տալ հեր քում վե րոնշ ված 2 հոդ-
ված նե րի կա պակ ցու թյամբ։ Հերք ման տե ղա կայ ման չա փը ու տե սա կը չպետք է զի ջի վե-
րոնշ ված հոդ ված նե րի ծա վալ նե րին», ի նչ պես նաև պա հան ջը բա վա րար վե լու դեպ քում 
պա հան ջել են «նշ ված գու մա րի 2%-ի չա փով փո խան ցել որ պես դա տա կան ծախ սեր, 
ի սկ մնա ցած գու մա րը փո խան ցել Պա րույր Հայ րի կյա նի միջ նոր դու թյամբ սե փա կա նաշ-
նորհ ման գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ տու ժած Բարձ րա շե նի գյու ղա կան հա մայն քի ման կա-
պար տե զի վե րա գոր ծարկ ման հաշ վին»: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ.Խան դա նյան) (այ սու հետ` Դա-
տա րան) 04.05.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է. 
«Պա րույր Ար շա վի րի Հայ րի կյա նին պար տա վո րեց նել «Հ րա պա րակ» օ րա թեր թում հրա-
պա րա կե լու սույն վճ ռի եզ րա փա կիչ` վճ ռեց մա սը։ Պա րույր Ար շա վի րի Հայ րի կյա նից 
հօ գուտ Գե ղամ Խա չա տու րի Գալս տյա նի բռ նա գան ձել 40.000 (քա ռա սուն հա զար) ՀՀ 
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դրամ` որ պես վի րա վո րե լու հետ ևան քով փոխ հա տուց ման են թա կա գու մար։ Պա րույր 
Ար շա վի րի Հայ րի կյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի 
բռ նա գան ձել 5.500 (հինգ հա զար հինգ հա րյուր) ՀՀ դրամ` որ պես պե տա կան տուր քի 
գու մար։ Գե ղամ Խա չա տու րի Գալս տյա նից և Նո րիկ Խա չի կի Պետ րո սյա նից հա մա-
պար տու թյան կար գով հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի 
բռ նա գան ձել 4.000 (չորս հա զար) ՀՀ դրամ` որ պես պե տա կան տուր քի գու մար։ Գե ղամ 
Խա չա տու րի Գալս տյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի 
բռ նա գան ձել 5.700 (հինգ հա զար յոթ հա րյուր) ՀՀ դրամ` որ պես պե տա կան տուր քի գու-
մար։ Հայ ցը մնա ցած մա սե րով մեր ժել` ան հիմն լի նե լու հիմ քով»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
12.07.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Պա րույր Հայ րի կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 04.05.2012 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Պա րույր Հայ րի կյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ, 27-րդ, 43-րդ 

հոդ ված նե րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու-
թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 13-րդ կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ կե տե րը, 48-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տը, 51-րդ, 53-րդ, 
54-րդ հոդ ված նե րի 1-ին, 2-րդ կե տե րը. 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Գե ղամ Գալս տյա նը և 
Նո րիկ Պետ րո սյա նը բաց են թո ղել օ րեն քով սահ ման ված դա տա րան դի մե լու ժամ կե-
տը, քա նի որ Գե ղամ Գալս տյա նը և Նո րիկ Պետ րո սյա նը հայ ցա դի մու մում նշել են. «Հու-
լի սի 9-ին (խոս քը գնում է 2011 թվա կա նի ժա մա նա կա հատ վա ծին) Պա րույր Հայ րի կյանն 
ար ձա գան քեց` «Հայ հոյե լը թու լու թյան խոս տո վա նու թյուն է» և «Դա տի տալ, թե չտալ 
այս է խն դի րը»», փաս տո րեն Գե ղամ Գալս տյա նը և Նո րիկ Պետ րո սյանն ի րենց ի րա-
վունք նե րի խախտ ման մա սին ի մա ցել են դեռևս նշ ված հոդ ված նե րի հրա պա րակ ման 
ժա մա նակ` 09.07.2011 թվա կա նին, սա կայն դա տա րան են դի մել 16.12.2011 թվա կա նին` 
բաց թող նե լով օ րեն քով սահ ման ված դա տա րան դի մե լու ժամ կե տը։ 

Ս տո րա դաս դա տա րան ներն ան տե սել են այն հան գա ման քը, որ Պա րույր Հայ րի-
կյա նի կող մից հրա պա րակ ված նյու թերն ի րենց մեջ որ ևէ վի րա վո րա կան կամ այլ բնույ-
թի տե ղե կու թյուն ներ չեն պա րու նա կում, և դրա նով այլ ան ձի ի րա վունք ներ չեն խախտ-
վում: Մինչ դեռ, վի ճարկ վող նյութն ըն դա մե նը Պա րույր Հայ րի կյա նի կար ծիքն է, ո րը 
պա րու նա կում է քն նա դա տու թյուն և ո ւղղ ված է կոնկ րետ գա ղա փա րա խո սու թյա նը, սա-
կայն այն ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից հա մար վել է որ պես վի րա վո րանք` սահ-
մա նա փա կե լով ա զատ խոս քի ար տա հայտ ման ի րա վուն քը:

 Բա ցի այդ, ստո րա դաս դա տա րան ներն ան տե սել են այն հան գա ման քը, որ դա տա-
կան ակ տե րը կա յաց վել են փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րի հի ման վրա:
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 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 12.07.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` մեր ժել հայ ցա դի մու մի բա-
վա րար ված մա սը, ի սկ վճ ռով հայ ցա դի մու մի մերժ ված մա սը թող նել ան փո փոխ, կամ 
բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 12.07.2012 թվա կա նի ո րոշ ման` հայ ցա դի մու մի բա վա-
րար ված մա սը, և գործն այդ մա սով ու ղար կել նոր քն նու թյան։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. Հայ ցա դի մու մը Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ-

հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան մուտ քագր վել է 16.12.2011 թվա կա-
նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 1-8,21-25):

2. «Հ րա պա րակ» օ րա թեր թի 07.07.2011 թվա կա նի հեր թա կան հա մա րի յո թե րորդ 
է ջում «Մ շա կույթ» խո րագ րի ներ քո «Հու նի սի 12-ի «Հայոց հարց» հա ղոր դա շա րի թե-
մայով» կո մու նիստ ներ Գե ղամ Գալս տյա նի և Նո րիկ Պետ րո սյա նի ա նու նից տպագր վել 
է «Չն չին, ի նչ պես Ա րա րա տին նե տած քար» հոդ վա ծը(հա տոր 1-ին, գ.թ. 15):

3. «Հ րա պա րակ» օ րա թեր թի 09.07.2011 թվա կա նի հեր թա կան հա մա րի յո թե րորդ 
է ջում «Պա տաս խան» խո րագ րի ներ քո «Հ րա պա րա կի» հու լի սի 7-ի հա մա րում «Չն չին, 
ի նչ պես Ա րա րա տին նե տած քար» հոդ վա ծի կա պակ ցու թյամբ Պա րույր Հայ րի կյա նի 
ա նու նից տպագր վել է «Հայ հոյե լը թու լու թե ան խոս տո վա նու թի ին է» հոդ վա ծը (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 16):

4. «Հ րա պա րակ» օ րա թեր թի 20.07.2011 թվա կա նի հեր թա կան հա մա րի յո թե րորդ 
է ջում «Մ շա կույթ» խո րագ րի ներ քո Պա րույր Հայ րի կյա նի ա նու նից տպագր վել է «Դա տի 
տա՞լ, թե` Չտալ, այս է խն դի րը» հոդ վա ծը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ.

«Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մաuին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` ան ձն ի րա վունք ու նի լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղից պա հան-
ջել հեր քե լու իր ի րա վունք նե րը խախ տող փաu տա ցի ան ճշ տու թյուն նե րը, ո րոնք տեղ են 
գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, 
ե թե վեր ջինu չի ա պա ցու ցում, որ այդ փաu տե րը հա մա պա տաu խա նում են ի րա կա նու-
թյա նը: Հերք ման պա հան ջը կա րող է ներ կա յաց վել մե կամuյա ժամ կե տում` հաշ ված այն 
տե ղե կատ վու թյան տա րած ման oր վա նից, ո րին վե րա բե րում է հեր քու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 13-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն 
հոդ վա ծով uահ ման ված կար գով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հայց կա րող է ներ կա-
յաց վել դա տա րան` վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մաuին ան ձին հայտ նի դառ նա-
լու պա հից հե տո` մեկ ամu վա ըն թաց քում, uա կայն ոչ ո ւշ, քան վի րա վո րան քի կամ զր-
պար տու թյան պա հից վեց ամu վա ըն թաց քում:

Նշ ված ի րա վա կան դրույթ նե րի վե րա բե րյալ իր ի րա վա կան մեկ նա բա նու թյու նը և 
դիր քո րո շումն է ար տա հայ տել Վճ ռա բեկ դա տա րա նը: Մաս նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա-
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տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի ը նտ րու թյու նը բո լոր 
դեպ քե րում կա տա րում է տու ժո ղը: Վեր ջինս էլ կա րող է մի դեպ քում նա խա պատ վու-
թյուն տալ ան մի ջա պես զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցին հերք ման պա հանջ ներ-
կա յաց նե լուն, մյուս դեպ քում` ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հայց ներ կա յաց նե լուն: Վճ-
ռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ար տա դա տա կան կար գով խախտ ված ի րա վուն քի 
վե րա կանգն ման հա մար զանգ վա ծային լրատ վա մի ջո ցին դի մե լը թեև պար տա դիր պայ-
ման չէ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հայց ներ կա յաց նե լու հա մար, այ դու հան դերձ դա-
տա րան նե րը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ-
նեն այն, թե ա րդյոք ան ձը մինչև դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լը դի մել է հա մա պա տաս-
խան լրատ վա մի ջո ցին հեր քում հրա պա րա կե լու պա հան ջով, և այդ պա հան ջին զանգ-
վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցը որ ևէ ըն թացք տվել է, թե ոչ: 

Օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տվել շա հագր գիռ ան ձին դա տա րան դի մել բո լոր 
դեպ քե րում ոչ ո ւշ, քան մինչև վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան պա հից վեց ա մի սը 
լրա նա լը` դրա նում նե րա ռե լով նաև զանգ վա ծային լրատ վա մի ջո ցին հերք ման պա հանջ 
ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա տես ված մե կամ սյա ժամ կե տը: Ա նհ րա ժեշտ է նաև նշել, 
որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քը սկս վում է այն պա հից, ե րբ ան ձին հայտ նի 
է դար ձել վի րա վո րան քը կամ զր պար տու թյու նը: Հետ ևա բար բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ 
ան ձը տե ղե կա նում է զր պար տու թյան կամ վի րա վո րան քի մա սին վեց ա մի սը լրա նա լուց 
հե տո, բաց է թողն վում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոն շյալ ժամ կետ նե րը այն պի-
սի ժամ կետ ներ են, ո րոնց ըն թաց քում հայց վո րը կա րող է հայց ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով 
ա կն կա լել խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն։ Հետ ևա բար, այդ ժամ կետ-
ներն ի րենց բնույ թով հա մա պա տաս խա նում են հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տին, 
և դրանց նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի` հայ ցային վա ղե-
մու թյան վե րա բե րյալ կա նո նա կար գում նե րը (տես` Վա նո Ե ղի ա զա րյա նի հայցն ը նդ դեմ 
Բո րիս Աշ րա ֆյա նի` պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար համ բա վին պատ-
ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հանջ նե րի մա սին թիվ ԼԴ/0749/02/10 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ի ո րո շու մը)։

 Զար գաց նե լով վե րոն շյալ դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ մե-
կամ սյա ժամ կե տը, որ պես հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րառ ված լի նե լով, վե-
ցամ սյա ժամ կե տում են թա կա է վե րա կանգն ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 342-
րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով: Մինչ դեռ վե ցամ սյա ժամ կե տի բաց թողն ման դեպ-
քում այն վե րա կանգն ման են թա կա չէ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րենսդ րա-
կան նման ձևա կեր պու մը են թադ րում է, որ վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան դեպ քում 
դրա տա րած ման մա կար դա կը նվա զում է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում, 
ո րից հե տո ա ռար կա յա զուրկ է դառ նում նման պա հան ջի ներ կա յա ցու մը: Մյուս կող մից 
հատ կան շա կան է այն, որ բո լոր դեպ քե րում վե ցամ սյա ժամ կե տում հայ ցի ներ կա յա ցու-
մը դեռևս չի նշա նա կում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի պահ պա նում, քա նի որ այդ 
դեպ քում ի մաս տա զուրկ է դառ նում մե կամ սյա ժամ կե տի նա խա տե սու մը: 

Ընդ հան րաց նե լով վե րոն շյալ եզ րա հան գու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
հայ ցային վա ղե մու թյան հարց բարձ րաց նե լիս դա տա րան նե րը նախ և ա ռաջ պետք է 
գնա հա տեն վե ցամ սյա ժամ կե տի պահ պան ված լի նե լու հան գա ման քը, ա պա դրա շր ջա-
նակ նե րում ան դրա դառ նան մե կամ սյա ժամ կե տի պահ պան ված լի նե լու հար ցին: 

Սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
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ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե ով է կրում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տում հայց 
ներ կա յաց ված լի նե լու փաստն ա պա ցու ցե լու բեռն այն դեպ քում, ե րբ պա տաս խա նող 
կող մը միջ նոր դել է կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյուն:

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

Մի ա ժա մա նակ հարց է ա ռա ջա նում, ա րդյոք բա ցար ձակ ա ռու մով պետք է դի տար-
կել փաս տը չա պա ցու ցե լու հետ ևան քը նմա նա տիպ գոր ծե րով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
փաս տե րի ա պա ցու ցու մը կա րող է ի րա կա նաց վել այն պի սի ա պա ցույց նե րով, ո րոնք 
ա ռա վել հա վա նա կան են դարձ նում կոնկ րետ փաս տի գո յու թյու նը: Ե թե ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյուն կրող կող մը ներ կա յաց րել է բա ցա ռա պես ա նուղ ղա կի ա պա ցույց-
ներ, ո րոնք ի րենց հա մակ ցու թյան մեջ ա ռա վել հա վաս տի են դարձ նում հայ ցային վա-
ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը, ա պա նման ա պա ցույց նե րը չպետք է մերժ-
վեն զուտ այն հիմ քով, որ ո ւղ ղա կի ա պա ցույց ներ չեն:

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լիս պատ ճա ռա-
բա նել է, որ «Ինչ վե րա բե րում է բո ղո քի մյուս փաս տար կին, որ հայց վոր կող մը բաց է 
թո ղել օ րեն քով նա խա տես ված հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը, նույն պես ան հիմն է: 
Մաս նա վո րա պես` հաս տատ վել է, որ վի ճարկ վող հոդ վա ծը հրա պա րակ վել է 2011 թվա-
կա նի հու լի սի 20-ին, ի սկ հայ ցա դի մու մը Դա տա րան մուտք է ե ղել 2011 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 16-ին, այ սինքն` հայց վոր կող մը տվ յալ դեպ քում պահ պա նել է ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 13-րդ կե տով նա խա տես ված վի րա վո րան քի պա-
հից ա ռա վե լա գույ նը վե ցամ սյա ժա մա նա կա հատ վա ծում դա տա րան հայց ներ կա յաց նե-
լու օ րենսդ րա կան պա հան ջը»:

 Մինչ դեռ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 13-րդ կե տը հայ-
ցային վա ղե մու թյան մե կամ սյա ժամ կե տի հաշ վար կի սկիզ բը պայ մա նա վո րում է ան ձի` 
վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու հետ: 

Սույն գոր ծով բո ղո քա բե րը որ պես հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզբ վկա-
յա կո չել է 09.07.2011 թվա կա նը և 20.07.2011 թվա կա նը` «Հ րա պա րակ» օ րա թեր թում վի-
ճարկ վող հոդ ված նե րի հրա պա րակ վե լու օ րը: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Գե ղամ Գալս տյա նի և Նո րիկ Պետ րո սյա նի 
կար ծի քով ի րենց պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն ա րա-
տա վո րող ար տա հայ տու թյուն նե րը կա տար վել են «Հ րա պա րակ» օ րա թեր թում հրա պա-
րակ վե լու ե ղա նա կով` 09.07.2011 թվա կա նին և 20.07.2011 թվա կա նին: Ի րա վուն քի պաշտ-
պա նու թյան վե րա բե րյալ Գե ղամ Գալս տյա նը և Նո րիկ Պետ րո սյա նը հայ ցը դա տա րան 
են ներ կա յաց րել 16.12.2011 թվա կա նին: 



213

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայ-
ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քը սկս վում է այն պա հից, ե րբ ան ձին հայտ նի է դար-
ձել վի րա վո րան քը կամ զր պար տու թյու նը, որ պի սի պա հից մե կամ սյա ժամ կե տում ի րա-
վուն քի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ հայ ցա դի մու մը են թա կա է ներ կա յաց ման դա տա-
րան: Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով չեն պար զել, 
թե Գե ղամ Գալս տյա նին և Նո րիկ Պետ րո սյա նին ե րբ են հայտ նի դար ձել «Հ րա պա րակ» 
օ րա թեր թում 09.07.2011 թվա կա նին և 20.07.2011 թվա կա նին հրա պա րակ ված հոդ ված-
նե րով ար տա հայտ ված վեր ջին նե րիս են թադ րյալ վի րա վո րան քի կամ զր պար տու թյան 
մաuին: Նշ ված փաս տի գնա հատ ման հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև այն, որ 
09.07.2011 թվա կա նին և 20.07.2011 թվա կա նին հրա պա րակ ված հոդ ված նե րը հա ջոր դել 
են հայց վոր նե րի կող մից 07.07.2011 թվա կա նին հրա պա րակ ված հոդ վա ծին, ի սկ վեր-
ջինս լույս է տե սել 12.06.2011 թվա կա նին «Հայոց հարց» հա ղոր դա շա րում պա տաս խա-
նո ղի հն չեց րած կար ծիք նե րից հե տո: Սույն փաս տե րը ան հրա ժեշտ է գնա հա տել դրանց 
փոխ կապ վա ծու թյան մեջ` հաշ վի առ նե լով ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով մի մյանց հա-
ջոր դե լու հան գա ման քը: Նշ վածն ան հրա ժեշտ է եզ րա հան գե լու, թե ա րդյոք հա վա նա-
կան է, որ պա տաս խա նո ղի վեր ջին հոդ վա ծի հրա պա րա կու մից (20.07.2011 թվա կան) 
սկ սած շուրջ հինգ ա միս հե տո են հա մա հայց վոր նե րը տե ղե կա ցել ի րենց ի րա վուն քի 
խախտ ման մա սին:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի նչ պես Դա-
տա րա նի, այն պես էլ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից խախտ վել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ վա ծի 13-րդ կե տով նա խա տես ված հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի հաշ վարկ ման կար գը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար, որ պի սի պայ ման նե րում 
վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տարկ նե րին Վճ ռա բեկ դա տա րա նը չի ան դրա դառ նում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 12.07.2012 թվա կա նի ո րոշ ման՝ հայ ցը բա վա րա րե լու մա սով վճիռն ան փո փոխ 
թող նե լու մա սը և գործն այդ մա սով ու ղար կել Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար-
չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու-
թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին (այդ թվում՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար 
սահ ման ված և հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի հար ցին) ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն-
նու թյան ըն թաց քում։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԿԴ1/0809/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԿԴ1/0809/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Կ. Հա կո բյան 
Դա տա վոր ներ՝ Տ. Սա հա կյան
 Տ. Նա զա րյան
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե.ԽՈւՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ.ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս.ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Լյուդ վիգ, Վա լե րի և Ա լֆ րեդ Խա չատ րյան-

նե րի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 29.09.2011 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Լյուդ վիգ, Վա լե րի և Ա լֆ րեդ Խա չատ րյան նե րի հայ ցի ը նդ դեմ 
Վլա դի միր Խա չատ րյա նի, ՀՀ Կո տայ քի նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ռի մա Մխի-
թա րյա նի, եր րորդ ան ձինք ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե ի Ա բո վ յա նի տա րած քային ստո րա բա ժան ման, Ար մեն Բա դա լ յա նի 
և Ե ղի ա Դե գե մո նյա նի` ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը և դրա հի-
ման վրա կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, ա ռու վա-
ճառ քի պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու ու ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ 
ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Լյուդ վիգ, Վա լե րի և Ա լֆ րեդ Խա չատ րյան նե րը պա հան ջել են 

ան վա վեր ճա նա չել Վլա դի միր Խա չատ րյա նին 16.10.2008 թվա կա նին տր ված ը ստ օ րեն-
քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը և դրա հի ման վրա կա տար ված սե փա կա-
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նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, Վլա դի միր Խա չատ րյա նի և Ե ղի ա Դե գե մո-
նյա նի միջև 25.02.2010 թվա կա նին կնք ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և դրա հի ման 
վրա կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ու ի րենց ճա նա-
չել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
(դա տա վոր` Յու. Բաղ դա սա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 08.06.2011 թվա կա նի վճ ռով 
հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
29.09.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լյուդ վիգ, Վա լե րի և Ա լֆ րեդ Խա չատ րյան նե րի վե րաքն նիչ 
բո ղո քը մերժ վել է, ու Դա տա րա նի 08.06.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի 
մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Լյուդ վիգ, Վա լե րի և Ա լֆ րեդ Խա-
չատ րյան նե րը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1185-րդ հոդ-

վա ծի 2-րդ կե տը, 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը և «Նո տա րի ա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր, 
խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում են հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով ի րենց մոր` Մա նյա Խա չատ րյա նի մա հից հե-
տո ժա ռան գա կան գույ քը տի րա պե տե լու և օգ տա գոր ծե լու հետ ևան քով Լյուդ վիգ, Վա լե-
րի և Ա լֆ րեդ Խա չատ րյան նե րի կող մից ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի ըն դու նած լի նե լու 
հան գա ման քը, նշել է, որ վեր ջին ներս բաց են թո ղել ժա ռան գու թյան ըն դուն ման վե ցամ-
սյա ժամ կե տը և դա տա րան չեն դի մել այդ ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի 
հա մա րե լու պա հան ջով: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Լյուդ վիգ, Վա լե րի և Ա լֆ րեդ Խա չատ րյան-
նե րի և Վլա դի միր Խա չատ րյա նի միջև ե րբ ևէ վեճ չի ե ղել ժա ռան գա կան գույ քի տի րա-
պետ ման և օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ, ո րի պատ ճա ռով նշա նա կու թյուն չեն տվել, թե 
ո ւմ ա նու նով այն կգ րանց վի:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, չի րա կա նաց նե լով գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ-
մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, չի ստու գել և չի պար զել, թե ին չու է 
ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը տր վել ժա ռան գա տո ւի մահ վա-
նից 8 տա րի հե տո, ի սկ ե թե այն տր վել է ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի ըն դու նե լու հիմ-
քով, ա պա ին չու է նո տա րը այն տվել ա ռանց այլ ժա ռանգ նե րի կող մից ժա ռան գու թյու նը 
փաս տա ցի ըն դու նած լի նե լու փաս տը ստու գե լու:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը հա կա սում է Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 16.10.2009 թվա կա նի թիվ 3-93 (ՎԴ) ո րոշ մա նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն-
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նիչ դա տա րա նի 29.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) ՀՀ Կո տայ քի մար զի Բա լա հո վիտ գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 10 հաս ցե ի տու նը սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նել է Մա նյա Խա չատ րյա նին (հա տոր 1, գ.թ. 15).
2)  Մա նյա Խա չատ րյա նը 24.02.1999 թվա կա նին մա հա ցել է (հա տոր 1, գ.թ. 15).
3) Լյուդ վիգ, Վա լե րի, Ա լֆ րեդ, Վլա դի միր և Գե նյա Խա չատ րյան նե րը Մա նյա Խա-

չատ րյա նի ե րե խա ներն են.
4) 16.10.2008 թվա կա նին ՀՀ Կո տայ քի նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ռի մա 

Մխի թա րյա նը Վլա դի միր Խա չատ րյա նին տվել է ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա-
վուն քի վկա յա գիր, ո րի հի ման վրա ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Ա բո վ յա նի տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մից 
կա տար վել է Վլա դի միր Խա չատ րյա նի` ժա ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում (հա տոր 1, գ.թ. 12,13, 15).

5) 25.02.2010 թվա կա նին Վլա դի միր Խա չատ րյա նի և Ե ղի ա Դե գե մո նյա նի միջև 
կնք վել է ՀՀ Կո տայ քի մար զի Բա լա հո վիտ գյու ղի 2-րդ փո ղո ցի թիվ 10 հաս ցե ի տան 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, ո րի հի ման վրա կա տար վել է Ե ղի ա Դե գե մո նյա նի սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում (հա տոր 1, գ.թ. 16, 184, 185):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-

գու թյու նը ձեռք բե րե լու հա մար ժա ռան գը պետք է այն ըն դու նի:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-

գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ա մս վա ըն թաց քում:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-

գու թյունն ըն դուն վում է ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի 
վկա յա գիր u տա նա լու մաuին ժա ռան գի դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա-
րին հանձ նե լով, ի սկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե այլ բան ա պա ցուց ված 
չէ, ա պա ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող մից ըն դուն ված է հա մար վում, ե րբ նա սկ սում է 
փաս տա ցի տի րա պե տել կամ կա ռա վա րել ժա ռանգ ված գույ քը` նե րա ռյալ, ե րբ ժա ռան-
գը մի ջոց ներ է ձեռ նար կել գույ քը պահ պա նե լու և այն եր րորդ ան ձանց ո տնձ գու թյուն նե-
րից կամ հա վակ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու հա մար, իր հաշ վին կա տա րել է գույ քը 
պահ պա նե լու ծախ սեր, իր հաշ վից վճա րել է ժա ռան գա տո ւի պարտ քե րը կամ եր րորդ 
ան ձան ցից ստա ցել է ժա ռան գա տո ւին հա սա նե լիք գու մար նե րը:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը նա խա տե սել է ժա-
ռան գու թյան ըն դուն ման եր կու ե ղա նակ՝ ժա ռան գույ թունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա-
կան ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լու մա սին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի 
նո տա րին հանձ նե լը և ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պե տե լը 
կամ կա ռա վա րե լը։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի ր՝ նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել 
է ժա ռան գի կող մից փաս տա ցի տի րա պետ ման ե ղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման 
հար ցին և նշել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1126-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հիմ-
քով ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյունն ըն դու նած կամ չըն դու նած լի նե լու փաս տի գնա-
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հատ ման հար ցում է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն հան գա ման քը, թե ա րդյոք առ կա 
են ժա ռան գի կամ քը և ցան կու թյու նը` ըն դու նե լու ժա ռան գու թյու նը, թե ոչ, և ա րդյոք ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար ժա ռան գը մի ջոց ներ (ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ) է ձեռ-
նար կել գույ քը պահ պա նե լու և այն եր րորդ ան ձանց ո տնձ գու թյուն նե րից և հա վակ նու-
թյուն նե րից պաշտ պա նե լու հա մար (տես՝ Կի մա Սարգ սյա նի հայցն ը նդ դեմ Հա րու թյուն 
Սարգ սյա նի, Վար դու հի Սարգ սյա նի և Ան ժե լա Սարգ սյա նի՝ փաս տա ցի տի րա պետ ման 
ե ղա նա կով բնա կա րա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած հա մա րե լու պա հան ջի մա սին գոր-
ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.09.2007 թվա կա նի թիվ 3-1224(ՎԴ) ո րո շու մը):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-
տա րա նը քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը հա րու ցում է մի այն հայ ցի կամ դի մու մի հի ման վրա։ 
Ի սկ նույն օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա-
նը վճիռ կա յաց նե լիս ո րո շում է հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ այն մեր-
ժե լու հար ցը։ 

Այ սինքն` վե րը նշ ված հոդ ված նե րի ի մաս տով դա տա րա նը պար տա վոր է ՝
- քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը հա րու ցել մի մի այն հա մա պա տաս խան հայ ցի կամ դի-

մու մի հի ման վրա,
- քա ղա քա ցի ա կան գոր ծը քն նել մի մի այն այդ գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա պա-

հանջ նե րի շր ջա նա կում։
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ բո ղո-
քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի uահ ման նե րում։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն` գոր-
ծով պարզ ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաu տե րը, ի նչ պեu նաև այն o րեն քը, Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը ո րո շում կա յաց նե լիu։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է դա տա կան 
ակ տե րի ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին։

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա-
տա րա նը պար տա վոր է տալ ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը։ 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս տատ ված փաս տե րի և ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մի կամ նոր մե-
րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), ո րի հի ման վրա դա տա րա նը 
եզ րա կա ցու թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան մա սին։ 

Ո րոշ ման մեջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա-
ծը, ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա նոր մը, այլ պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե 
հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը։ 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը բնու թագ րում է ի նչ պես դա տա րա նի, այն պես 
էլ նրա ո րոշ ման ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ը նդ գծում դա տա կան գոր ծու նե ու թյան և 
դա տա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը պետք է 
նշի ոչ մի այն այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է վի ճե լի փաս տե րը հաս տա տե-
լիս և ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև պետք է պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի 
ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մերժ վում։ Մի այն նման հիմ նա վո րու մը կա րող 
է վկայել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան մա սին (տե՛ս Ան ժե լա Ղա զա րյա նը, 
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Ար փիկ և Ար մի նե Գաս պա րյան ներն ը նդ դեմ Շու շա նիկ Սարգ սյա նի, Ոս կե հատ, Նու նե, 
Հրա նուշ Գաս պա րյան նե րի՝ ժա ռան գա կան գույ քը ժա ռանգ նե րի միջև բա ժա նե լու պա-
հան ջի մա սին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 12.12.2007 թվա կա նի ո րո շում, քա ղա քա ցի ա կան 
գործ թիվ 3-1843/ՎԴ)։

 Մինչ դեռ, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը վեր լու ծե լով` Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ թե՛ Դա տա րա նը և թե՛ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ամ-
բող ջու թյամբ չեն ան դրա դար ձել հայ ցի հիմ քե րին, մաս նա վո րա պես` Լյուդ վիգ, Վա լե րի 
և Ա լֆ րեդ Խա չատ րյան նե րը հայ ցա դի մու մի հիմ քում դրել են նաև այն հան գա ման քը, որ 
նրանք ի րենց մոր մա հից հե տո փաս տա ցի տի րա պետ ման ու ժով ըն դու նել են ժա ռան-
գու թյու նը: Վեր ջին ներս Դա տա րա նում վկա յա կո չել են փաստ այն մա սին, որ ի րենց մոր 
մա հից հե տո տան պահ պա նու թյան, վե րա նո րոգ ման, հո ղա մա սի մշակ ման բո լոր աշ-
խա տանք նե րը եղ բայր նե րով կա տա րել են հա մա տեղ, այդ թվում նաև Վլա դի միր Խա-
չատ րյա նը, հա վա սա րա պես օ գտ վել են այդ տնից և յու րա քան չյուրն ու նե ցել են ի րենց 
բա ժի նը, ի րենց հա մա ձայ նու թյամբ տու նը փաս տա ցի բա ժա նել են մի մյանց միջև: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով 
չի ի րա կա նաց վել պատ շաճ քն նու թյուն, հետ ևա բար առ կա է նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյուն: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 29.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա-
նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան՝ նոր քն նու թյան։

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում: 

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԷԴ/0850/02/11 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԷԴ/0850/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն. Բար սե ղ յան
 Դա տա վոր ներ` Գ. Մա տի նյան
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2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Մխի թար Ա սատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 08.06.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ 
Մխի թար Ա սատ րյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Նար գիզ Ա սատ րյա նի, ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան 
տա րած քի նո տար Նու նե Սարգ սյա նի, վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք նու րույն պա-
հանջ ներ չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Եր ևա նի տա րած քային ստո րա բա ժան ման` ՀՀ քա ղա-
քա շի նու թյան նա խա րա րու թյան կող մից Մար գա րիտ Գե որ գի ի Ա սատ րյա նի ան վամբ 
01.12.1993 թվա կա նին տր ված թիվ 7858 սե փա կա նու թյան վկա յա գի րը Մար գա րիտ Գրի-
գո րի Ա սատ րյա նին պատ կա նե լու ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տը 
հաս տա տե լու, փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գա տու Մար գա րիտ Գրի գո-
րի (Գ ևոր գի) Ա սատ րյա նի ժա ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ ներ կա յաց ման ի րա վուն-
քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու և այդ հիմ քով ժա ռան գա կան գույ-
քի` 178,00քմ մա կե րե սով շենք-շի նու թյան և 1.800քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի 1/2 բաժ նի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու, Նար գիզ Ա սատ րյա նին 11.10.2010 
թվա կա նին տր ված ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիրն ան վա վեր ճա-
նա չե լու և որ պես հետ ևանք 19.10.2010 թվա կա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց-
ման թիվ 2753055 վկա յա կանն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, 
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1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Մխի թար Ա սատ րյա նը պա հան ջել է փաս տա ցի տի րա պետ-

ման հիմ քով ժա ռան գա տու Մար գա րիտ Գրի գո րի (Գ ևոր գի) Ա սատ րյա նի մա հից հե տո 
ներ կա յաց ման ի րա վուն քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չել ի րեն և այդ 
հիմ քով ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ժա ռան գա կան գույ քի 178,00քմ շենք-
շի նու թյան և 1.800քմ հո ղա մա սի 1/2 բաժ նի նկատ մամբ ու մաս նա կի ո րեն` 1/2 բաժ նի մա-
սով, ան վա վեր ճա նա չել Նար գիզ Ա սատ րյա նին 11.10.2010 թվա կա նին տր ված ը ստ օ րեն-
քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը և 19.10.2010 թվա կա նին տր ված սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2753055 վկա յա կա նը:

Մ խի թար Ա սատ րյա նը, փո խե լով և ա վե լաց նե լով հայ ցա պա հան ջը, ար դյուն քում 
պա հան ջել է հաս տա տել ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այն փաս տը, որ 
ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րու թյան կող մից Մար գա րիտ Գե որ գի ի Ա սատ րյա նի 
ան վամբ 01.12.1993 թվա կա նին տր ված թիվ 7858 սե փա կա նու թյան վկա յա գի րը պատ-
կա նում է Մար գա րիտ Գրի գո րի Ա սատ րյա նին, ամ բող ջո վին ան վա վեր ճա նա չել Նար-
գիզ Ա սատ րյա նին 11.10.2010 թվա կա նին տր ված ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 
վկա յա գի րը և որ պես հետ ևանք ամ բող ջո վին ան վա վեր ճա նա չել 19.10.2010 թվա կա նին 
տր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2753055 վկա յա կա նը: 

Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նը (դա տա վոր`Ե.Ե սո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 20.03.2012 թվա կա նին 
վճ ռել է. «Մ խի թար Պետ րո սի Ա սատ րյա նի ը նդ դեմ Նար գիզ Բաղ դա սա րի Ա սատ րյա-
նի, ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Նու նե Սարգ սյա նի, վե ճի ա ռար կայի 
նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ ՀՀ ԿԱ Ա ԳԿ ՊԿ Եր-
ևան տա րած քային ստո րա բա ժան ման` ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րու թյան կող-
մից Մար գա րիտ Գե որ գի ի Ա սատ րյա նի ան վամբ 01.12.1993թ. տր ված N 7858 սե փա կա-
նու թյան վկա յա գի րը Մար գա րիտ Գրի գո րի Ա սատ րյա նին պատ կա նե լու ի րա վա բա նա-
կան փաս տը հաս տա տե լու, փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գա տու Մար գա-
րիտ Գրի գո րի (Գ ևոր գի) Ա սատ րյա նի մա հից հե տո ներ կա յաց ման ի րա վուն քով հայց վոր 
Մխի թար Ա սատ րյա նին ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու և այդ հիմ քով 
նրա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ժա ռան գա կան գույ քի` 178,00քմ շենք-շի նու թյան և 
1.800քմ հո ղա մա սի 1/2 մա սի նկատ մամբ ճա նա չե լու, ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա-
րած քի նո տար Նու նե Սարգ սյա նի կող մից Նար գիզ Ա սատ րյա նին 11.10.2010թ. տր ված 
ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիրն (Ձև N 3) ամ բող ջո վին ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սով հայ ցը մեր ժել: Որ պես հետ ևանք 19.10.2010թ. տր ված 
թիվ 2753055 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յա կանն ամ բող ջո վին ան վա վեր ճա նա-
չե լու պա հան ջի մա սով թիվ Ե ԷԴ0850/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճել` 
վե ճը դա տա րա նում քն նու թյան են թա կա չլի նե լու հիմ քով»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
08.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Մխի թար Ա սատ րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 20.03.2012 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մխի թար Ա սատ րյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1225-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին և 5-րդ կե տե րը, 1226-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 3-րդ կե տե րը, «Նո տա րի ա տի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը, 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 189-193-րդ 
հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի գնա հա տել գոր ծում 

առ կա ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով հիմ նա վոր վում է, որ Մխի թար Ա սատ րյա նը ժա ռան գա-
տու տա տի` Մար գա րիտ Գե որ գի ի Ա սատ րյա նի մա հից հե տո փաս տա ցի տի րա պե տել ու 
կա ռա վա րել է ժա ռան գա կան գույ քը, շա րու նա կել է բնակ վել ժա ռան գա կան գույք հան-
դի սա ցող Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 4 բնա կե լի տա նը, ի նչ պես 
նաև ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ է կա տա րել ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ ի րա վա կան գնա հա տա կան չի տվել այն հան-
գա ման քին, որ ժա ռան գա տու Մար գա րիտ Գե որ գի ի Ա սատ րյա նի ժա ռան գա կան գույ քի 
նկատ մամբ Նար գիզ Ա սատ րյա նին ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր 
տրա մադ րե լիս վեր ջինս թաքց րել է այլ ժա ռանգ առ կա լի նե լու փաս տը: 

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ու շադ րու թյուն չի դարձ րել այն փաս տին, որ 
ժա ռան գա կան գույ քը տի րա պե տող ժա ռան գը չպետք է ա պա ցու ցի իր կող մից այդ գույ-
քի տի րա պե տու մը, այլ այն պետք է ա պա ցու ցի այդ պի սի փաս տը վի ճար կող ան ձը, մինչ-
դեռ Նար գիզ Ա սատ րյա նը չի ներ կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց Մխի թար Ա սատ րյա նի կող-
մից ժա ռան գա կան գույ քը չտի րա պե տե լու և չկա ռա վա րե լու, ժա ռան գա կան գույք հան-
դի սա ցող տա նը չբ նակ վե լու վե րա բե րյալ։ 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը, բազ մա-
կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չգ նա հա տե լով գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, մեր ժել է ի րա-
վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի հաս տա տու մը, որ ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան 
նա խա րա րու թյան կող մից Մար գա րիտ Գե որ գի ի Ա սատ րյա նի ան վամբ 01.12.1993 թվա կա-
նին տր ված թիվ 7858 սե փա կա նու թյան վկա յա գի րը պատ կա նում է Մար գա րիտ Գրի գո րի 
Ա սատ րյա նին, որ պի սի փաս տի հաս տա տումն ո ւղղ ված է Մխի թար Ա սատ րյա նի կող մից 
ժա ռան գա տո ւի ժա ռան գա կան գույ քը ներ կա յաց ման ի րա վուն քով ըն դու նե լուն:

 Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա-
րանն ան հիմն կար ճել է 19.10.2010 թվա կա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 
թիվ 2753055 վկա յա կանն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին գոր ծի վա րույ թը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն բե կա նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 08.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը՝
1. Բաղ դա սար Զա քա րի Ա սատ րյա նի և Մար գա րիտ Գրի գո րի Ստե փա նյա նի 

ա մուս նու թյու նը ՔԿԱԳ մարմ նում գրանց վել է 14.01.1954 թվա կա նին, և վեր ջինս կրել 
է Ա սատ րյան ազ գա նու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ.14)։ Ազ գա նուշ և Նար գիզ Ա սատ րյան նե-
րը Բաղ դա սար և Մար գա րիտ Գրի գո րի Ա սատ րյան նե րի դուստ րերն են, ի սկ Մխի թար 
Ա սատ րյա նը` Ազ գա նուշ Ա սատ րյա նի որ դին (հա տոր 1-ին, գ.թ.15,18,60)։ 
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2. Ազ գա նուշ Բաղ դա սա րի Ա սատ րյա նը մա հա ցել է 16.11.1976 թվա կա նին (հա տոր 
1-ին, գ.թ.19), Բաղ դա սար Զա քա րի Ա սատ րյա նը մա հա ցել է 16.02.1979 թվա կա նին(հա-
տոր 1-ին, գ.թ.20), ի սկ Մար գա րիտ Գրի գո րի Ա սատ րյա նը մա հա ցել է 03.05.1994 թվա կա-
նին (հա տոր 1-ին, գ.թ.21): 

3. 01.12.1993 թվա կա նի սե փա կա նու թյան թիվ 7858 վկա յագ րի հա մա ձայն` Եր ևա նի 
Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 4 հաս ցե ում գտն վող 56,10քմ բնա կե լի, 84,10քմ 
օ ժան դակ մա կե րես նե րի և 1.800,0քմ հո ղա մա սի սե փա կա նա տե րը Մար գա րիտ Գե որ-
գի ի Ա սատ րյանն է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 61):

4. 11.10.2010 թվա կա նի ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 7089 վկա յագ-
րի հա մա ձայն` 03.05.1994 թվա կա նին մա հա ցած Մար գա րիտ Գրի գո րի Ա սատ րյա նի ժա-
ռան գա կան գույ քի` Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 4 հաս ցե ում գտն-
վող տան նկատ մամբ ժա ռանգ է ճա նաչ վել դուստ րը Նար գիզ Բաղ դա սա րի Ա սատ րյա նը 
(հա տոր 1-ին, գ.թ.22)։

5. 19.10.2010 թվա կա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2753055 վկա-
յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 4 հաս ցե ում 
գտն վող 178,0քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան և 0,17548 հա հո ղա մա սի սե փա կա նա տե րը 
Նար գիզ Բաղ դա սա րի Ա սատ րյանն է, հիմք` 11.10.2010 թվա կա նի ը ստ օ րեն քի ժա ռան-
գու թյան ի րա վուն քի թիվ 7089 վկա յա գի րը (հա տոր 1-ին, գ.թ.238-240)։

6. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի Է րե բու նու տա րած-
քային ստո րա բա ժան ման 21.10.2011 թվա կա նի թիվ 1Կ-04/3-6158 գրու թյան հա մա ձայն` 
Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 4 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քը 
նախ կի նում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գույ քագր ված է ե ղել Մար գա րիտ Գե որ գի ի 
Ա սատ րյա նի ան վամբ (կա դաստ րային գոր ծում առ կա փաս տաթղ թե րում` 01.12.1993թ. 
թիվ 7858 սե փա կա նու թյան վկա յագ րում, 01.12.1993թ. Ա ԿՏ-ո ւմ Մար գա րիտ Ա սատ րյա նի 
հայ րա նու նը նշ ված է Գե որ գի ի) (հա տոր 1-ին, գ.թ.159)։

7. ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան Է րե բու նու ան-
ձնագ րային բա ժան մուն քի 02.11.2010 թվա կա նի բնակ չու թյան պե տա կան ռե գիստ րում 
հաշ վառ ման մա սին թիվ 000675 տե ղե կան քի և Մխի թար Ա սատ րյա նի 26.10.2010 թվա-
կա նին 009-ի կող մից տր ված թիվ AK0645474 ան ձնագ րի հա մա ձայն` 03.01.1975 թվա կա-
նին ծն ված Մխի թար Ա սատ րյա նը Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 4 
հաս ցե ում հաշ վառ ված է 14.04.1994 թվա կա նից, մի ա ժա մա նակ կա տար վել է նշում «մշ-
տա կան բնակ վե լու մա սին» (հա տոր 1-ին, գ.թ.16,17)։

8. ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան Է րե բու նու ան-
ձնագ րային բա ժան մուն քի 08.11.2011 թվա կա նի թիվ 44-ա91160 գրու թյամբ հայտն վել է, որ 
03.01.1975 թվա կա նին ծն ված Մխի թար Ա սատ րյա նը Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 1-ին 
նր բանց քի թիվ 4 հաս ցե ի հաշ վա ռու մից հան վել է 16.08.2011 թվա կա նին` նշ ված հաս ցե ի 
սե փա կա նա տեր Նար գիզ Ա սատ րյա նի դի մու մի հի ման վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ.165)։

9. 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՕՏ 00042065 զին վո րա կան գր քույ կի և 26.02.2008 
թվա կա նի Է րե բու նու զին վո րա կան կո մի սա րի ա տի թիվ 4/169 տե ղե կան քի հա մա ձայն` 
03.01.1975 թվա կա նին ծն ված Մխի թար Ա սատ րյա նը 18.06.1994 թվա կա նին զո րա կոչ վել 
է զին վո րա կան ծա ռա յու թյան Եր ևա նի Է րե բու նու տա րած քային զին վո րա կան կո մի սա-
րի ա տի կող մից, զո րացր վել է 19.11.1995 թվա կա նին և հաշ վառ ված է նույն զին վո րա կան 
կո մի սա րի ա տում (հա տոր 1-ին, գ.թ.27-30,139)։

10. Թիվ 26 տե ղա մա սի լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի կնի քով դրոշմ ված և ստո րագ րու-
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թյամբ հաս տատ ված 27.05.2011 թվա կա նի, 30.07.2011 թվա կա նի և 11.11.2011 թվա կա նի տե-
ղե կանք նե րի հա մա ձայն` Մխի թար Ա սատ րյա նին խնա մել է մոր` Ազ գա նուշ Ա սատ րյա նի 
մայ րը` Մար գա րիտ Ա սատ րյա նը, և Մխի թար Ա սատ րյա նը 1975 թվա կա նից փաս տա ցի 
բնակ վել է տա տին` Մար գա րիտ Ա սատ րյա նին պատ կա նող Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո-
ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 4 տա նը մինչև 1994 թվա կա նը, որ տե ղից զո րա կոչ վել է զին վո րա-
կան ծա ռա յու թյան, և 1995 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին զո րացր վե լուց հե տո վե րա դար ձել է 
տա տի տուն և շա րու նա կել բնակ վել Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 
4 տա նը մինչև 1998 թվա կա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ.24, 99,138)։

11. Թիվ 26 տե ղա մա սի լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի կնի քով դրոշմ ված և ստո րագ րու-
թյամբ հաս տատ ված 11.11.2011 թվա կա նի Ալ բերտ Դավ թյա նի հայ տա րա րու թյամբ վեր-
ջինս հայտ նել է, որ Մխի թար Ա սատ րյա նին 1975 թվա կա նից ճա նա չում է որ պես հար-
ևան, 1975 թվա կա նից մինչև 1998 թվա կա նը բնակ վել է Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 
1-ին նր բանց քի թիվ 4 տա նը, 1994 թվա կա նին զո րա կոչ վել է զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
նշ ված հաս ցե ից և 1995 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին զո րացր վե լուց հե տո վե րա դար ձել է և 
շա րու նա կել բնակ վել Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 4 տա նը, մշա-
կել է հո ղա մա սը, ի սկ 1998 թվա կա նին նշ ված տա նից հե ռա ցել է ժա մա նա կա վո րա պես 
(հա տոր 1-ին, գ.թ.131)։

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե-
րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ-
մամբ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1216-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա ռա ջին հեր թի ժա-
ռանգ ներն են ժա ռան գա տո ւի ե րե խա նե րը, ա մու սի նը և ծնող նե րը։ Ժա ռան գա տո ւի թոռ-
նե րը ժա ռան գում են ներ կա յաց ման ի րա վուն քով։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1221-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` մինչև 
ժա ռան գու թյան բա ցու մը մա հա ցած ը ստ օ րեն քի ժա ռան գի բա ժինն ան ցնում է նրա ե րե-
խա նե րին (ներ կա յաց ման ի րա վուն քով ժա ռան գու թյուն) և նրանց միջև բաշխ վում է հա-
վա սա րա պես։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ժա ռան գու թյուն 
ձեռք բե րե լու հա մար ժա ռան գը պետք է այն ըն դու նի։ Ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյան 
մի մա սի ըն դու նու մը նշա նա կում է ի րեն հա սա նե լիք ամ բողջ ժա ռան գու թյան ըն դու նում, 
ան կախ այն բա նից, թե ի նչ է այն ի րե նից ներ կա յաց նում և որ տեղ է գտն վում։ Ըն դուն-
ված ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նա կից հա մար վում է ժա ռան գին 
պատ կա նող, ան կախ այդ գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գի ի րա վուն քը պե տա կան գրան-
ցու մից, ե թե նման ի րա վուն քը են թա կա է գրանց ման։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-
գու թյունն ըն դուն վում է ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի 
վկա յա գիր ստա նա լու մա սին ժա ռան գի դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո-
տա րին հանձ նե լով, ի սկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե այլ բան ա պա ցուց ված չէ, ա պա ժա-
ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող մից ըն դուն ված է հա մար վում, ե րբ նա uկuում է փաu տա ցի 
տի րա պե տել կամ կա ռա վա րել ժա ռանգ ված գույ քը՝ նե րա ռյալ, ե րբ ժա ռան գը մի ջոց ներ 
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է ձեռ նար կել գույ քը պահ պա նե լու և այն եր րորդ ան ձանց ո տնձ գու թյուն նե րից կամ հա-
վակ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու հա մար։

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի հա մադ րու մից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը նա խա տե սել է 
ժա ռան գու թյան ըն դուն ման եր կու ե ղա նակ՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան-
գա կան ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լու մա սին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ-
րի նո տա րին հանձ նե լը և ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պե տե լը 
կամ կա ռա վա րե լը։ Ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող մից ըն դուն ված է հա մար վում, ե րբ 
նա սկ սում է փաս տա ցի տի րա պե տել այդ գույ քը, ին չը հան դի սա նում է ժա ռան գա կան 
գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման նա խա պայ ման 
(տես` Ար մի նե Հա կո բյա նը և Սամ վել Հա կո բյանն ը նդ դեմ ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան 
տա րած քի նո տար Ալ վարդ Մել քո նյա նի, Ա նա հիտ, Մար գա րիտ, Քնա րիկ Հա կո բյան նե-
րի՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու, ժա ռան գա կան գույքն ա ռանձ նաց-
նե լու, ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րե րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա-
չե լու պա հանջ նե րի մա սին թիվ 3-1621(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 2007 թվա կա նի նոյեմ բե րի 9-ի ո րո շու մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ե թե գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում կող մե րից մե-
կը բարձ րաց նում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա-
խա տես ված ձևե րից մե կով ժա ռան գու թյունն իր կող մից ըն դու նե լու հար ցը, ա պա նմա
նա տիպ գոր ծեր քն նե լիս միշտ կար ևոր է այն ի րա վա կան հար ցի պար զա բա նու մը, 
թե ա րդյոք ան ձը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ըն դու նել է ժա ռան գու թյու
նը (ի թիվս այլ ակ տե րի տես` Վլա դի միր Բա լա սա նյանն ը նդ դեմ Կա րի նե Սե րո պյա նի, 
ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի, եր րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի՝ ժա ռան գու թյան ի րա վուն-
քի վկա յա գի րը և դրա հի ման վրա տր ված ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի գրանց ման վկա յա կան ներն ան վա վեր ճա նա չե լու և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
վկա յա կա նը հա մա պա տաս խան բա ժին նե րով տրա մադ րե լու, Սերյո ժա Բա լա սա նյա նի 
01.02.1994 թվա կա նի կտա կը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու, Թա մա րա Բա լա սա-
նյա նի մա հից հե տո փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած մի-
ակ ժա ռանգ ճա նա չե լու և Այ գես տան 10-րդ փո ղո ցի 2-րդ շեն քի թիվ 58-րդ բնա կա րա նի 
և ավ տոտ նա կի նկատ մամբ Կա րի նե Սե րո պյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը փոխ-
հա տուց մամբ դա դա րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին թիվ 3-183(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2008 թվա կա նի մար տի 27-ի ո րո շու մը)։ Ո ւս տի դա տա-
րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ պետք է հիմ նա վոր վի փաս տա ցի տի րա պետ ման 
հիմ քով ժա ռան գա կան գույքն ըն դու նե լու փաս տը։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տե լու փաս տը կա րող է ա պա ցուց վել ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
ա պա ցույց նե րի տե սակ նե րով, ը նդ ո րում գույ քի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման 
ա պա ցույց կա րող է հան դի սա նալ նաև բնա կա րա նային շա հա գործ ման մար մին նե րի, 
հա մա տի րու թյուն նե րի, բնա կա րա նայինշի նա րա րա կան կոո պե րա տիվ նե րի, տե
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և օ րենսդ րու թյամբ հա մա պա տաս խան 
փաս տա թուղթ տա լու ի րա վունք ու նե ցող այլ մար մին նե րի կող մից տր ված տե ղե
կան քը, կամ այլ ա պա ցույց ներ, ո րոնք ո ւղ ղա կի ո րեն հաս տա տում են այն, որ ժա ռան-
գը փաս տա ցի տի րա պետ մամբ ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը (տես` Գառ նիկ Նա զա րյանն 
ը նդ դեմ Գա գիկ Նա զա րյա նի, Ար տա շա տի նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի՝ փաս տա-
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ցի տի րա պետ ման ու ժով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ճա նա չե լու և Գա գիկ Նա զա րյա-
նին տր ված ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կի ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին թիվ 3-1125(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 2007 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 5-ի ո րո շու մը, ի նչ պես նաև Մի շա Վար դա նյանն 
ը նդ դեմ Վար դան Վար դա նյա նի, Ար մա վի րի նո տա րա կան տա րած քի նո տար Նա րի նե 
Մկրտ չյա նի, ՀՀ ԿԱ Ա ԳԿ ՊԿ Ար մա վի րի տա րած քային ստո րա բա ժան ման՝ Վար դան 
Վար դա նյա նի ան վամբ տր ված ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան և սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի վկա յագ րերն ան վա վեր ճա նա չե լու, փաս տա ցի տի րա պետ ման ե ղա նա կով Մի շա 
Վար դա նյա նին ժա ռան գու թյու նը ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին 
թիվ 3-938(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2007 թվա կա նի հու նիս 
1-ի ո րո շու մը)։ 

Ե թե օ րենս դի րը դի մում տա լու ե ղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա տուկ ըն-
թա ցա կարգ է նա խա տե սել (ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի 
վկա յա գիր u տա նա լու մաuին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին վե ցամ-
սյա ժամ կե տում հանձ նե լը), ա պա փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման ե ղա նա-
կով ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ ժա ռան գի կող մից ա մե նա տար-
բեր բնույ թի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լու հիմ քով, որ պի սիք ո ւղղ ված են ժա ռան-
գա տո ւի գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ա պա հով մա նը (տես` Կի մա Սարգ սյանն ը նդ դեմ Հա րու թյուն Սարգ սյա նի, Վար դու հի 
Սարգ սյա նի և Ան ժե լա Սարգ սյա նի՝ փաս տա ցի տի րա պետ ման ե ղա նա կով բնա կա րա նի 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նած հա մա րե լու պա հան ջի մա սին թիվ 3-1224(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.09.2007 թվա կա նի ո րո շու մը)։ 

Սույն գոր ծով, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1215-րդ, 1216-րդ, 1221-րդ հոդ ված նե րը, 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 1227-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ-
վա ծը, 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, Մխի թար Ա սատ րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լիս 
պատ ճա ռա բա նել է, որ «Տ վ յալ դեպ քում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի կող մից դա տա-
րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ չի ներ կա յաց վել որ ևէ ա պա ցույց, ո րը թույլ կտար 
կա տա րել մի ան շա նակ հետ ևու թյուն առ այն, որ բո ղո քա բե րը փաս տա ցի տի րա պետ-
ման ու ժով ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը: Վեր ջի նիս կող մից ներ կա յաց ված և գոր ծին 
կց ված հայ տա րա րու թյուն ներն ու դա տաքն նու թյան ժա մա նակ տր ված վկա նե րի ցուց-
մունք նե րը, տե ղա մա սի լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի 27.05.2011թ., 30.07.2011թ. և 11.11.2011թ., 
Է րե բու նու զին կո մի սա րի ա տի 26.02.2008թ. տե ղե կանք նե րը, ի նչ պես նաև Մ. Ա սատ րյա-
նի զին վո րա կան գր քույ կը չեն կա րող հայ ցը բա վա րա րե լու հիմք հան դի սա նալ: Դա տա-
րա նը դրանք հե տա զո տել է և ի րա վա ցի ո րեն հան գել հետ ևու թյան, որ հայց վո րի կող մից 
ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը բա վա րար չեն հայ ցը բա վա րա րե լու հա մար: Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծով ներ կա յաց ված չեն բա վա րար թույ լատ րե լի և վե րա բե-
րե լի ա պա ցույց ներ, ո րոն ցով կա րող էր հիմ նա վոր վել հայց վոր Մխի թար Ա սատ րյա նի 
կող մից փաս տա ցի տի րա պետ մամբ ժա ռան գա տու Մար գա րիտ Ա սատ րյա նի ժա ռան-
գու թյունն ըն դու նե լու հան գա ման քը: Հետ ևում է, որ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րանն ի րա վա ցի ո րեն հան գել է այն հետ ևու թյան, որ փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ-
քով ժա ռան գա տու Մար գա րիտ Գրի գո րի Ա սատ րյա նի մահ վա նից հե տո ներ կա յաց ման 
ի րա վուն քով հայց վոր Մխի թար Ա սատ րյա նին ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա-
նա չե լու և այդ հիմ քով նրա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ժա ռան գա կան գույ քի 1/2 մա-
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սի նկատ մամբ ճա նա չե լու, ի նչ պես նաև Նար գիզ Ա սատ րյա նին 11.10.2010թ. տր ված ը ստ 
օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիրն ամ բող ջո վին ան վա վեր ճա նա չե լու պա-
հանջ ներն ան հիմն են և են թա կա են մերժ ման»:

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց բա ցատ րու թյուն նե րը, վկա նե րի ցուց մունք նե րը, Ալ բերտ 
Դավ թյա նի հայ տա րա րու թյու նը, հա մա տի րու թյան կող մից տր ված տե ղե կանք նե րը` որ-
պես ա պա ցույց, բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյամբ չի գնա հա տել 
հա մակ ցու թյան մեջ, որ պի սի ա պա ցույց նե րը փաս տա կան տվյալ ներ են պա րու նա կում 
առ այն, որ Մխի թար Ա սատ րյա նը ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նակ ժա ռան գա կան 
գույք հան դի սա ցող Եր ևա նի Ջրա շեն 1-ին փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 4 տա նը բնակ-
վել է և նշ ված հաս ցե ից զին վո րա կան ծա ռա յու թյան է զո րա կոչ վել, ա վե լին վեր ջինս զո-
րացր վե լուց հե տո վե րա դար ձել է նշ ված տուն և շա րու նա կել բնակ վել այն տեղ: Հիմք ըն-
դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Մխի թար Ա սատ րյա նը փաս-
տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հիմ քով ներ կա յաց ման ի րա վուն քով ըն դու նել է 
ժա ռան գա կան գույ քը։

 Մի ա ժա մա նակ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա շի նու-
թյան նա խա րա րու թյան կող մից Մար գա րիտ Գե որ գի ի Ա սատ րյա նի ան վամբ 01.12.1993 
թվա կա նին տր ված թիվ 7858 սե փա կա նու թյան վկա յա գի րը Մար գա րիտ Գրի գո րի 
Ա սատ րյա նին պատ կա նե լու ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տը հաս-
տա տե լու պա հան ջին, գտել է, որ «Մ խի թար Ա սատ րյա նի` ի րա վա բա նա կան փաս տը 
ճա նա չե լու պա հանջն ը ստ է ու թյան ո ւղղ ված է վեր ջի նիս կող մից ներ կա յաց ման ի րա-
վուն քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լուն: Տվ յալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան-
դրա դառ նա լով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հան ջի մերժ մա նը, 
ար դեն ի սկ փաս տել է, որ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի նման հետ ևու թյունն 
օ րի նա կան է և հիմ նա վոր: Նման պայ ման նե րում ան դրա դառ նալ ժա ռան գու թյան ի րա-
վուն քի վկա յագ րի պատ կա նե լու թյան հան գա ման քը հիմ նա վո րող ի րա վա բա նա կան 
փաս տի հաս տատ մա նը, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտ նում է ան հիմն և ա ռար կա յա զուրկ` 
նկա տի ու նե նա լով, որ բո ղո քա բե րի վկա յա կո չած` 01.12.1993թ. Մար գա րիտ Ա սատ րյա-
նին տր ված թիվ 7858 սե փա կա նու թյան վկա յա գի րը փաս տա ցի գո յու թյուն չու նի, քա նի 
որ Նար գիզ Ա սատ րյա նը ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի հա մա ձայն ըն դու նել է 
ժա ռան գա կան զանգ վա ծի մեջ մտ նող վի ճե լի գույ քը: Ա վե լին, ՀՀ ԿԱ Ա ԳԿ ՊԿ աշ խա-
տա կազ մի տա րած քային ստո րա բա ժան ման 19.10.2010թ. թիվ 2753055 սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նի հա մա ձայն այն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
գրանց վել է վեր ջի նիս ան վամբ»:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ ժա ռան գա տու Մար գա րիտ Գրի գո րի Ա սատ րյա նի ժա ռան գա կան գույ քը 
փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հիմ քով Մխի թար Ա սատ րյա նի կող մից ըն-
դու նե լու պայ ման նե րում ծա գում է ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող` ՀՀ քա-
ղա քա շի նու թյան նա խա րա րու թյան կող մից Մար գա րիտ Գե որ գի ի Ա սատ րյա նի ան վամբ 
01.12.1993 թվա կա նին տր ված թիվ 7858 սե փա կա նու թյան վկա յա գի րը Մար գա րիտ Գրի-
գո րի Ա սատ րյա նին պատ կա նե լու փաս տը հաս տա տե լու Մխի թար Ա սատ րյա նի պա-
հան ջի ի րա վուն քը:

 Ինչ վե րա բե րում է 19.10.2010 թվա կա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 
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2753055 վկա յա կանն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին հայ ցային պա հան ջը կար ճե լու վե րա-
բե րյալ վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տար կին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն 
ան հիմն է, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից նախ կի նում ար տա հայ տած այն դի քո րո շում նե րը, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի գրանց ման վկա յա կա նը վար չա կան ա կտ չէ, ի սկ վար չա կան ա կտ է սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի գրան ցա մա տյա նի գրա ռու մը, գտել է, որ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի և «Գույ քի նկատ մամբ ի րա-
վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հիմ քով 
վար չա կան ա կտ է հան դի սա նում ան շարժ գույ քի գրան ցա մա տյա նի գրան ցու մը /գ րա ռու-
մը/, ի սկ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նը հան դի սա նում է սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման մա սին տե ղե կու թյուն ներ պա րա նա կող փաս տա թուղթ և 
այդ փաս տաթղ թի ան վա վեր ճա նա չե լը չի հան գեց նում ի րա վա կան հետ ևանք նե րի, քա-
նի որ ու ժի մեջ է մնում վար չա կան ակ տը` ան շարժ գույ քի գրանց ման մա տյա նի գրան-
ցու մը, հետ ևա բար, Դա տա րանն ար դա րա ցի ո րեն ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ որ պես 
հետ ևանք 19.10.2010 թվա կա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2753055 
վկա յա կանն ամ բող ջո վին ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով գոր ծը են թա կա է կարճ-
ման (տես` Սի սի ա նի քա ղա քա պե տա րա նի հայցն ը նդ դեմ Շա հեն Սարգ սյա նի, եր րորդ 
ան ձ ՀՀ ԿԱ Ա ԳԿ ՊԿ Սի սի ա նի ստո րա բա ժան ման, Կո րյուն Օ հա նյա նի՝ 2002թ. օ գոս տո-
սի 26-ին կնք ված պայ մա նա գի րը լու ծե լու, Շա հեն Սարգ սյա նի և Կո րյուն Օ հա նյա նի միջև 
11.09.2002թ. կնք ված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, ի նչ պես նաև Կո րյուն 
Օ հա նյա նին տր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յա կանն ան վա վեր ճա նա չե լու պա-
հանջ նե րի մա սին թիվ 3-1920(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2006 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 20-ի ո րո շու մը)։ 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է, ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն, Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 08.06.2012 թվա կա նի ո րոշ ման` հայ ցը մեր ժե լու մա սով վճիռն 
ան փո փոխ թող նե լու մա սը և գործն այդ մա սով ու ղար կել Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա-
րա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` 
նոր քն նու թյան: Ո րոշ ման մնա ցած մա սը թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ։

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում: 

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0474/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0474/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ն. Տա վա րա ցյան
Դա տա վոր ներ՝ Ս. Մի քայե լ յան 
 Դ. Խա չատ րյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գուր գեն Խա լա թյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 14.12.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի 
Ա նի Մար տի րո սյա նի ը նդ դեմ Գուր գեն Խա լա թյա նի` ե րե խայի խնամքն ու դաս տի ա րա-
կու թյու նը մո րը հանձ նե լու և ե րե խայի բնա կու թյան վայրն ը ստ մոր բնա կու թյան վայ-
րի ո րո շե լու պա հանջ նե րի մա սին և ը ստ Գուր գեն Խա լա թյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի` Ա նի 
Մար տի րո սյա նին ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու, ե րե խայի խնամքն ու դաս տի ա-
րա կու թյու նը հո րը հանձ նե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ա նի Մար տի րո սյա նը պա հան ջել է ե րե խայի` Ա շոտ Խա լա-

թյա նի խնամքն ու դաս տի ա րա կու թյու նը հանձ նել ի րեն և բնա կու թյան վայ րը ո րո շել 
ը ստ մոր բնա կու թյան վայ րի:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Գուր գեն Խա լա թյա նը պա հան ջել է Ա նի 
Մար տի րո սյա նին ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կել և ե րե խայի խնամքն ու դաս տի ա-
րա կու թյու նը հանձ նել ի րեն: 

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր`Ս. Հով սե փյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 15.09.2011 
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թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է, հա կընդ դեմ հայ ցը` Ա նի Մար տի րո սյա նին ծնո ղա կան 
ի րա վունք նե րից զր կե լու պա հան ջի մա սով, մերժ վել է, ի սկ ե րե խայի խնամքն ու դաս տի-
ա րա կու թյու նը հո րը հանձ նե լու պա հան ջի մա սով` բա վա րար վել:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
14.12.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա նի Մար տի րո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, 
Դա տա րա նի 15.09.2011 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կի ո րեն բե կան վել և փո փոխ վել է` հայ ցը 
բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը` մերժ վել: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գուր գեն Խա լա թյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 

կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 51-րդ, 53-րդ և 59-րդ հոդ ված նե-
րը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի պա-
հանջ նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման հի-
ման վրա չի գնա հա տել գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես այն, որ 
Ա նի Մար տի րո սյա նը չա րամ տո րեն խու սա փել է կա տա րել իր ծնո ղա կան պար տա կա-
նու թյուն նե րը և 2010 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ամ սից թո ղել է ե րե խային հոր մոտ և մեկ նել 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն: Բա ցի այդ, Եր ևա նի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի խնա մա-
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վը նպա տա կա հար մար է գտել, 
որ ան չա փա հաս Ա շոտ Խա լա թյա նը բնակ վի հոր` Գուր գեն Խա լա թյա նի հետ: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 14.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 15.09.2011 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1)  Գուր գեն Խա լա թյա նը և Ա նի Մար տի րո սյա նը, ա ռանց քա ղա քա ցի ա կան կա ցու-

թյան ակ տե րի գրանց ման մար մին նե րում գրանց ված ա մուս նու թյան, 2004 թվա կա նից 
փաս տա ցի բնակ վել են մի ա սին ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
Գուր գեն Խա լա թյա նին պատ կա նող Եր ևա նի Շիր վան զա դե փո ղո ցի 6-րդ շեն քի թիվ 5 
բնա կա րա նում: 14.09.2005 թվա կա նին ծն վել է նրանց որ դին` Ա շոտ Խա լա թյա նը (հա տոր 
1-ին, գ.թ.5, 23, 109 և հա տոր 2-րդ, գ.թ.19):

2) 2010 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ամ սից Ա նի Մար տի րո սյա նը հե ռա ցել է Մոսկ վա և 
ե րե խային թո ղել է Գուր գեն Խա լա թյա նի մոտ (հա տոր 2-րդ, գ.թ.36):

3) 2010 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ամ սից Ա շոտ Խա լա թյա նը բնակ վում է հոր` Գուր-
գեն Խա լա թյա նի հետ` Եր ևա նի Շիր վան զա դե փո ղո ցի 6-րդ շեն քի թիվ 5 բնա կա րա նում:

4) 22.03.2011 թվա կա նին Ա նի Մար տի րո սյա նը (Մոսկ վայից վե րա դառ նա լուց հե տո) 
դի մել է Դա տա րան` ե րե խայի խնամքն ու դաս տի ա րա կու թյունն ի րեն հանձ նե լու և ե րե-
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խայի բնա կու թյան վայրն ը ստ մոր բնա կու թյան վայ րի ո րո շե լու պա հանջ նե րով (հա տոր 
1-ին, գ.թ.4):

5)  Եր ևա նի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի 31.05.2011 թվա կա նի հե տա զո տու թյան ակ տի հա մա ձայն` 
Ա նի Մար տի րո սյանն ա ռանց հաշ վառ ման բնակ վում է հա մա տեղ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով մո րաք րո ջը` Էմ մա Օ հա նյա նին պատ կա նող Եր ևա նի Նո րա շեն թա ղա մա-
սի 18-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նում, որ տեղ բնակ վում են Էմ մա, Է դո ւարդ և Գուր գեն 
Օ հա նյան նե րը, Լի ա նա Ա ռա քե լ յա նը, Ա նի Մար տի րո սյա նը և ան չա փա հաս Է դո ւարդ 
Օ հա նյա նը: Գուր գեն Խա լա թյա նը որ պես հա մա սե փա կա նա տեր մոր, կնոջ և ե րե խայի` 
Ա շոտ Խա լա թյա նի հետ բնակ վում է Եր ևա նի Շիր վան զա դե փո ղո ցի 6-րդ շեն քի թիվ 5 
բնա կա րա նում (հա տոր 1-ին, գ.թ.24, 110):

6) Եր ևա նի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վը 01.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյամբ (այ սու հետ` 01.06.2011 
թվա կա նի եզ րա կա ցու թյուն) նպա տա կա հար մար է գտել Ա նի Մար տի րո սյա նին չզր կել 
ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից, ի սկ ան չա փա հաս Ա շոտ Խա լա թյա նի բնա կու թյան վայ-
րը ո րո շել Գուր գեն Խա լա թյա նի մոտ` Եր ևա նի Շիր վան զա դե փո ղո ցի 6-րդ շեն քի թիվ 5 
բնա կա րա նում (հա տոր 1-ին, գ.թ.109):

7) Եր ևա նի Ա ջափ նյակ վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 16.06.2011 թվա կա նի եզ րա-
կա ցու թյան (այ սու հետ` 16.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյուն) հա մա ձայն` նպա տա կա-
հար մար է ան չա փա հաս Ա շոտ Խա լա թյա նի բնա կու թյան վայ րը «սահ մա նել» մոր` Ա նի 
Մար տի րո սյա նի բնա կու թյան վայ րով: Հանձ նա ժո ղո վը ե րե խայի հոր` Գուր գեն Խա լա-
թյա նի կյան քի հե տա զո տու թյուն չի կա տա րել (հա տոր 1-ին, գ.թ.106):

8)  Դա տա րան դի մե լուց հե տո 26.08.2011 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Ա նի Մար տի րո սյա նը դար ձել է Եր ևա նի Նո րա շեն 
թա ղա մա սի 18-րդ շեն քի թիվ 73 բնա կա րա նի սե փա կա նա տե րը (հա տոր 2-րդ, գ.թ.57):

9)  Ա շոտ Խա լա թյա նի փաս տաթղ թե րը հանձն վել են թիվ 7 հիմ նա կան դպ րոց` 
01.09.2011 թվա կա նից հա ճա խե լու հա մար: 21.02.2012 թվա կա նին տր ված տե ղե կան քի 
հա մա ձայն` Ա շոտ Խա լա թյա նը հա ճա խում է Եր ևա նի Վ.Մա յա կովս կու ան վան թիվ 7 
հիմ նա կան դպ րո ցի 1/ա դա սա րան: Դա սե րին ներ կա յա նում է պատ րաստ, պար տա ճա-
նաչ: Հայ րը` Գուր գեն Խա լա թյա նը, չա փա զանց ու շա դիր է Ա շոտ Խա լա թյա նի ու սում նա-
ռու թյան և դաս տի ա րա կու թյան նկատ մամբ (հա տոր 1-ին, գ.թ.53):

 4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այս կամ այն հան գա ման քի առ կա յու թյան 
կամ բա ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը պետք է լի նի գոր ծով ձեռք 
բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա-
նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրանց հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, 
կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է պա տաս խա նել 
հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը` ա րդյոք խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մարմ նի կող մից ներ կա յաց րած հե տա զո տու թյան ակ տը, ո րն ան ցկաց վել է ա ռանց ե րե
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խայի և նրա դաս տի ա րա կու թյա նը հա վակ նող ծնող նե րից մե կի կյան քի հե տա զո տու-
թյան, կա րող է դա տա րա նի կող մից գնա հատ վել որ պես վե ճի լուծ ման հա մար պատ շաճ 
ա պա ցույց:

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե-
րի հա մա ձայն` ե րե խա նե րի նկատ մամբ բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում, ան կախ այն բա-
նից, թե դրանք ձեռ նարկ վում են uո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հար ցե րով զբաղ վող 
պե տա կան կամ մաu նա վոր հիմ նարկ նե րի, դա տա րան նե րի, վար չա կան կամ o րենuդ-
րա կան մար մին նե րի կող մից, ա ռաջ նա հերթ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ե րե խայի շա հե-
րի ա ռա վել ա պա հով մա նը: Մաu նա կից պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են ե րե խային 
ա պա հո վել նրա բա րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ և հո գա տա-
րու թյամբ` նկա տի ու նե նա լով նրա ծնող նե րի, խնա մա կալ նե րի կամ o րեն քով նրա հա-
մար պա տաu խա նատ վու թյուն կրող այլ ան ձանց ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն-
նե րը, և այդ նպա տա կով ձեռ նարկ վում են հա մա պա տաu խան բո լոր o րենuդ րա կան ու 
վար չա կան մի ջոց նե րը:

 Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ դա տա րան նե րը ե րե խայի ի րա վունք նե րը շո շա փող 
ցան կա ցած գործ քն նե լիս ա ռաջ նայ նու թյու նը պետք է տան ե րե խայի շա հե րի ա ռա վել 
ա պա հով մա նը: «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այով պե տու թյու նը պար-
տա վոր վում է օ րենսդ րա կան, վար չա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կել ե րե խայի շա հե րի ա պա-
հով ման հա մար, սահ մա նել ե րե խայի խնա մար կյալ նե րի, ծնող նե րի ի րա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի ծա վա լը, հետ ևել պե տա կան և պատ կան մար մին նե րի գոր ծու-
նե ու թյա նը տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում միտ ված ե րե խայի բա րե կե ցու թյանն 
ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյա նը և հո գա տա րու թյա նը: 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի «ա» են թա կե տի հա մա-
ձայն` ա մու սին նե րի միջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նը 
պար տա վոր է` ո րո շել, թե ա մուս նա լու ծու թյու նից հե տո ծնող նե րից ո ւմ հետ պետք է 
ապ րեն ե րե խա նե րը:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան հա մա-
ձայն` ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը չեն կա րող ի րա կա նաց վել ե րե խա նե րի շա հե րին հա
կա ռակ։ 

Ե րե խա նե րի շա հե րի ա պա հո վու մը պետք է լի նի ծնող նե րի հիմ նա կան հո գա ծու-
թյան ա ռար կան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ծնող նե րի` մի մյան ցից ա ռան-
ձին ապ րե լու դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րոշ վում է ծնող նե րի հա մա ձայ-
նու թյամբ։ Հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ծնող նե րի միջև վե ճը լու ծում է 
դա տա րա նը` ել նե լով ե րե խա նե րի շա հե րից և հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած 
ե րե խայի կար ծի քը։ Ը նդ ո րում, դա տա րա նը հաշ վի է առ նում ե րե խայի կապ վա ծու թյու նը 
ծնող նե րից յու րա քան չյու րի, քույ րե րի ու եղ բայր նե րի հետ, ե րե խայի տա րի քը, ծնող նե րի 
բա րո յա կան և ան ձնա կան այլ հատ կա նիշ ներ, ծնող նե րից յու րա քան չյու րի և ե րե խայի 
միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան ու զար-
գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյու նը (ծ նող նե րի գոր ծու նե ու թյան 
(աշ խա տան քի) բնույ թը, նրանց գույ քային ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և այլն)։

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ ե րե խա նե րի ծնող նե րից մե կի հետ ապ
րե լու հար ցը դա տա րա նը ո րո շում է` ա ռաջ նորդ վե լով ե րե խայի լա վա գույն շա հե րով: 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` խնա մա կա լու-
թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը պար տա վոր է ան ցկաց նել ե րե խայի և այն ան ձի 
(ան ձանց) կյան քի հե տա զո տու թյուն, ով քեր հա վակ նում են նրա դաս տի ա րա կու թյա նը, 
և դա տա րան ներ կա յաց նել հե տա զո տու թյան ա կտն ու դրա հի ման վրա վե ճի է ու թյան 
մա սին եզ րա կա ցու թյու նը: 
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Այ սինքն` խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով պար տա վոր է ան ցկաց նել թե՛ ե րե խայի և թե՛ այն ան ձի (ան ձանց) կյան քի հե-
տա զո տու թյուն, ով քեր հա վակ նում են նրա դաս տի ա րա կու թյա նը: Վե րոն շյա լից հետ-
ևում է, որ ե թե ե րե խայի դաս տի րա կու թյա նը հա վակ նում են մի քա նի ան ձ, ա պա խնա-
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը պար տա վոր է ան ցկաց նել նշ ված բո լոր ան-
ձանց կյան քի հե տա զո տու թյուն և դա տա րան ներ կա յաց նել հե տա զո տու թյան ակ տը ու 
դրա հի ման վրա վե ճի է ու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյու նը: 

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի բա վա րար ման հիմ-
քում դրել է 16.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը, որ տեղ բա ցա կա յում է ե րե խայի և 
նրա հոր կյան քի հե տա զո տու թյան մա սին տե ղե կու թյուն: Ա վե լին, սույն գոր ծով հաշ վի չի 
ա ռն վել Ա նի Մար տի րո սյա նի նոր բնա կու թյան վայ րի, այն է` 26.08.2011 թվա կա նին կնք-
ված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա որ պես սե փա կա նու թյուն 
ձեռք բեր ված բնա կա րա նում վեր ջի նիս կյան քի հե տա զո տու թյան մա սին տե ղե կու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը:

 Մինչ դեռ, սույն գոր ծում առ կա են եր կու տար բեր վար չա կան շր ջան նե րի խնա մա-
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի եզ րա կա ցու թյուն ներ: 01.06.2011 թվա կա-
նի եզ րա կա ցու թյամբ հանձ նա ժո ղովն ան ցկաց րել է ան չա փա հաս Ա շոտ Խա լա թյա նի, 
Գուր գեն Խա լա թյա նի և Ա նի Մար տի րո սյա նի կյան քի հե տա զո տու թյուն ներ ու նպա տա-
կա հար մար է գտել Ա նի Մար տի րո սյա նին չզր կել ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից, ի սկ ան-
չա փա հաս Ա շոտ Խա լա թյա նի բնա կու թյան վայ րը ո րո շել Գուր գեն Խա լա թյա նի մոտ: 
16.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նից հետ ևում է, որ հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց րել 
է մի այն Ա նի Մար տի րո սյա նի կյան քի հե տա զո տու թյուն, ո րի հի ման վրա և ո րո շել է ան-
չա փա հաս Ա շոտ Խա լա թյա նի բնա կու թյան վայ րը սահ մա նել Ա նի Մար տի րո սյա նի բնա-
կու թյան վայ րով, ո րը նրա մո րաք րոջ բնա կա րանն է:

 Փաս տո րեն 01.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյամբ կյան քի հե տա զո տու թյունն 
ան ցկաց վել է և՛ Գուր գեն Խա լա թյա նի, և՛ Ա նի Մար տի րո սյա նի բնա կու թյան վայ րե-
րում: Գուր գեն Խա լա թյա նի կյան քի հե տա զո տու մից պարզ վել է, որ նա ու նի մշ տա կան 
բնա կու թյան վայր, որ տեղ ծն վել է Ա շոտ Խա լա թյա նը, որ տե ղից էլ հա ճա խում է դպ րոց: 
16.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյամբ մոր բնա կու թյան վայ րը դիտ վել է մո րաք րոջ տու-
նը, որ տեղ Ա նի Մար տի րո սյա նը հաշ վառ ված չէ, ին չը նշա նա կում է, որ սույն գոր ծի քն-
նու թյան ժա մա նակ այն չէր կա րող հա մար վել Ա նի Մար տի րո սյա նի հա մար մշ տա կան 
բնա կու թյան վայր: 

Այս պի սով, 16.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան հիմ քում դր ված է մի այն Ա նի 
Մար տի րո սյա նի կյան քի հե տա զո տու թյու նը, մինչ դեռ 01.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու-
թյան հիմ քում դր ված են և՛ Գուր գեն Խա լա թյա նի մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի, և՛ Ա նի 
Մար տի րո սյա նի ա ռանց հաշ վառ ման բնա կու թյան վայ րի հե տա զո տու թյուն նե րը:

Տ վ յալ դեպ քում Եր ևա նի Ա ջափ նյակ վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու թյան և հո-
գա բար ձու թյան մար մի նը 16.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան հիմ քում պար տա վոր 
էր դնել նաև Ա շոտ Խա լա թյա նի և Գուր գեն Խա լա թյա նի կյան քի հե տա զո տու թյան ան-
ցկաց ման մա սին տե ղե կու թյուն ներ, ին չը, սա կայն, չի կա տա րել: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Եր ևա նի Ա ջափ նյակ վար չա կան 
շր ջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի 16.06.2011 թվա կա նի եզ րա կա-
ցու թյու նը, ո րն ան ցկաց վել է ա ռանց ե րե խայի` Ա շոտ Խա լա թյա նի և նրա դաս տի ա-
րա կու թյա նը հա վակ նող ծնող նե րից մե կի` Գուր գեն Խա լա թյա նի կյան քի հե տա զո տու-
թյան, չի կա րող գնա հատ վել որ պես վե ճի լուծ ման հա մար պատ շաճ ա պա ցույց:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը և հաշ վի առ նե լով այն հա նագ ման քը, որ սույն գոր-
ծում առ կա են եր կու մի մյան ցից տար բեր եզ րա կա ցու թյուն ներ, ո րոնք դա տա րան նե րի 
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կող մից ար ժա նա ցել են տար բեր հա կա սա կան ի րա վա կան գնա հա տա կան նե րի, ի նչ պես 
նաև այն, որ Ա նի Մար տի րո սյա նը ձեռք է բե րել նոր բնա կա րան, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ ել նե լով Ա շոտ Խա լա թյա նի լա վա գույն շա հե րից` սույն գոր ծով առ կա է նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն: 

 Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը դի տում է բա վա րար, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 
228-րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

  Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցի ա կան դա տա րա նի 14.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Ա րաբ-
կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րան` նոր քն նու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
  ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ 



234

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0799/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0799/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Տ. Սա հա կյան
 Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան
 Տ. Նա զա րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Վի ո լետ տա Համ բար ձու մյա նի վճ ռա բեկ բո-

ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.01.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ 
ը ստ հայ ցի Ա վե տիս Խա չատ րյա նի և Մա րի ամ Ա վե տի սյա նի ը նդ դեմ Վի ո լետ տա Համ-
բար ձու մյա նի, եր րորդ ան ձ Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու-
թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի` ե րե խայի հետ ա նար գել շփ վե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ա վե տիս Խա չատ րյա նը և Մա րի ամ Ա վե տի սյա նը պա հան ջել 

են թույ լատ րել շփ վե լու ի րենց թոռ նի կի` Ա վե տիս Հայ կի Խա չատ րյա նի հետ` սահ մա նե-
լով տե սակ ցու թյան օ րեր` շա բա թա կան 2 օր: 

Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր` Լ. Կատ վա լ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 02.11.2011 թվա կա նի 
վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Մա րի ամ Ա վե տի սյա նին և Ա վե տիս Խա-
չատ րյա նին թույ լատր վել է ի րենց ան չա փա հաս թո ռա նը` 13.07.2008 թվա կա նին ծն ված 
Ա վե տիս Հայ կի Խա չատ րյա նին, տե սակ ցել յու րա քան չյուր եր կու շաբ թի` ժա մը 17:00-ից 
մինչև ժա մը 21:00-ն, մոր` Վի ո լետ տա Համ բար ձու մյա նի ներ կա յու թյամբ:
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
27.01.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա վե տիս Խա չատ րյա նի և Մա րի ամ Ա վե տի սյա նի վե-
րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` մաս նա կի ո րեն բե կան վել և փոփոխվել է Դա տա րա-
նի 02.11.2011 թվա կա նի վճի ռը` Մա րի ամ Ա վե տի սյա նին և Ա վե տիս Խա չատ րյա նին թույ-
լատր վել է ի րենց ան չա փա հաս թո ռա նը` 13.07.2008 թվա կա նին ծն ված Ա վե տիս Հայ կի 
Խա չատ րյա նին, տե սակ ցել յու րա քան չյուր շա բաթ վա եր կու շաբ թի և ո ւր բաթ օ րե րին` 
ժա մը 17:00-ից մինչև ժա մը 21:00-ը, մոր` Վի ո լետ տա Համ բար ձու մյա նի բա ցա կա յու-
թյամբ, ի սկ մնա ցած մա սով Դա տա րա նի 02.11.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա-
կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վի ո լետ տա Համ բար ձու մյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան են ներ կա յաց րել Ա վե տիս Խա չատ րյա նը և Մա րի-

ամ Ա վե տի սյա նը։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ և 36-րդ հոդ-

ված նե րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 
կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը և 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ ըն տա-
նե կան օ րենսգր քի 41-րդ, 51-րդ և 56-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 32-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ ի րա վա կան գնա հա տա կան չի տվել այն հան-
գա ման քին, որ Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի 28.04.2010 թվա կա նի թիվ Ե ՄԴ/0233/02/10 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով կա յաց ված վճ ռով սահ ման վել է Հայկ Խա չատ րյա նին իր ան չա փա հաս ե րե-
խայի` Ա վե տիս Հայ կի Խա չատ րյա նի հետ շփ վե լու հա մար տե սակ ցու թյան օ րեր, յու րա-
քան չյուր շա բաթ վա չո րեք շաբ թի օ րը` ժա մը 16:00-ից մինչև 20:00-ը, և կի րա կի օ րը` ժա մը 
15:00-ից մինչև ժա մը 19:00-ը: Այ սինքն Ա վե տիս Հայ կի Խա չատ րյանն ար դեն ի սկ շա բա-
թա կան 2 օր ան ցկաց նում է իր բնա կա վայ րից դուրս, մոր` Վի ո լետ տա Համ բար ձու մյա նի 
բա ցա կա յու թյամբ և շա բա թա կան ևս 2 օր ան չա փա հաս Ա վե տիս Խա չատ րյա նի հետ, իր 
բնա կա վայ րից դուրս մոր բա ցա կա յու թյամբ տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լը լր ջո րեն 
կփո խի Ա վե տիս Հայ կի Խա չատ րյա նի հա մար սո վո րա կան դար ձած միկ րո սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րը և կխախ տի նրա օ րա կար գը, ին չը չի կա րող դրա կան ան դրա դառ նալ ե րե-
խայի վրա:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 27.01.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան։ 

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը կա յաց վել է գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց-

նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան հի ման վրա, ի սկ Վի ո լետ-
տա Համ բար ձու մյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ի րա վա կան հիմ նա վո րում նե րից զուրկ է, և չեն 
խախտ վել ոչ Վի ո լետ տա Համ բար ձու մյա նի, ոչ էլ Ա վե տիս Հայ կի Խա չատ րյա նի շա հե-
րը: 
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Մի ա ժա մա նակ վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նով Ա վե տիս Խա չատ րյա նը և Մա-
րի ամ Ա վե տի սյա նը հայտ նել են, որ Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա-
նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.01.2012 թվա կա նի թիվ Ե ՄԴ/0970/02/11 
վճ ռով Հայկ Խա չատ րյա նի կող մից Ա վե տիս Հայ կի Խա չատ րյա նի հետ շփ վե լու հա մար 
սահ ման վել է տե սակ ցու թյան հետ ևյալ կարգ` յու րա քան չյուր շա բաթ վա կի րա կի օ րը` 
ժա մը 12:00-ից մինչև 20:30-ը, մինչ դեռ տվ յալ դա տա կան ակ տը Վի ո լետ տա Համ բար-
ձու մյա նի կող մից բո ղո քարկ վել է վե րաքն նու թյան կար գով, ին չի հետ ևան քով ի րենք, 
այդ թվում` ե րե խայի հայ րը` Հայկ Խա չատ րյա նը, զրկ ված են ե րե խայի հետ շփ վե լու 
հնա րա վո րու թյու նից:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝ 
1. ԱԲ թիվ 006267 ծնն դյան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Ա վե տիս Հայ կի Խա չատ րյա-

նը ծն վել է 13.07.2008 թվա կա նին, և հայ րը Հայկ Խա չատ րյանն է, ի սկ մայ րը` Վի ո լետ տա 
Համ բար ձու մյա նը (գ. թ. 6 ): 

2. Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա հա մայն քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նի 07.07.2009 թվա կա նի վճ ռով լուծ վել է Վի ո լետ տա Համ բար ձու մյա նի և Հայկ Խա-
չատ րյա նի ա մուս նու թյու նը, և ո րոշ վել է 13.07.2008 թվա կա նին ծն ված Ա վե տիս Խա չատ-
րյա նին թող նել բնակ վե լու մոր` Վի ո լետ տա Համ բար ձու մյա նի հետ(գ. թ. 9-12): 

3. Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ըն դա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի 28.04.2010 թվա կա նի վճ ռով Հայկ Խա չատ րյա նի կող մից իր ե րե խայի` Ա վե-
տիս Խա չատ րյա նի հետ շփ վե լու հա մար սահ ման վել են տե սակ ցու թյան օ րեր` յու րա-
քան չյուր շա բաթ վա չո րեք շաբ թի օ րը` ժա մը 16:00-ից մինչև 20:00-ը, և կի րա կի օ րը` ժա մը 
15:00-ից մինչև 19:00-ը (գ. թ. 13-16): Վե րոն շյալ վճի ռը մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

4.  Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի խնա մա կա լու թյան և հո-
գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի` Վի ո լետ տա Համ բար ձու մյա նի բնա կա րա նային կեն-
սա պայ ման նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի ակ տի հա մա ձայն` Վի ո լետ տա Համ բար ձու-
մյանն ու նի ան հրա ժեշտ պայ ման ներ և պատ շաճ կար գով զբաղ վում է ե րե խայի` Ա վե-
տիս Խա չատ րյա նին խնամ քով և դաս տի ա րա կու թյամբ (գ.թ 68):

5.  Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի խնա մա կա լու թյան և հո-
գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի` Մա րի ամ Ա վե տի սյա նի և Ա վե տիս Խա չատ րյա նի բնա-
կա րա նային կեն սա պայ ման նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի ակ տի հա մա ձայն` Մա րի-
ամ Ա վե տի սյանն ու Ա վե տիս Խա չատ րյանն ու նեն ան հրա ժեշտ պայ ման ներ զբաղ վե լու 
ի րենց ան չա փա հաս թո ռան` Ա վե տիս Խա չատ րյա նի խնամ քով ու դաս տի ա րա կու թյամբ 
(գ.թ 69):

6. ՀՀ Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 
24.08.2011 թվա կա նի հ.148-Ա ո րոշ ման հա մա ձայն` թույ լատր վել է Ա վե տիս Խա չատ րյա-
նին և Մա րի ամ Ա վե տի սյա նին տե սակ ցել ի րենց ան չա փա հաս թոռ նի կի` Ա վե տիս Խա-
չատ րյա նի հետ յու րա քան չյուր եր կու շաբ թի` ժա մը 18:00-ից 20:00-ը (գ.թ 17):

7.  Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի խնա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի 17.09.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյամբ վար չա կան 
շր ջա նի ղե կա վա րի 24.08.2011 թվա կա նի թիվ 148-Ա ո րոշ մամբ սահ ման ված տե սակ ցու-
թյան կար գը թողն վել է ան փո փոխ (գ.թ 67):

8.  Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի խնա մա կա լու թյան և հո-
գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի 17.09.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Հայկ 
Խա չատ րյա նը ծնող նե րի հետ բնակ վում է Եր ևա նի Մար գա րյան փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի 
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6-րդ շեն քի 31 բնա կա րա նում (գ.թ 67):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 36-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ծնող ներն ի րա-

վունք ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, 
ա ռող ջու թյան, լի ար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և կր թու թյան հա մար։

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ ե րե խա նե րի նկատ մամբ բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում, ան կախ այն բա նից, թե 
դրանք ձեռ նարկ վում են սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հար ցե րով զբաղ վող պե տա կան 
կամ մաս նա վոր հիմ նարկ նե րի, դա տա րան նե րի, վար չա կան կամ օ րենսդ րա կան մար-
մին նե րի կող մից, ա ռաջ նա հերթ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ե րե խայի լա վա գույն շա հե-
րին։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պար տա վոր-
վում են ե րե խային ա պա հո վել նրա բա րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու-
թյամբ և հո գա տա րու թյամբ՝ ու շադ րու թյան առ նե լով նրա ծնող նե րի, խնա մա կալ նե րի 
կամ օ րեն քով նրա հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող այլ ան ձանց ի րա վունք ներն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը, և այդ նպա տա կով ձեռ նար կում են օ րենսդ րա կան ու վար չա-
կան բո լոր հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը։

Նշ ված կոն վեն ցի այի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ե րե խան գրանց վում 
է ծն վե լուց ան մի ջա պես հե տո և ծնն դյան պա հից ձեռք է բե րում ան վան և քա ղա քա ցի-
ու թյան ի րա վունք, ի նչ պես նաև որ քան դա հնա րա վոր է, իր ծնող նե րին ճա նա չե լու և 
նրանց խնամ քի ի րա վունք։

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին և 2-րդ պար բե րու թյուն-
նե րի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի ըն տա նի քում ապ րե լու և դաս տի ա րակ վե-
լու (որ քան դա հնա րա վոր է), իր ծնող նե րին ճա նա չե լու, նրանց հո գա տա րու թյանն ար-
ժա նա նա լու, նրանց հետ հա մա տեղ ապ րե լու ի րա վունք, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, 
ե րբ դա կա րող է հա կա սել նրա շա հե րին։ Ե րե խան ու նի նաև իր ծնող նե րից դաս տի ա-
րա կու թյուն ստա նա լու, նրա շա հե րի ա պա հո վու թյան, հա մա կող մա նի զար գաց ման, 
նրա մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու, ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան, մտա-
վոր, հոգ ևոր լի ար ժեք զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման ներ ու նե նա լու 
ի րա վունք։

 Նույն օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ծնող ներն ի րա վունք ու-
նեն և պար տա վոր են դաu տի ա րա կե լու ի րենց ե րե խա նե րին։ Ծնող նե րը պա տաu խա-
նատ վու թյուն են կրում ի րենց ե րե խա նե րի դաu տի ա րա կու թյան և զար գաց ման հա մար։ 
Նրանք պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան, ֆի զի կա կան, հո-
գե կան, հոգ ևոր և բա րո յա կան զար գաց ման մաuին։ Ծնող նե րը բո լոր այլ ան ձանց հան-
դեպ ու նեն ի րենց ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վունք։

 Վե րոն շյալ նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ յու րա քան չյուր ե րե խա ծնն-
դյան պա հից ձեռք է բե րում ըն տա նի քում ապ րե լու և դաս տի ա րակ վե լու, իր ծնող նե րին 
ճա նա չե լու, նրանց հո գա տա րու թյանն ար ժա նա նա լու, նրանց հետ հա մա տեղ ապ րե-
լու, իր ծնող նե րից դաս տի ա րա կու թյուն ստա նա լու, նրա շա հե րի ա պա հո վու թյան, հա-
մա կող մա նի զար գաց ման, նրա մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու, ի նչ պես 
նաև ֆի զի կա կան, մտա վոր, հոգ ևոր լի ար ժեք զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա-
պայ ման ներ ու նե նա լու ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք ներ, ի սկ ծնող ներն ի րա վունք ու նեն 
և մի ա ժա մա նակ պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, 
ա ռող ջու թյան, լի ար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և կր թու թյան հա մար: Ե րե խա նե րի 
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և ծնող նե րի նշ ված ի րա վունք նե րի լի ար ժեք ի րա կա նաց ման և ծնող նե րի նշ ված պար-
տա կա նու թյուն նե րի պատ շաճ կա տար ման հրա մա յա կա նից ել նե լով` ծնող նե րի հա մար 
ե րաշ խա վոր ված է նաև այլ ան ձանց հան դեպ ի րենց ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լու 
նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քը: Նշ վա ծի հի ման վրա` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման և պաշտ պա նու թյան գոր ծըն թա ցում 
պար տա վոր է ել նել մի մի այն ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից, ե րե խային ա պա հո վել բա-
րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ հո գա տա րու թյամբ (տե՛ս ը ստ հայ ցի Մար գա րիտ Հով-
հան նի սյա նի ը նդ դեմ Ար թուր Թո րո սյա նի, եր րորդ ան ձ Եր ևա նի Դավ թա շեն վար չա կան 
շր ջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի` ե րե խայի հետ տե սակ ցու թյան 
կարգ սահ մա նե լու պա հան ջի մա սին և Ար թուր Թո րո սյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի` ծնո ղա-
կան ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու պա հան ջի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի թիվ Ե ԱԴԴ/1513/02/08 ո րո շու մը): Ել նե լով ե րե-
խայի լա վա գույն շա հե րից և նրան ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի գե րա կա յու թյու նից` 
ՀՀ ըն տա նե կան օ րենս գիր քը սահ մա նել է ե րե խայի պա պե րի, տա տե րի` ե րե խայի հետ 
մի այն շփ վե լու ի րա վուն քը, և նշ ված ան ձանց ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյամբ զբաղ վե լու 
ի րա վունք վե րա պահ ված չէ:

 Դա տա րա նը հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դրել է Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա 
վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի 
17.09.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը, գտել է, որ ե րե խայի տե սակ ցու մը պետք է կա-
տար վի շա բա թա կան մեկ ան գամ, յու րա քան չյուր եր կու շաբ թի` ժա մը 17-ից 21-ը, ե րե-
խայի մոր` Վի ո լետ տա Համ բար ձու մյա նի ներ կա յու թյամբ: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն 
հան գա ման քը, որ շա բա թա կան ըն դա մե նը 1 օր տե սակ ցու թյան կար գի սահ մա նու մը 
հիմ նա վոր չէ և չի բխում ման կա հա սակ ե րե խայի շա հե րից, քա նի որ տե սակ ցու թյան 
օ րե րի միջև ե ղած 6-օ րյա ոչ կար ճատև ը նդ մի ջու մը կա րող է ո րո շա կի բար դու թյուն ներ 
ա ռա ջաց նել ե րե խայի և Ա վե տիս Խա չատ րյա նի, Մա րի ամ Ա վե տի սյա նի շփ ման հա մար: 
Հաշ վի առ նե լով ե րե խայի տա րի քը` հնա րա վոր է, որ ե րե խան տե սակ ցու թյան օ րե րի 
միջև ե ղած եր կար ը նդ միջ ման պատ ճա ռով ո րո շա կի խն դիր ներ ու նե նա տա տի ու պա-
պի հետ մեր ձե նա լու ա ռու մով, ի նչն էլ յու րա քան չյուր տե սակ ցու թյան ժա մա նակ ե րե-
խայի ան ցան կա լի հու զում նե րի ա ռիթ կհան դի սա նա, և գտել է, որ ե րե խայի տե սակ ցու-
թյունն ի րե նից ա ռան ձին ապ րող տա տի ու պա պի հետ պետք է թույ լատր վի շա բա թա-
կան 2 օր, ո ւս տի, բա ցի եր կու շաբ թի օր վա նից, պետք է սահ ման վի նաև ևս մեկ տե սակ-
ցու թյուն օր, այն է` յու րա քան չյուր շա բաթ վա ո ւր բաթ օ րը` ժա մը 17:00-ից մինչև 21:00-ը:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա-
րի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի 17.09.2011 թվա կա նի եզ րա-
կա ցու թյան հա մա ձայն` Հայկ Խա չատ րյա նը բնակ վում է Եր ևա նի Մար գա րյան փո
ղո ցի 1ին նր բանց քի 6րդ շեն քի 31 բնա կա րա նում` ծնող նե րի` Ա վե տիս Խա չատ
րյա նի և Մա րի ամ Ա վե տի սյա նի հետ, հետ ևա բար Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա 
վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 28.04.2010 թվա կա նի թիվ 
Ե ՄԴ/0233/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց ված վճ ռով Հայկ Խա չատ րյա նը հնա-
րա վո րու թյուն է ստա նում ե րե խայի հետ տե սակ ցել, շփ վել, մաս նակ ցել նրա դաս տի ա-
րա կու թյա նը և կր թու թյա նը շա բա թա կան 2 օր` օ րա կան 4 ժամ` ե րե խային տե ղա փո խե-
լով իր բնա կու թյան վայր, ո րն էլ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա պա հո վել նաև ե րե խայի 
շփու մը տա տի ու պա պի հետ:

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 1989 թվա կա նի ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի (այ սու-
հետ` Կոն վեն ցի ա) 3-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ Դա տա րան նե րը ե րե-
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խայի ի րա վունք նե րը շո շա փող ցան կա ցած գործ քն նե լիս ա ռաջ նայ նու թյու նը պետք է 
տան ե րե խայի շա հե րի ա ռա վել ա պա հով մա նը: Կոն վեն ցի այով պե տու թյու նը պար-
տա վոր վում է օ րենսդ րա կան, վար չա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կել ե րե խայի շա հե րի ա պա-
հով ման հա մար, սահ մա նել ե րե խայի խնա մար կյալ նե րի, ծնող նե րի ի րա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի ծա վա լը, հետ ևել տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում պե-
տա կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյա նը` միտ ված ե րե խայի բա րե կե ցու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյա նը և հո գա տա րու թյա նը: 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ե րե խան ու նի 
իր ծնող նե րի, պա պե րի և տա տե րի, եղ բայր նե րի, քույ րե րի, ի նչ պես նաև այլ ազ գա կան-
նե րի հետ շփ վե լու ի րա վունք։ Ծնող նե րի ա մուս նու թյան դա դա րե ցու մը, այն ան վա վեր 
ճա նաչ վե լը կամ նրանց ա ռան ձին ապ րե լը չեն ազ դում ե րե խայի ի րա վունք նե րի վրա։

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն`ե րե խայի պա-
պե րը, տա տե րը, եղ բայր նե րը, քույ րե րը և այլ ազ գա կան ներն ի րա վունք ու նեն շփ վե լու 
ե րե խայի հետ։ Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե ծնող նե րը կամ նրան ցից մե-
կը չեն կա տա րում խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի ո րո շու մը, ե րե խայի 
մեր ձա վոր ազ գա կան նե րը կա րող են ե րե խայի հետ շփ վե լու ար գելք նե րը վե րաց նե լու 
հայ ցով դի մել դա տա րան։ Դա տա րա նը վե ճը լու ծում է՝ ել նե լով ե րե խայի շա հե րից և 
հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե խայի կար ծի քը։

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա-
րա նը ե րե խայի` ազ գա կան նե րի հետ շփ վե լու հար ցե րին վե րա բե րող վե ճե րը քն նե լիս 
ա ռաջ նայի նը պետք է հիմք ըն դու նի ե րե խայի շա հե րը և գոր ծը լու ծի` ել նե լով ե րե խայի 
շա հե րից: Տվ յալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, սահ մա նե լով թո ռան հետ տե սակ-
ցե լու կարգ շա բա թա կան եր կու օր` 4 ժամ տևո ղու թյամբ, հաշ վի է ա ռել տա տի և պա պի` 
ե րե խայի հետ շփ վե լու ի րա վուն քը, սա կայն պատ շաճ կեր պով չի գնա հա տել այն հար-
ցը, թե ի նչ քա նով է ե րե խայի հետ տե սակ ցու թյան նման կար գի սահ մա նու մը հա մա պա-
տաս խա նում ե րե խայի շա հե րին` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ե րե խան ար դեն 
ի սկ շա բա թա կան եր կու օր չորս ժամ տևո ղու թյամբ ա ռանց մոր ներ կա յու թյան տե սակ-
ցում է հոր հետ վեր ջի նիս բնա կու թյան վայ րում, որ տեղ ի դեպ բնակ վում են նաև Ա վե-
տիս Խա չատ րյա նը և Մա րի ամ Ա վե տի սյա նը:

Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ ե րե խայի` մոր ներ կա յու-
թյամբ շփ վե լու վե րա բե րյալ Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը հիմն ված է ե ղել Մա լա թի ա-Սե-
բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի 
ներ կա յա ցուց չի` դա տա րա նում ար տա հայ տած կար ծի քի վրա, ին չը հա կա սում է խնա-
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի եզ րա կա ցու թյա նը, միև նույն ժա մա նակ սահ-
մա նել է տե սակ ցու թյան մի կարգ, ո րը ևս հա կա սում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար-
ձու թյան մարմ նի ո րոշ մա նը` ա ռանց պատ շաճ հիմ նա վոր ման ան տե սե լով Մա լա թի ա-
Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի` թոռ նի կի հետ տե սակ ցե լու թույլտ վու թյան մա սին թիվ 
148-Ա ո րո շու մը և Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի խնա մա կա լու-
թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի 17.09.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը, ո րով 
վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 24.08.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ սահ ման ված տե սակ ցու-
թյան կար գը թողն վել է ան փո փոխ: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րո գյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը խախ տել է ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 41-րդ, 51-րդ և 56-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։
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Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 27.01.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս-
տի ա վար չա կան շր ջա նի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր 
քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2172/02/10 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2172/02/10 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Խա ռա տյան
 Դա տա վոր ներ՝ Կ. Հա կո բյան
 Տ. Սա հա կյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Մխի թար Գրի գո րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 28.09.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ-
ցի Մխի թար Գրի գո րյա նի ը նդ դեմ «Դալ կին» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն)` ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րի լուծ ման և գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Մխի թար Գրի գո րյա նը պա հան ջել է լու ծել Nokia C-5-00 բջ-

ջային հե ռա խո սի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ ի րեն բռ նա-
գան ձել բջ ջային հե ռա խո սի հա մար վճար ված գու մա րը` 79.500 ՀՀ դրա մը: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Կա րա խա նյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 01.07.2011 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 28.09.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն-
կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի վճի ռը 
բե կան վել է և փո փոխ վել է` հայ ցը մերժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մխի թար Գրի գո րյա նը:
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 508-րդ, 509-

րդ հոդ ված նե րը, 518-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, «Ս պա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 4-րդ և 5-րդ կե տե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պայ մա նա գիր է հա մա րել սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծում առ կա ե րաշ խի քային կտ րո նը և դրա նում սահ ման ված պայ ման նե րը: Մինչ դեռ նշ-
ված ե րաշ խի քային կտ րոնն ըն դա մենն ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կն քու մից և ապ-
րան քի վա ճառ քից հե տո սահ ման ված ե րաշ խի քային ժամ կե տի ըն թաց քում ե րաշ խի-
քային սպա սարկ ման կար գի վե րա բե րյալ պայ ման նե րի կամ նա խա պայ ման նե րի ցու-
ցակ է, այլ ոչ թե վա ճառ վող ապ րան քի ո րա կի վե րա բե րյալ նա խա պայ ման կամ ա ռա վել 
ևս` ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է գոր ծում առ կա այն պի սի ա պա ցույց ներ, ի նչ-
պի սիք են դրա մարկ ղային կտ րո նը, ո րը հան դի սա նում է Մխի թար Գրի գո րյա նին 
հանձն ված ապ րան քի դի մաց վճար ված լի նե լը, ի նչ պես նաև ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ-
րի պատ շաճ կն քու մը հա վաս տող փաս տա թուղթ, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը, ը ստ 
ո րի` բջ ջային հե ռա խո սի վրա որ ևէ ար տա քին ներ գոր ծու թյան մե խա նի կա կան վնաս-
վածք ներ չեն հայտ նա բեր վել, ի սկ էկ րա նի վրա միկ րո ճա քե րի առ կա յու թյան պայ ման նե-
րում բջ ջային հե ռա խո սը պի տա նի չէ նպա տա կային օգ տա գործ ման հա մար:

 Բա ցի այդ, սույն գոր ծով բջ ջային հե ռա խո սի` գոր ծա րա նային ան սար քու թյան բա-
ցա կա յու թյան փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրում էր Ըն կե րու թյու նը, ո րն այդ պես էլ չա-
պա ցու ցեց նշ ված հան գա ման քը: Այ նո ւա մե նայ նիվ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է կի-
րա ռել «Ս պա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ կե տը`ա պա ցուց ման բե ռից ա զա տե լով վա ճա ռո ղին: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 28.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 01.07.2011 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1. 23.09.2010 թվա կա նին Մխի թար Գրի գո րյանն Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող «Տե լե-

կոմ» խա նութ-ս րա հից կան խիկ վճա րու մով ձեռք է բե րել Nokia C-5-00 մո դե լի բջ ջային 
հե ռա խոս, ո րի հա մար գնոր դին տր վել է ե րաշ խի քային սպա սարկ ման քարտ մեկ տա րի 
ժամ կե տով, ո րի վրա շա րադր ված են ե րաշ խի քային սպա սարկ ման պայ ման նե րը (հա
տոր 1ին, գ.թ. 6): Հա ջորդ օ րը` 24.09.2010 թվա կա նին, պար զե լով, որ նշ ված հե ռա խո սի 
մո նի տո րը չի աշ խա տում, նույն խա նու թի աշ խա տակ ցին խնդ րել է ոչ պատ շաճ ապ րան-
քը փո խա րի նել նո րով: 

2. 27.09.2010 թվա կա նին Մխի թար Գրի գո րյա նը գրա վոր դի մում է ներ կա յաց րել Ըն-
կե րու թյան տնօ րե նին, ո րով պար զա բա նել է, որ մե խա նի կա կան կամ այլ վնաս հե ռա-
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խո սին պատ ճառ ված չէ, մո նի տո րի ան սար քու թյունն իր մեղ քով չէ և խնդ րել է մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել ի րեն վա ճառ ված ան պատ շաճ ո րա կի ապ րան քը փո խա րի նե լու նմա նօ րի-
նակ մեկ այլ հե ռա խո սով (հա տոր 1ին, գ.թ. 7): 

3. «Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 06.04.2011 թվա կա նի եզ րա-
կա ցու թյան հա մա ձայն` Nokia C-5-00 մո դե լի բջ ջային հե ռա խո սի վրա ար տա քին ներ-
գոր ծու թյան մե խա նի կա կան վնաս վածք ներ չեն հայտ նա բեր վել: Էկ րա նի վրա առ կա 
են միկ րո ճա քեր, ո րոնք էլ հան դի սա նում են ապ րան քի ո րա կի խախտ ման պատ ճա ռը: 
Դրանց ա ռա ջաց ման մե խա նիզ մի և դրա նից բխող ո րոշ մամբ ա ռա ջադր ված մյուս հար-
ցե րի պար զա բա նու մը հնա րա վոր չէ, քա նի որ լրա ցու ցիչ հետ քեր չա ռա ջաց նե լու նպա-
տա կով հե ռա խո սը չի ա պա մոն տաժ վել և դրա դե տալ նե րը չեն հե տա զոտ վել, ին չի մա-
սին տե ղ յակ են պահ վել կող մե րը (հա տոր 1ին, գ.թ. 8587):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քե րի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 508-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ման-

րա ծախ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով ապ րանք նե րի ման րա ծախ վա ճառ քի ձեռ նար-
կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող վա ճա ռո ղը պար տա վոր վում է գնոր դին 
հանձ նել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան հետ չկապ ված ան ձնա կան, ըն տա նե-
կան, տնային կամ այլ օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված ապ րանք: Նույն հոդ վա ծի 
3-րդ կե տի հա մա ձայն` սույն օ րենսգր քով չկար գա վոր ված` գնորդ-քա ղա քա ցու մաս նակ-
ցու թյամբ ման րա ծախ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ 
կի րառ վում են սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին օ րենք նե րը և 
դրանց հի ման վրա ըն դուն ված այլ ի րա վա կան ակ տե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 509-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ման րա ծախ ա ռու-
վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա մար վում է պատ շաճ ձևով կնք ված` վա ճա ռո ղի կող մից 
գնոր դին` դրա մարկ ղային, ապ րան քային չեկ կամ ապ րան քի վճար ված լի նե լը հա վաս-
տող այլ փաս տա թուղթ հանձ նե լու պա հից, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ 
ման րա ծախ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով` նե րա ռյալ ստան դարտ ձևե րի պայ ման նե-
րով, ո րոնց մի ա նում է գնոր դը (հոդ ված 444):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 518-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գնոր դը, 
ո ւմ վա ճառ վել է ան պատ շաճ ո րա կի ապ րանք, ե թե դրա թե րու թյուն նե րի մա սին վա ճա-
ռո ղը նա խա պայ ման չի սահ մա նել, իր ը նտ րու թյամբ ի րա վունք ու նի պա հան ջել` 

1) ա նո րակ ապ րան քը փո խա րի նե լու պատ շաճ ո րա կի ապ րան քով. 
2) հա մա չա փո րեն ի ջեց նե լու ապ րան քի գի նը. 
3) ան հա պաղ և ան հա տույց վե րաց նե լու ապ րան քի թե րու թյուն նե րը. 
4) հա տու ցե լու ապ րան քի թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու ծախ սե րը: 
Գ նորդն ի րա վունք ու նի պա հան ջել` փո խա րի նե լու տեխ նի կա պես բարդ կամ թան-

կար ժեք ապ րան քը մի այն դրա ո րա կին ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րի է ա կան խախտ ման 
դեպ քում (491 հոդ վա ծի 2-րդ կետ): 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` այն ապ րան քի թե րու թյուն նե րը հայտ նա բե-
րե լու դեպ քում, ո րի հատ կու թյուն նե րը թույլ չեն տա լիս վե րաց նել դրանք (պա րե նային 
ապ րանք, կեն ցա ղային քի մի այի ապ րանք և այլն), գնոր դը, իր ը նտ րու թյամբ, ի րա վունք 
ու նի պա հան ջել փո խա րի նե լու նման ապ րան քը պատ շաճ ո րա կի ապ րան քով կամ հա-
մա չափ ի ջեց նե լու գի նը: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տը նա խա տե սում է, որ սույն հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե-
րով նա խա տես ված պա հանջ նե րը ներ կա յաց նե լու փո խա րեն գնորդն ի րա վունք ու նի 
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հրա ժար վել ման րա ծախ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կա տա րե լուց և պա հան ջել 
վե րա դարձ նե լու ապ րան քի հա մար վճար ված գու մա րը: Ը նդ ո րում, գնորդն իր ստա-
ցած ան պատ շաճ ո րա կի ապ րան քը պետք է վե րա դարձ նի վա ճա ռո ղի պա հան ջով և նրա 
հաշ վին: 

«Ս պա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` սպա ռո ղը, ո րին վա ճառ վել է ոչ պատ շաճ ո րա կի ապ րանք, 
և ե թե վա ճա ռո ղը դրա թե րու թյուն նե րի մա սին նա խա պայ ման չի սահ մա նել, ի րա վունք 
ու նի իր ը նտ րու թյամբ պա հան ջել` 

ա) ապ րան քի թե րու թյուն նե րի ան հա տույց վե րա ցում կամ սպա ռո ղի կող մից 
դրանց վե րաց ման ծախ սե րի հա տու ցում. 

բ) գն ման գնի հա մա չափ ի ջե ցում. 
գ) նմա նօ րի նակ նմու շի (մո դե լի, ապ րան քա տե սա կի) ապ րան քով փո խա րի նում. 
դ) այլ նմու շի (մո դե լի, ապ րան քա տե սա կի) ապ րան քով փո խա րի նում` գն ման գնի 

հա մա պա տաս խան վե րա հաշ վար կով. 
ե) ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի լու ծում: 
Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ օ րենս դի րը, ա ռանց որ ևէ 

բա ցա ռու թյուն նե րի, ի րա վունք է ըն ձե ռում գնոր դին ոչ պատ շաճ ո րա կի ապ րան քի դեպ-
քում իր ի սկ ը նտ րու թյամբ վա ճա ռո ղին ներ կա յաց նել նույն հոդ վա ծում նա խա տես ված 
պա հանջ նե րից որ ևէ մե կը, այդ թվում ան մի ջա կա նո րեն պա հան ջե լու լու ծել ա ռու վա-
ճառ քի պայ մա նա գի րը, հրա ժար վել ման րա ծախ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կա տա-
րե լուց և պա հան ջել վե րա դարձ նե լու ապ րան քի հա մար վճար ված գու մա րը: 

Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` վա ճա ռո ղը (ար տադ րո ղը) կամ կո մի սի ո նե-
րը պար տա վոր է բա վա րա րել սպա ռո ղի պա հանջ նե րը, ե թե չա պա ցու ցի, որ ապ րան քի 
թե րու թյուն ներն ա ռա ջա ցել են այն սպա ռո ղին հանձ նե լուց հե տո նրա կող մից ապ րան-
քի օգ տա գործ ման, պահ ման կամ փո խադր ման սահ ման ված կա նոն նե րը խախ տե լու, 
եր րորդ ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան հաղ թա հա րե լի ու ժի հետ ևան քով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա-
մա ձայն` ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո վի ճե լի է մնում փաս տի առ-
կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է 
այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր` նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կան վեր լու-
ծու թյա նը:

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր գոր ծով կող մե-
րի միջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ճիշտ բաշ խե լու հա մար դա տա րանն ա ռա-
ջին հեր թին պետք է պար զի յու րա քան չյուր գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա կու թյուն 
ու նե ցող փաս տե րը` ել նե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րից և ա ռար կու-
թյուն նե րից: Ը նդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի 
առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի լի նե լու դեպ քում դրա բա ցա սա կան հետ-
ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը (տե՛ս 
Էդ գար Մար կո սյա նի և Զա րու հի Գևոր գյա նի հայցն ը նդ դեմ Սե դա Սարգ սյա նի` գրա-
վադր ված գույքն ար գե լան քից հա նե լու պա հան ջի մա սին, և Սե դա Սարգ սյա նի հա կընդ-
դեմ հայցն ը նդ դեմ Էդ գար Մար կո սյա նի և Զա րու հի Գևոր գյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ-
ման և բռ նա գան ձու մը գրա վի ա ռար կայի վրա տա րա ծե լու պա հանջ նե րի մա սին, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի թիվ Ե ԱՆԴ/0479/02/08 ո րո շու մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 23.09.2010 թվա կա նին Մխի թար Գրի գո րյա նը 
«Տե լե կոմ» խա նութ-ս րա հից կան խիկ վճա րու մով ձեռք է բե րել Nokia C-5-00 մո դե լի բջ-
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ջային հե ռա խոս, ո րի հա մար գնոր դին տր վել է ե րաշ խի քային սպա սարկ ման քարտ մեկ 
տա րի ժամ կե տով, ո րի վրա շա րադր ված են ե րաշ խի քային սպա սարկ ման պայ ման նե-
րը: Հա ջորդ օ րը` 24.09.2010 թվա կա նին, պար զե լով, որ նշ ված հե ռա խո սի մո նի տո րը չի 
աշ խա տում, նույն խա նու թի աշ խա տակ ցին խնդ րել է ոչ պատ շաճ ապ րան քը փո խա րի-
նել նո րով: Ըն կե րու թյու նը մեր ժել է Մխի թար Գրի գո րյա նի խնդ րան քը` պատ ճա ռա բա-
նե լով, որ այդ վնաս ված քը ի հայտ է ե կել ապ րան քը գնե լուց հե տո:

«Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 06.04.2011 թվա կա նի եզ րա-
կա ցու թյան հա մա ձայն` Nokia C-5-00 մո դե լի բջ ջային հե ռա խո սի վրա ար տա քին ներ-
գոր ծու թյան մե խա նի կա կան վնաս վածք ներ չեն հայտ նա բեր վել: Էկ րա նի վրա առ կա 
են միկ րո ճա քեր, ո րոնք էլ հան դի սա նում են ապ րան քի ո րա կի խախտ ման պատ ճա ռը: 
Դրանց ա ռա ջաց ման մե խա նիզ մի և դրա նից բխող ո րոշ մամբ ա ռա ջադր ված մյուս հար-
ցե րի պար զա բա նու մը հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել, քա նի որ լրա ցու ցիչ հետ քեր չա ռա-
ջաց նե լու նպա տա կով հե ռա խո սը չի ա պա մոն տաժ վել և դրա դե տալ նե րը չեն հե տա-
զոտ վել, ի նչ մա սին տե ղ յակ են պահ վել կող մե րը:

 Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ Մխի թար Գրի գո րյա-
նին հանձն ված ապ րան քը պի տա նի չէ այն նպա տակ նե րին, ո րոնց հա մար այդ տե սա կի 
ապ րան քը սո վո րա բար օգ տա գործ վում է, քա նի որ բջ ջային հե ռա խո սի էկ րա նը վնաս-
ված է, ին չը չի հան դի սա նում որ ևէ ար տա քին ներ գոր ծու թյան հետ ևանք` հա մա ձայն 
«Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 06.04.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու-
թյան:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բե կա նել է Դա տա րա նի վե րոն շյալ վճի ռը և հայ ցը մեր ժել 
է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ գնորդն ի րա վունք կու նե նար օ գտ վե լու «Ս պա ռող նե րի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում թվարկ-
ված պա հանջ նե րը վա ճա ռո ղին ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քից, ե թե վեր ջինս ապ րան քի 
թե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ նա խա պայ ման սահ մա նած չլի ներ: Այդ նա խա պայ-
մա նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա մա րել է ե րաշ խի քային սպա սարկ ման քար տը, ո րի 
պայ ման նե րին գնոր դը ծա նո թա ցել է: Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ 
հայ ցը մեր ժե լու հիմք է նաև այն հան գա ման քը, որ փոր ձաքն նու թյամբ չի հաս տատ վել, 
որ առ կա վնաս վածք նե րը գոր ծա րա նային խո տա նի ար դյունք են:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հիմ նա վոր է Դա տա րա նի դիր քո րո-
շումն այն հար ցում, որ Ըն կե րու թյունն ի սկզ բա նե Մխի թար Գրի գո րյա նին վա ճա ռել է 
ապ րանք, ո րը պի տա նի չէ նպա տա կային օգ տա գործ ման հա մար: Ա վե լին, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ «Ս պա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշ ված «ս պա ռո ղը, ո րին վա ճառ վել է ոչ պատ շաճ 
ո րա կի ապ րանք, և ե թե վա ճա ռո ղը դրա թե րու թյուն նե րի մա սին նա խա պայ ման չի 
սահ մա նել, ի րա վունք ու նի իր ը նտ րու թյամբ պա հան ջել…» ար տա հայ տու թյու նը վե րա-
բե րում է մինչ ապ րան քի օգ տա գոր ծու մը ե ղած առ կա կամ հնա րա վոր թե րու թյուն նե րի 
մա սին գնոր դին տե ղե կաց նե լուն կամ որ ևէ պայ ման սահ մա նե լուն, այլ ոչ թե ե րաշ խի-
քային սպա սարկ ման պայ ման նե րին, ո րոնք կի րառ վում են բա ցա ռա պես մինչ ապ-
րանքն օգ տա գոր ծե լը գո յու թյուն չու նե ցող և այն օգ տա գոր ծե լու ար դյուն քում ի հայտ 
ե կած թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լիս: 

Այս պես` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 485-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վա ճա ռո ղը 
պար տա վոր է գնոր դին հանձ նել ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խա նող 
ո րա կի ապ րանք: Սա կայն սույն գոր ծով Մխի թար Գրի գո րյա նին է վա ճառ վել ապ րանք, 
ո րը չի հա մա պա տաս խա նում ապ րան քի ո րա կին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին: Դա 
հաս տատ վում է «Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 06.04.2011 թվա կա նի 
եզ րա կա ցու թյամբ: 
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Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն դիր քո րոշ մա նը, որ փոր ձաքն նու-
թյամբ չի հաս տատ վել առ կա վնաս վածք նե րի` գոր ծա րա նային խո տա նի ար դյունք լի նե-
լը, քա նի որ մե խա նի կա կան վնաս վածք նե րի պատ ճառ նե րը փոր ձա գե տի կող մից հնա-
րա վոր չի ե ղել պար զել, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա բա վա րար չէ հայ-
ցը մեր ժե լու հա մար հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

 Սույն գոր ծով ապ րան քի վնաս ված քի գոր ծա րա նային չլի նե լու փաս տի ա պա ցուց-
ման բեռն ըն կած էր Ըն կե րու թյան վրա: Այ սինքն` Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր էր ա պա-
ցու ցել, որ բջ ջային հե ռա խո սի էկ րա նի վրա ա ռա ջա ցած միկ րո ճա քե րը գոր ծա րա նային 
խո տա նի ար դյունք չեն, ին չը ո ղջ դա տաքն նու թյան ըն թաց քում չի ա պա ցուց վել: Ա վե լին, 
փոր ձաքն նու թյամբ հաս տատ վել է, որ այդ միկ րո ճա քե րը չեն հան դի սա նում ար տա քին 
ներ գոր ծու թյան հետ ևանք, ի սկ գոր ծա րա նային են թե ոչ` այդ հար ցին փոր ձա գե տը չի 
պա տաս խա նել, քա նի որ լրա ցու ցիչ հետ քեր չա ռա ջաց նե լու նպա տա կով հե ռա խո սը չի 
ա պա մոն տաժ վել և դրա դե տալ նե րը չեն հե տա զոտ վել, ին չի մա սին տե ղ յակ են պահ-
վել կող մե րը: Այ սինքն` նշ ված փաս տը մնա ցել է վի ճե լի, ո րի բա ցա սա կան հետ ևանք-
նե րը, հա մա ձայն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ կե տի, պետք է կրի այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը` 
Ըն կե րու թյու նը: Ա վե լին, վնաս վածք նե րի` գոր ծա րա նային չլի նե լու մեջ հա մոզ ված լի նե-
լու դեպ քում, բնա կա նա բար, Ըն կե րու թյու նը կպն դեր թե կուզև լրա ցու ցիչ հետ քեր ա ռա-
ջա նա լու պայ ման նե րում էլ շա րու նա կել փոր ձաքն նու թյու նը, քա նի որ նշ ված փաստն իր 
օգ տին հաս տատ վե լուց հե տո վեր ջինս միև նույն է ա զատ վե լու էր հնա րա վոր վնաս նե րը 
կրե լուց:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ։

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա): 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գործն ող ջա միտ ժամ կե տում 
քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա-
տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են 
պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը 
բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 28.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Կենտ րոն և 
Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.07.2011 
թվա կա նի վճ ռին:

2. «Դալ կին» ՍՊԸ-ից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գան ձել 30.000 ՀՀ դրամ` 
որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

«Դալ կին» ՍՊԸ-ից հօ գուտ «Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի բռ-
նա գան ձել 32.340 ՀՀ դրամ` որ պես փոր ձաքն նու թյան կա տար ման ծախս:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0006/04/10 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0006/04/10 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Տա վա րա ցյան
 Դա տա վոր ներ՝ Ս. Մի քայե լ յան
 Դ. Խա չատ րյան

 Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

 նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հաս միկ Ա ղա բա բյա նի, Գա գիկ Տեր-Հա րու-

թյու նյա նի, Ռու զան Սեդ րա կյա նի, Կա րի նե Տո նո յա նի, Գա գիկ Նա զա րյա նի, Ռո բերտ 
Բաղ դա սա րյա նի, Սամ վել Ստե փա նյա նի, Սամ վել Խա լա թյա նի, Մար տին Բաղ դա սա-
րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 15.02.2012 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ՝ Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի 
վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Եր ևա նի Մա լա-
թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 12.10.2011 
թվա կա նի ո րոշ ման վե րա բե րյալ, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի 25.05.2010 թվա կա նի վճ ռով Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նը ճա նաչ վել է սնանկ: 
Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Կա րեն Ա սատ րյա նը 

23.07.2010 թվա կա նին դա տա րան է ներ կա յաց րել իր կող մից կազմ ված պար տա տե րե րի 
պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը, այն կող մե րին ու ղար կե լու վե րա բե րյալ գրու թյու նը, 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» օ րա թեր թի 20.07.2010 թվա կա նի թիվ 135 հա մա րում 
տպագր ված հայ տա րա րու թյու նը: 

Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
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դա տա րա նը (նա խա գա հող դա տա վոր՝ Լ.Կատ վա լ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 12.10.2011 
թվա կա նի ո րոշ մամբ հաս տա տել է Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի պա հանջ նե րի վերջ նա կան 
ցու ցա կը` ը ստ հետ ևյալ ա ռաջ նա հեր թու թյան.

1. Լևոն Ղա զա րյան 49.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես ա պա հով ված ար տա հերթ,
2. Դա տա կան ծախ սեր (պե տա կան տուրք) 100.000 ՀՀ դրամ` որ պես չա պա հով ված 

«դ»  հերթ,
3. Հաս միկ Ա ղա բա բյան 43.520.107 ՀՀ դրամ` որ պես չա պա հով ված «է» հերթ,
4. Գա գիկ Տեր-Հա րու թյու նյան 95.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես 

չա պա հով ված «է» հերթ,
5. Լևոն Ղա զա րյան 60.500.000 ՀՀ դրամ` որ պես չա պա հով ված «է» հերթ,
6. Ռո բերտ Բաղ դա սա րյան 128.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես չա-

պա հով ված «է» հերթ,
7. Ռու զան Սեդ րա կյան 8.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես չա պա հով ված «է» հերթ,
8. Կա րի նե Տո նո յան 6.364.800 ՀՀ դրամ` որ պես չա պա հով ված «է» հերթ,
9. Գա գիկ Նա զա րյան 30.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես չա պա-

հով ված «է» հերթ,
10. Մար տին Բաղ դա սա րյան 12.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես չա պա հով ված «է» հերթ,
11. Սամ վել Ստե փա նյան 28.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես չա պա հով ված «է» հերթ,
12. Սամ վել Խա լա թյան 28.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես չա պա հով ված «է» հերթ,
13. Ա րամ Մա նու կյան 47.564.383 ՀՀ դրամ` որ պես ստո րա դաս չա պա հով ված «ը» 

հերթ,
14. Տիգ րան Կա րա պե տյան 31.976.712 ՀՀ դրամ` որ պես ստո րա դաս չա պա հով ված 

«ը» հերթ,
15. Հայկ Մար տի րո սյան 36.121.918 ՀՀ դրամ` որ պես ստո րա դաս չա պա հով ված «ը» 

հերթ,
16. Յու րի Ապ րե սյան 52.500.000 ՀՀ դրամ` որ պես ստո րա դաս չա պա հով ված «ը» 

հերթ,
17. Ա նի Խա չատ րյան 100.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ`որ պես ստո րա-

դաս չա պա հով ված «ը» հերթ,
18. Հրա չյա Հու նա նյան 30.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես ստո րա դաս չա պա հով ված «ը» 

հերթ:
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

15.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լևոն Ղա զա րյա նի, Ա նի Խա չատ րյա նի, Հրա չյա Հու նա-
նյա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը մերժ վել են, ի սկ Յու րի Ապ րե սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա-
վա րար վել է` վեր ջինս 52.500.000 ՀՀ դրա մի չա փով ը նդ գրկ վել է Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա-
նի` սնակ նու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կի չա պա հով ված «է» հեր թում:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Հաս միկ Ա ղա բա բյա նը, Գա գիկ 
Տեր-Հա րու թյու նյա նը, Ռու զան Սեդ րա կյա նը, Կա րի նե Տո նո յա նը, Գա գիկ Նա զա րյա-
նը, Ռո բերտ Բաղ դա սա րյա նը, Սամ վել Ստե փա նյա նը, Սամ վել Խա լա թյա նը և Մար տին 
Բաղ դա սա րյա նը։

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

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

հիմ նա վո րում նե րով.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 7-րդ հոդ վա ծը, 47-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 53-րդ 
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հոդ վա ծի 1-ին կե տը։
 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում են հետ ևյալ փաս տարկ-

նե րով.
Յու րի Ապ րե սյանն իր ա ռա ջին` 14.500.000 ՀՀ դրա մի ու շաց ված պա հան ջը դա տա-

րան է ներ կա յաց րել 26.07.2010 թվա կա նին և խնդ րել է այդ պա հան ջով բաց թողն ված 
ժամ կե տը հար գե լի հա մա րել 08.07.2010-23.07.2010 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում հի վանդ լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ-
շաճ գնա հատ ման չի ար ժա նաց րել գոր ծում առ կա 08.07.2010-23.07.2010 թվա կան ներն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Յու րի Ապ րե սյա նի հի վան դու թյան և բուժ ման մեջ գտն-
վե լու վե րա բե րյալ տե ղե կան քը: Այս պես` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բե կա նել է Դա տա րա-
նի ո րո շու մը և հար գե լի հա մա րել պա հանջ ներ կա յաց նե լու հա մար բաց թողն ված ժամ-
կե տը` հիմք ըն դու նե լով հի շյալ տե ղե կան քը: Մինչ դեռ նշ ված տե ղե կան քը տր վել է ռու սե-
րեն լեզ վով և նշում չի պա րու նա կում, թե ո ւմ ներ կա յաց նե լու հա մար է տր վում, ո ւս տի ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 7-րդ հոդ վա ծի ու ժով չէր կա րող` որ պես 
ա պա ցույց, գնա հատ վել դա տա րա նի կող մից: 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 219-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 228-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ, 82-րդ, 85-րդ հոդ ված նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում են հետ ևյալ փաս տարկ-
նե րով.

14.500.000 ՀՀ դրա մի ու շաց ված պա հան ջը ներ կա յաց նե լիս Յու րի Ապ րե սյա նը 
ո չինչ չի նշել այն մա սին, որ ու նի այլ պար տա վո րա գիր, ո րը կներ կա յաց նի լրա ցու ցիչ: 
Մինչ դեռ ա ռա ջին պա հան ջը ներ կա յաց նե լուց 3 օր ան ց Յու րի Ապ րե սյա նը ներ կա-
յաց րել է 38.000.000 ՀՀ դրա մի նոր ու շաց ված պա հանջ` ա ռանց բաց թողն ված ժամ-
կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյան: Հետ ևա բար, ե թե Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը 14.500.000 ՀՀ դրա մի դեպ քում ար ժա նա հա վատ էր հա մա րում Յու րի Ապ րե սյա նի 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ մինչև 23.07.2010 թվա կա նը նա հի վանդ է ե ղել, ա պա մյուս 
38.000.000 ՀՀ դրա մի ու շաց ված պա հանջն ը նդ գր կե լով «է» հեր թում` Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը չի պատ ճա ռա բա նել, թե ի նչ պի սի հար գե լի պատ ճառ ներ են դրա հա մար հիմք 
հան դի սա ցել: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 15.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 
12.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մա նը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. Եր ևան քա ղա քի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի 25.05.2010 թվա կա նի վճ ռով Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նը ճա նաչ վել է 
սնանկ (հա տոր 1ին, գ.թ. 2931)։ 

2. Հա մա ձայն` «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» օ րա թեր թի 15.06.2010 թվա կա նի 
հա մա րում տպագր ված հայ տա րա րու թյան` սույն գոր ծով պա հանջ նե րը ներ կա յաց նե լու 
ժամ կետ է հա մար վել 2010 թվա կա նի հու նի սի 15-ից մինչև 2010 թվա կա նի հու լի սի 15-ն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը (հա տոր 1ին, գ.թ. 75)։

3. Պա հան ջա տեր Յու րի Ապ րե սյա նը 26.07.2010 թվա կա նին սնանկ ճա նաչ ված 
Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի նկատ մամբ ներ կա յաց րել է 14.500.000 ՀՀ դրա մի պա հանջ` 
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մի ա ժա մա նակ խնդ րե լով հար գե լի հա մա րել բաց թողն ված ժամ կե տը` ներ կա յաց նե-
լով 08.07.2010-23.07.2010 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում հի վան դու թյան 
և բուժ ման մեջ գտն վե լու մա սին տե ղե կանք: Տե ղե կան քը տր վել է ռու սե րեն  լեզ վով 
««Ультрамед» лечебно-диагностический центр»-ի կող մից (հա տոր 1ին, գ.թ. 181, 183)։ 

4. 28.07.2010 թվա կա նին Յու րի Ապ րե սյա նը Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի նկատ մամբ 
կր կին ներ կա յաց րել է պա հանջ` 38.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1ին, գ.թ. 191)։ 
Սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ միջ նոր դու թյուն նշ ված պա հան ջը ներ կա յաց նե լու հա մար 
բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ: 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քե րի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ`
1) վճ ռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու-

թյամբ։
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 12-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան պե տա կան լե զուն հայե րենն է:
«Լեզ վի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն` Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար մին նե րը, ձեռ նար կու թյուն նե րը, հիմ-
նարկ նե րը և կազ մա կեր պու թյուն նե րը պար տա վոր են գոր ծա վա րու թյու նը կա տա րել 
գրա կան հայե րե նով՝ ա պա հո վե լով հայոց լեզ վի ա նա ղար տու թյու նը, ամ րագր ված լեզ-
վա կան կա նոն նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դա տա վա րու թյու նը տար վում է հայե
րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծի հան գա մանք նե րը, ո րոնք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա-
ձայն, պետք է հաս տատ վեն մի այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել 
այլ ա պա ցույց նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ:

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով Յու րի Ապ րե սյա նի ներ-
կա յաց րած` 08.07.2010-23.07.2010 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում վա տա-
ռողջ լի նե լու վե րա բե րյալ տե ղե կան քը, վեր ջի նիս 52.500.000 ՀՀ դրա մի չա փով ը նդ գր կել 
է Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի` սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կի 
չա պա հով ված «է» հեր թում: 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ու սում նա սի րե լով Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե-
լու հիմք հան դի սա ցած հի շյալ տե ղե կան քը, գտ նում է, որ այն չի հա մա պա տաս խա նում 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված թույ լատ րե լի ու թյան 
պա հան ջին, քա նի որ տր ված է ռու սե րեն լեզ վով: Այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը շր-
ջան ցել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում դա տա վա րու թյու նը հայե րեն տար վե լու պա հան ջը, ըն դու նել, գնա հատ ման 
է ար ժա նաց րել և ա պա Դա տա րա նի վճ ռի բե կան ման հիմ քում է դրել մի փաս տա թուղթ, 
ո րը կազմ ված չէ հայե րե նով` այդ պի սով խախ տե լով դա տա վա րու թյու նը հայե րեն վա րե-
լու վե րոգ րյալ սկզ բուն քը:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյալ հան գա ման քը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, 
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որ 08.07.2010-23.07.2010 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Յու րի Ապ րե սյա-
նին ««Ультрамед» лечебно-диагностический центр»-ի կող մից տր ված տե ղե կան քը չի հա-
մար վում թույ լատ րե լի ա պա ցույց, հետ ևա բար, այն չէր կա րող հիմք հան դի սա նալ Դա-
տա րա նի ո րո շու մը Յու րի Ապ րե սյա նի մա սով բե կա նե լու հա մար: 

2) վճ ռա բեկ բո ղո քը ե րկ րորդ հիմ քով հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ.

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պար-
տա տե րերն ի րենց պա հանջ նե րը ներ կա յաց նում են դա տա րան սնան կու թյան մա սին 
հայ տա րա րու թյու նից հե տո` մե կամ սյա ժամ կե տում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 82-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` չա պա-
հով ված պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը, նե րա ռյալ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պե տա կան բյու ջե ի և հա մայնք նե րի բյու ջե նե րի նկատ մամբ ա ռա ջա ցած` հար կային, 
պար տա դիր այլ վճար նե րի, վար չա րա րու թյու նից ծա գած տու գանք նե րի գծով պար տա-
վո րու թյուն նե րը, բա ցա ռու թյամբ ստո րա դաս չա պա հով ված պար տա տե րե րի պա հանջ-
նե րի, բա վա րար վում են «է» հեր թում, ի սկ ստո րա դաս չա պա հով ված պար տա տե րե րի 
պա հանջ նե րը, հա մա ձայն նույն օ րեն քի 83-րդ հոդ վա ծի, բա վա րար վում են «ը» հեր թում:

 Նույն օ րեն քի 85-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` սույն օ րեն քի 46-րդ հոդ վա-
ծի ա ռա ջին մա սով սահ ման ված ժամ կե տում դա տա րան չներ կա յաց ված չա պա հով ված 
պա հանջ նե րը հա մար վում են ստո րա դաս չա պա հով ված պա հանջ ներ: Նույն հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հա մա ձայն` պա հանջ նե րը սահ ման ված ժամ կետ նե րում հար գե լի պատ ճառ-
նե րով չներ կա յաց րած պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը կա րող են ը նդ գրկ վել տվ յալ պա-
հան ջին հա մա պա տաս խա նող հեր թում: Պա հան ջը սահ ման ված ժամ կետ նե րում չներ
կա յաց նե լու պատ ճառ նե րի հար գե լի ու թյու նը և պա հանջ նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու
նը ո րո շե լու հա մար դա տա վո րը հրա վի րում է դա տա կան նիստ, ո րի ժա մա նա կի և 
վայ րի մա սին կա ռա վար չին, պար տա պա նին, պար տա տե րե րին ծա նու ցում է պատ շաճ 
կար գով: Ծա նուց վող ան ձանց թի վը 10-ից ա վե լի լի նե լու դեպ քում պատ շաճ ծա նու ցում է 
հա մար վում ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման մա սին տվ յալ ներ հրա-
պա րա կող մա մու լում հրա պա րակ ված հայ տա րա րու թյու նը: Պատ ճառ նե րի հար գե լի ու
թյան և պա հանջ նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյան քն նարկ ման ար դյուն քում դա տա րա նը 
կա յաց նում է ո րո շում, ո րը կա րող է բո ղո քարկ վել:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սնան կու թյան մա սին 
հայ տա րա րու թյու նից հե տո մե կամ սյա ժամ կե տում դա տա րան չներ կա յաց ված պա-
հանջ նե րը հա մար վում են ստո րա դաս չա պա հով ված պա հանջ ներ և կա րող են բա վա-
րար վել օ րեն քի 82-րդ հոդ վա ծի «ը» են թա կե տում` բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ 
դա տա րա նը դրանք սահ ման ված ժամ կե տում չներ կա յաց նե լու պատ ճառ նե րը հա մա-
րում է հար գե լի: Մի այն այս դեպ քում սահ ման ված ժամ կե տում դա տա րան չներ կա յաց-
ված չա պա հով ված պա հանջ նե րը կա րող են ը նդ գրկ վել տվ յալ պա հան ջին հա մա պա-
տաս խա նող հեր թում: Ը նդ ո րում օ րենս դիրն ո ւղ ղա կի ո րեն նա խա տե սել է գոր ծը քն նող 
դա տա րա նի` պա հան ջը սահ ման ված ժամ կետ նե րում չներ կա յաց նե լու պատ ճառ նե րի 
հար գե լի ու թյու նը ո րո շե լու հա մար դա տա կան նիստ հրա վի րե լու և պատ ճառ նե րի հար-
գե լի ու թյան քն նարկ ման ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը: 

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 28.07.2010 թվա կա նին Յու րի Ապ րե սյա նի 
կող մից ներ կա յաց ված 38.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով պա հան ջը ևս ը նդ գր կել է Ա րայիկ 
Բաղ դա սա րյա նի սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կի չա պա հով-
ված «է» հեր թում: 

Մինչ դեռ, սույն գոր ծում առ կա փաս տե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում պարզ 
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է դառ նում, որ գոր ծում առ կա չէ 28.07.2010 թվա կա նին Յու րի Ապ րե սյա նի կող մից 
Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի նկատ մամբ 38.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով ներ կա յաց ված պա-
հան ջի հա մար սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ 
որ ևէ միջ նոր դու թյուն: Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րանն այդ մա սով բո ղո քը բա վա րա-
րե լիս չի պատ ճա ռա բա նել, թե ի նչ փաս տեր են հիմք հան դի սա ցել բաց թողն ված ժամ-
կե տը այդ պա հան ջի մա սով ևս հար գե լի հա մա րե լու և այն պա հանջ նե րի վերջ նա կան 
ցու ցա կի չա պա հով ված «է» հերթ ը նդ գր կե լու հա մար: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն գոր-
ծով պարզ ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե-
ցող փաu տե րը, ի նչ պեu նաև այն o րեն քը, Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը ո րո շում կա յաց նե լիu։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է դա տա կան 
ակ տե րի ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին։

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա-
տա րա նը պար տա վոր է տալ ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը։ 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս տատ ված փաս տե րի և ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մի կամ նոր մե-
րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), ո րի հի ման վրա դա տա րա նը 
եզ րա կա ցու թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան մա սին։ 

Ո րոշ ման մեջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա ծը, 
ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա նոր մը, այլև պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե 
հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը։ 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը բնու թագ րում է ի նչ պես դա տա րա նի, այն պես 
էլ նրա ո րոշ ման ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ը նդ գծում դա տա կան գոր ծու նե ու թյան և 
դա տա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նը պետք է 
նշի ոչ մի այն այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է վի ճե լի փաս տե րը հաս տա տե-
լիս և ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև պետք է պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող-
մի ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մերժ վում։ Մի այն նման հիմ նա վո րու մը կա-
րող է վկայել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան մա սին (տե՛ս ը ստ հայ ցի Ռազ միկ 
Մա րու թյա նի ը նդ դեմ Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի, ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան 
գրա սե նյա կի՝ ժա ռան գա կան գույ քի ըն դուն ման փաս տի ճա նաչ ման և ը ստ օ րեն քի ժա-
ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա-
սին, Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի՝ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով պատ կա նող բնա կե լի տան և հո ղա մա սի բա ժան ման պա հան ջի մա սին քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա նի թիվ 3-54 (ՎԴ) ո րո շու-
մը)։ 

Այս պի սով` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով բա ցա կա յում 
են փաս տա կան հան գա մանք նե րը հիմ նա վո րող այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց հի ման վրա 
կա րող էր հար գե լի ճա նաչ վել Յու րի Ապ րե սյա նի` 38.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով պա հան-
ջը ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լու հան գա ման քը:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ 
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հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը մաս նա-
կի ո րեն բե կա նե լու և ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ 
տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

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

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 15.02.2012 թվա կա նի ո րոշ ման` Յու րի Ապ րե սյա նի 52.500.000 
ՀՀ դրա մի չա փով պա հան ջը Ա րայիկ Բաղ դա սա րյա նի սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ-
նե րի վերջ նա կան ցու ցա կի չա պա հով ված «է» հեր թում ը նդ գր կե լու մա սը, և այդ մա սով 
օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 12.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մա նը։

2. Յու րի Ապ րե սյա նից հօ գուտ Հաս միկ Ա ղա բա բյա նի, Գա գիկ Տեր-Հա րու թյու նյա-
նի, Ռու զան Սեդ րա կյա նի, Կա րի նե Տո նո յա նի, Գա գիկ Նա զա րյա նի, Ռո բերտ Բաղ դա-
սա րյա նի, Սամ վել Ստե փա նյա նի, Սամ վել Խա լա թյա նի և Մար տին Բաղ դա սա րյա նի 
բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան 
տուրք։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2028/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2028/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ս. Մի քայե լ յան
Դա տա վոր ներ` Ն. Տա վա րա ցյան
 Դ. Խա չատ րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ-

սու հետ` Նա խա րա րու թյուն) և Եր ևա նի քա ղա քա պե տի (այ սու հետ` Քա ղա քա պետ) վճ-
ռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 30.06.2011 թվա կա նի 
ո րոշ ման դեմ` ը ստ «Օ թյակ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) հայ ցի ը նդ դեմ «Եր ևա նի 
կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մային ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սե նյակ» ՀՈԱԿ-ի (այ-
սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն), ՀՀ Կա ռա վա րու թյան, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ-
սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան), վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ 
չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Նա խա րա րու թյան` վճար ված 33.352.300 ՀՀ դրամ ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի և 10.500.000 ՀՀ դրամ շա հու թա հար կի, ի նչ պես նաև այդ գու մար նե-
րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով 
տո կոս նե րի` սկ սած 25.05.2008 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա-
տար ման օ րը, բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է բռ նա գան ձել Կազ մա կեր պու թյու-

նից, ՀՀ Կա ռա վա րու թյու նից և Քա ղա քա պե տա րա նից իր կող մից վճար ված 33.352.300 
ՀՀ դրամ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը և 10.500.000 ՀՀ դրամ շա հու թա հար կը, ի նչ պես 
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նաև այդ գու մար նե րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված կար գով տո կոս ներ` սկ սած 25.05.2008 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու-
թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա-
րան) 17.03.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նից` ի դեմս ՀՀ Կա ռա վա րու թյան, հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռ նա-
գան ձել 43.852.300 ՀՀ դրամ` որ պես պատ ճառ ված վնա սի և վե րա դարձ ման են թա կա 
ան հիմն հարս տաց ման գու մար, ի նչ պես նաև այդ գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված տո կոս ներ` հաշ-
վար կը կա տա րե լով սկ սած 05.05.2008 թվա կա նից մինչև նշ ված գու մարն Ըն կե րու թյա նը 
փաս տա ցի վե րա դարձ նե լու օ րը: Մնա ցած մա սով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
30.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան` ի դեմս Նա խա րա րու թյան, և Եր-
ևան հա մայն քի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը մերժ վել են, և Դա տա րա նի 17.03.2011 թվա կա նի 
վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կա յաց րել Նա խա րա րու թյու նը և Քա ղա-
քա պե տը:

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը:

2. Նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 

1-ին հոդ վա ծի 6-րդ կե տը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 219-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ ա ռան ձին քն նարկ ման 

ա ռար կա է դարձ րել 05.05.2008 թվա կա նի «Ան շարժ գույ քը պե տու թյան և հա սա րա կու-
թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու մա սին» 
պայ մա նագ րի` «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի պա հան ջին հա կա սե լու հան գա ման քը և այդ տրա մա բա նու թյամբ եզ րա կաց րել է, որ 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան պայ մա նագ րով չեն կա րող կար գա վոր վել այն պի սի հա րա բե-
րու թյուն ներ, ո րոնց ի րա վա կան կար գա վո րու մը սահ ման ված է Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան հար կային օ րենսդ րու թյամբ: Այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ 
բո ղո քի փաս տարկ նե րից դուրս այլ փաս տար կի քն նու թյան փաս տով դուրս է ե կել վե-
րաքն նու թյան սահ ման նե րից, ի նչ պես նաև սահ մա նա զան ցել է իր լի ա զո րու թյուն նե րը, և 
դա այն պա րա գա յում, ե րբ Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում նշ ված պայ մա-
նագ րի ան վա վե րու թյան պա հան ջը կող մե րից որ ևէ մե կը չի բարձ րաց րել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ծար ծե լով 05.05.2008 թվա կա նի «Ան շարժ գույ քը պե-
տու թյան և հա սա րա կու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու-
ցում վճա րե լու մա սին» պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան հան գա ման քը, հղում է կա տա րել 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 6-րդ կե տին: Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա-
տա րանն ան տե սել է, որ նշ ված նորմն ո ւղ ղա կի ո րեն վե րա բե րում է ա ռա ջաց ման պա-
հից պե տաիշ խա նա կան են թա կա յու թյուն են թադ րող, բնույ թով վար չա կան, ֆի նան սա-
կան, հար կային, է ու թյամբ ամ բող ջո վին հան րային այն հա րա բե րու թյուն նե րին, ո րոնք 
ծա գել են որ պես այդ պի սիք և ո րոնց նկատ մամբ, բնա կա նա բար, քա ղա քա ցի ա կան 
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ի րա վուն քի նոր մե րը են թա կա չեն կի րառ ման, ի սկ սույն գոր ծով կող մե րի միջև ի սկզ-
բա նե վե րոգ րյալ պայ մա նագ րի ու ժով ա ռա ջա ցել են հա վա սա րու թյան ու կամ քի ի նք-
նա վա րու թյան հատ կա նիշ նե րով բնու թագր վող քա ղա քա ցի ա կան հա րա բե րու թյուն ներ, 
ո րոնք են թա կա են կար գա վոր ման բա ցա ռա պես քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի նոր մե-
րով: Բա ցի այդ, 05.05.2008 թվա կա նի «Ան շարժ գույ քը պե տու թյան և հա սա րա կու թյան 
կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու մա սին» պայ մա-
նա գի րը` դրա նում առ կա գնին վե րա բե րող դրույ թին հա վել վող` Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի մատ նան շած «այդ թվում` ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը» պայ մա նի մա սով ոչ թե հա-
կա սում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 6-րդ կե տին, այլ մի ան գա մայն 
հա մա պա տաս խա նում է պայ մա նագ րի գի նը գոր ծար քում ամ րագ րե լու վե րա բե րյալ 
նույն օ րենսգր քով սահ ման վող պա հան ջին:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ը նդ հան րա պես չի ան դրա դար ձել հայ ցագ նի բաղ կա ցու-
ցիչ մա սը կազ մող շա հու թա հար կի գու մա րի վե րա բե րյալ Նա խա րա րու թյան ներ կա յաց-
րած փաս տարկ նե րին և որ ևէ կերպ չպատ ճա ռա բա նե լով դրանց հիմ նա վոր կամ ան-
հիմն լի նե լը` Դա տա րա նի վճիռն այդ մա սով ևս թո ղել է ան փո փոխ: Մինչ դեռ, Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր ո րոշ ման մեջ ան դրա դառ նալ Դա տա րա նի վճ ռի դեմ 
Նա խա րա րու թյան ներ կա յաց րած վե րաքն նիչ բո ղո քի բո լոր փաս տարկ նե րին և պատ-
ճա ռա բա նել, թե դրան ցից ո րոնք են իր հա մար ըն դու նե լի և ո րոնք` ոչ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 30.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

2.1. Քա ղա քա պե տի վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծը, 44-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ կե տը, 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծը, սխալ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ-
վա ծի 6-րդ կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ օ րեն քին չհա մա պա տաս խա նող գոր ծարքն 

ա ռո չինչ է մի այն օ րեն քով ո ւղ ղա կի սահ ման ված դեպ քում: Մինչ դեռ, տվյալ դեպ քում Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը, եզ րա կաց նե լով, որ 05.05.2008 թվա կա նի «Ան շարժ գույ քը պե տու-
թյան և հա սա րա կու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում 
վճա րե լու մա սին» պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տը հա կա սում է «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րին, և այն մի մա սով դի տե լով 
որ պես ա ռո չինչ` չի մատ նան շել այն ի րա վա կան հիմ քը, մաս նա վո րա պես` նշ ված օ րեն-
քի այն հոդ վա ծը, ո րը սահ մա նում է, որ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի նե րա ռու մը պայ մա-
նագ րի գնի մեջ ա ռո չինչ պայ ման է: Նման պա րա գա յում 05.05.2008 թվա կա նի «Ան շարժ 
գույ քը պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ-
հա տու ցում վճա րե լու մա սին» պայ մա նագ րի վե րոգ րյալ պայ մանն օ րեն քի ու ժով չի կա րող 
գնա հատ վել որ պես ա ռո չինչ, այլ այն ա ռն վազն կա րող է լի նել վի ճա հա րույց, սա կայն Ըն-
կե րու թյունն իր կող մից հա րուց ված հայ ցի շր ջա նակ նե րում այդ պայ մա նը չի վի ճար կել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1-ին 
հոդ վա ծի 6-րդ կե տը, ե կել է այն հետ ևու թյան, որ քա ղա քա ցի աի րա վա կան պայ մա նագ-
րով չեն կա րող կար գա վոր վել այն պի սի հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնց ի րա վա կան կար գա-
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վո րու մը սահ ման ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հար կային օ րենսդ րու թյամբ: 
Մինչ դեռ, 05.05.2008 թվա կա նի «Ան շարժ գույ քը պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կա րիք-
նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու մա սին» պայ մա նագ րի 
մաս նա կից նե րը մի մյանց նկատ մամբ վար չա կան կամ այլ իշ խա նա կան են թա կա յու թյան 
վրա հիմն ված գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ չեն գտն վել, քա նի որ վեր ջին նե րիս 
միջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը հա վա սա րու թյան և կամ քի ի նք նա վա րու թյան 
հատ կա նիշ նե րով բնու թագր վող պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն ներ են:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցի չը գոր-
ծի նախ նա կան քն նու թյան ըն թաց քում միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել Դա տա րան` «Ար-
թին Է նթրփ րայս» ՍՊԸ-ի ներ կա յա ցուց չին որ պես վկա հրա վի րե լու և հար ցաքն նե լու 
վե րա բե րյալ, ո րի ցուց մուն քով կա րող էր ա պա ցուց վել այն փաս տը, որ Ըն կե րու թյա նը 
պատ կա նող գույ քի գնա հատ ման ար ժե քը նե րա ռել է նաև ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը: 
Մինչ դեռ, Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով այդ միջ նոր դու թյու նը և ո րո շում կա յաց նե լով նշ-
ված ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չին որ պես վկա հրա վի րե լու և հար ցաքն նե լու մա սին, չի 
հար ցաքն նել վկային` վեր ջի նիս Դա տա րան չներ կա յա նա լու պատ ճա ռով, ի սկ գոր ծում 
առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց նրա` հար գե լի պատ ճա ռով Դա տա րան չներ կա յա նա լու վե րա-
բե րյալ: Մի ա ժա մա նակ Դա տա րա նը չի ձեռ նար կել մի ջոց ներ ան հար գե լի պատ ճա ռով 
Դա տա րան չներ կա յա ցած վկային բեր ման են թար կե լու և հար ցաքն նե լու ո ւղ ղու թյամբ: 
Ար դյուն քում Դա տա րա նը վճի ռը կա յաց րել է գոր ծի հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե-
ցող ա պա ցույ ցի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում:

 Վե րոգ րյալ հիմ նա վոր մամբ ան հիմն է նաև Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյու-
նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի հաշ-
վեգր ման վե րա բե րյալ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 30.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

2.2. Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
 Նա խա րա րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քում ներ կա յաց վել է փաս տարկ այն մա սին, որ 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դուրս է ե կել վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված փաս տարկ նե րի սահ-
ման նե րից և քն նու թյան ա ռար կա է դարձ րել 05.05.2008 թվա կա նի «Ան շարժ գույ քը պե-
տու թյան և հա սա րա կու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու-
ցում վճա րե լու մա սին» պայ մա նագ րի հա կա սու թյու նը «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին: Մինչ դեռ, նշ ված փաս տարկն ան հիմն է և չի 
բխում քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյան դրույթ նե րից:

 Նա խա րա րու թյան կող մից սխալ է մեկ նա բան վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
1-ին հոդ վա ծի 6-րդ կե տի է ու թյու նը, քա նի որ այն քա նով, որ վե րոգ րյալ պայ մա նագ րով 
սահ ման վել է «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի կա նոն նե-
րին հա կա ռակ պայ ման, այն չի կա րող ա ռաջ բե րել ի րա վա կան հետ ևանք ներ և այդ հա-
րա բե րու թյան նկատ մամբ ո ւղ ղա կի ո րեն կի րա ռե լի են հար կային օ րենսդ րու թյան պա-
հանջ նե րը: Հետ ևա բար, ի մաս տա զուրկ է վճ ռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կը, որ տվ յալ 
դեպ քում պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան պա հանջ չի ներ կա յաց վել: 

Ինչ վե րա բե րում է Նա խա րա րու թյան այն փաս տար կին, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը չի ան դրա դար ձել շա հու թա հար կին, ա պա նշ ված փաս տար կը ևս հիմ նա զուրկ է, քա-
նի որ Նա խա րա րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քից պարզ է դառ նում, որ վեր ջինս շա հու թա-
հար կի վե րա բե րյալ Դա տա րա նի վճ ռում տր ված ի րա վա կան գնա հա տա կան նե րի դեմ 
որ ևէ ա ռար կու թյուն չի ներ կա յաց րել, այ սինքն` Դա տա րա նի կող մից այդ մա սով ներ կա-
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յաց ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյու նը վե րաքն նիչ բո ղո քում չի վի ճարկ վել, և նման պայ-
ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չէր կա րող դուրս գալ վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի 
և հիմ նա վո րում նե րի շր ջա նա կից:

 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նը վե րա բե րում է նաև Քա ղա քա պե տի բե րած 
վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տարկ նե րին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ 

փաս տե րը.
1) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը` ի դեմս Քա ղա քա պե տի, ո րի ա նու նից լի ա-

զո րագ րի հի ման վրա հան դես է ե կել Կազ մա կեր պու թյու նը` ի դեմս տնօ րե նի («Կողմ-
1»), և Ըն կե րու թյու նը` ի դեմս տնօ րե նի («Կողմ-2»), ղե կա վար վե լով «Հա սա րա կու թյան 
և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան օ տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով և 
ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 01.11.2007 թվա կա նի թիվ 1607-Ն ո րոշ մամբ, 05.05.2008 թվա կա նին 
կն քել են «Ան շարժ գույ քը պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե-
լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու մա սին» պայ մա նա գի րը, ո րի 1.1-րդ կե տի 
հա մա ձայն` «Կողմ-2»-ը «Կողմ-1»-ին փո խան ցում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն 
պատ կա նող Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի 130-րդ շեն քի դի մաց (Գե տառ գե տի վրա) 
գտն վող 98,8քմ, 71,3քմ ը նդ հա նուր մա կե րես նե րով շի նու թյուն նե րը, 54,8քմ ը նդ հա նուր 
մա կե րե սով շվա քա րա նը և 446քմ մա կե րե սով վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քով պատ կա-
նող հո ղա տա րած քը (այ սու հետ` Օբյեկտ) …: 

Օբյեկ տի շու կա յա կան ար ժե քը կազ մում է 174.012.000 ՀՀ դրամ, ո րի հիմ քում ըն-
կած է «Ար թին Է նթրփ րայս» ՍՊԸ-ի կող մից 04.05.2008 թվա կա նին կազմ ված գնա հատ-
ման հաշ վետ վու թյու նը: «Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա-
կա նու թյան օ տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված և 
շու կա յա կան ար ժե քին ա վե լաց վող 15 տո կոս գու մա րը կազ մում է 26.101.800 ՀՀ դրամ, 
ըն դա մե նը` 200.113.800 ՀՀ դրամ (փոխ հա տուց ման գու մար), այդ թվում` ա վե լաց ված ար-
ժե քի հար կը:

 Նույն պայ մա նագ րի 2.2-րդ կե տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տում նշ ված 
«Կողմ-2»-ին հա սա նե լիք գու մա րից Օբյեկ տի շու կա յա կան ար ժե քը` 174.012.000 ՀՀ դրա-
մը` նե րա ռյալ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը, վճար վում է պայ մա նա գի րը կն քե լուց և հա շիվ-
ապ րան քագ րե րը «Կողմ-1»-ին ներ կա յաց նե լուց հե տո հինգ բան կային օր վա ըն թաց քում:

 Նույն պայ մա նագ րի 2.3-րդ կե տի հա մա ձայն` «Կողմ-2»-ին հա սա նե լիք գու մա րից 
«Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան օ տար ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված և շու կա յա կան ար ժե քին ա վե-
լաց վող 15 տո կոս գու մա րը` 26.101.800 ՀՀ դրա մը` նե րա ռյալ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը, 
վճար վում է կող մե րի կամ նրանց լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից Օբյեկ տի ըն դուն-
ման-հանձն ման ակ տը ստո րագ րե լուց և հա շիվ-ապ րան քա գի րը «Կողմ-1»-ին ներ կա յաց-
նե լուց հե տո հինգ բան կային օր վա ըն թաց քում (հա տոր 1ին, գ.թ. 79):

2) Ըն կե րու թյան կող մից 05.05.2008 թվա կա նի «Ան շարժ գույ քը պե տու թյան և հա-
սա րա կու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու 
մա սին» պայ մա նա գի րը չի վի ճարկ վել:

3) «Ար թին Է նթրփ րայս» ՍՊԸ-ի 04.05.2008 թվա կա նի գնա հատ ման հաշ վետ վու-
թյան եզ րա փա կիչ մա սի հա մա ձայն` գնա հատ վող ան շարժ գույ քի շու կա յա կան ար ժե քը 
04.05.2008 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մում է` շենք-շի նու թյուն նե րի ար ժե քը` 158.915.237 
ՀՀ դրամ, հո ղի ար ժե քը` 15.096.618 ՀՀ դրամ, ըն դա մե նը` 174.011.855 ՀՀ դրամ, կլո րաց-
ված` 174.012.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1ին, գ.թ. 5467):
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4) 06.05.2008 թվա կա նի թիվ 1 հաշ վի հա մա ձայն` Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու-
թյա նը վճա րել է 174.012.000 ՀՀ դրամ` նե րա ռյալ 29.002.000 ՀՀ դրամ ա վե լաց ված ար-
ժե քի հար կը, ի սկ 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2 հաշ վի հա մա ձայն` Կազ մա կեր պու թյունն 
Ըն կե րու թյա նը վճա րել է 26.101.800 ՀՀ դրամ` նե րա ռյալ 4.350.300 ՀՀ դրամ ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կը (հա տոր 1ին, գ.թ. 7475):

5) 20.05.2008 թվա կա նի վճար ման թիվ 4 և թիվ 5 հանձ նա րա րագ րե րի հա մա ձայն` 
Ըն կե րու թյու նը վճա րել է հա մա պա տաս խա նա բար 29.002.000 ՀՀ դրամ և 4.350.300 ՀՀ 
դրամ ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ, ի սկ 27.06.2008 թվա կա նի վճար ման թիվ 013 հանձ նա-
րա րա կա նի և 12.12.2008 թվա կա նի վճար ման թիվ 14 հանձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Ըն-
կե րու թյու նը վճա րել է հա մա պա տաս խա նա բար 10.000.000 ՀՀ դրամ և 500.000 ՀՀ դրամ 
շա հու թա հարկ (հա տոր 1ին, գ.թ. 1316):

6) Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, քն նե լով թիվ ՎԴ/2575/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ Կա-
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Մյաս նի կյա նի հար կային 
տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
11.12.2009 թվա կա նի վճ ռի դեմ` ը ստ Տես չու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` 22.454.300 
ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, 27.05.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ գտել է, որ 
05.05.2008 թվա կա նի «Ան շարժ գույ քը պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կա րիք նե րի հա-
մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու մա սին» պայ մա նագ րի հի ման 
վրա Ըն կե րու թյան կող մից ստաց ված 200.113.800 ՀՀ դրա մը շա հու թա հար կով հարկ ման 
են թա կա չէ («Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի
ա կան և վար չա կան գոր ծե րով ո րո շում նե րի ը նտ րա նի» (20092010)Եր.: Ա մա րաս, 
2011, էջ` 536540):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը նշ ված հիմ քե րի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ դրանք հիմ նա վոր են մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ.

«Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան օ տար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն`  սե փա կա նու թյու նը կա րող է 
օ տար վել` ձեռք բե րո ղի և օ տար ման են թա կա սե փա կա նու թյան սե փա կա նա տի րոջ միջև 
կնք վող պայ մա նագ րի հա մա ձայն: Այս դեպ քում կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ են մի այն 
ո րոշ վում օ տար վող սե փա կա նու թյան դի մաց տր վող հա մար ժեք փոխ հա տուց ման չա փը, 
ձևը, կար գը, ժամ կետ նե րը, պայ ման ներն ու կող մե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը …:

«Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան օ տար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` օ տար վող սե փա կա նու թյան դի-
մաց սե փա կա նա տի րո ջը վճար վում է հա մար ժեք փոխ հա տու ցում: Հա մար ժեք է հա մար
վում օ տար վող գույ քի շու կա յա կան ար ժե քից տասն հինգ տո կոս ա վե լի գու մա րը:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` օ տար վող սե փա կա նու թյան շու կա յա կան 
ար ժե քը բաց և մր ցակ ցային շու կա յում uե փա կա նու թյուն հան դիuա ցող գույ քի վա ճա ռո-
ղի և գնոր դի գի տակ ցա բար, ար դա րա ցի ա ռևտ րի պայ ման նե րի պահ պան մամբ և o րի-
նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում ձևա վոր վող, գույ քի վա ճառ քի ա ռա վել հա վա-
նա կան գինն է:

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` սե փա կա նու թյան օ տար ման հետ կապ
ված օ տար վող սե փա կա նու թյան սե փա կա նա տի րոջ հա մար պե տա կան կամ տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից այդ կա պակ ցու թյամբ ա ռա ջա ցող 
ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե րը (հար կեր, տուր քեր, պար տա դիր վճար ներ) 
հա տու ցում է ձեռք բե րո ղը:
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«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու-
թյան հա մա ձայն` ԱԱՀ վճա րող ներ են հա մար վում օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի նք-
նու րույն տն տե սա կան (ձեռ նար կա տի րա կան) գոր ծու նե ու թյուն վա րող և նույն օ րեն քի 6 
հոդ վա ծում թվարկ ված գոր ծարք ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) ի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան 
և ի րա վա բա նա կան ան ձինք, ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ չու նե ցող ձեռ նար-
կու թյուն նե րը (այ սու հետ` ան ձինք), բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծով և նույն օ րեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րի:

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
պար բե րու թյան հա մա ձայն` ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) են 
հա մար վում` ապ րանք նե րի մա տա կա րա րու մը` գոր ծարք, ո րն ի րա կա նաց վում է ապ-
րանք նե րի (այդ թվում` ար տադ րան քի և ան շարժ գույ քի) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը` 
հա տուց ման դի մաց այլ ան ձի փո խան ցե լու մի ջո ցով:

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
պար բե րու թյան հա մա ձայն` ԱԱՀ-ով հարկ վող շր ջա նա ռու թյու նը ո րոշ վում է հետ ևյալ 
կար գով. ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման դեպ քե-
րում (բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րի) ԱԱՀ-ով հարկ վող շր ջա-
նա ռու թյուն է հա մար վում դրանց ար ժե քը դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ (նե րա ռյալ` 
այդ ար ժե քին օ րեն քով մի աց վող այլ վճա րում նե րը)` ա ռանց ԱԱՀ-ի, ո րը գնոր դը պետք է 
վճա րի մա տա կա րա րին որ պես հա տու ցում:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հա սա րա կու թյան և պե տու թյան 
կա րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան օ տա րու մը կա տար վում է ձեռք բե րո ղի և օ տար-
ման են թա կա սե փա կա նու թյան սե փա կա նա տի րոջ միջև կնք վող պայ մա նագ րի հի ման 
վրա, ո րն իր բնույ թով քա ղա քա ցի աի րա վա կան է, քա նի որ օ տար վող սե փա կա նու թյան 
դի մաց տր վող հա մար ժեք փոխ հա տուց ման չա փը, ձևը, կար գը, ժամ կետ նե րը, պայ ման-
ներն ու կող մե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը ո րոշ վում են բա ցա ռա պես նրանց հա մա-
ձայ նու թյամբ:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Կազ մա կեր պու թյան և Ըն կե րու թյան միջև 
05.05.2008 թվա կա նին կնք ված «Ան շարժ գույ քը պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կա րիք-
նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու մա սին» պայ մա նագ րի 
1.1-րդ կե տով Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող Եր ևա նի Նալ բան դյան փո ղո ցի 130-րդ շեն քի 
դի մաց (Գե տառ գե տի վրա) գտն վող 98,8քմ, 71,3քմ ը նդ հա նուր մա կե րես նե րով շի նու-
թյուն նե րի, 54,8քմ ը նդ հա նուր մա կե րե սով շվա քա րա նի և 446քմ մա կե րե սով վար ձա կա-
լու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա տա րած քի շու կա յա կան ար ժե քը կող մե րի միջև 
ո րոշ վել է 174.012.000 ՀՀ դրամ, ո րին «Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա-
մար սե փա կա նու թյան օ տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-
ման ված շու կա յա կան ար ժե քին ա վե լաց վող 15 տո կոս գու մա րը կազ մել է 26.101.800 ՀՀ 
դրամ, ըն դա մե նը` 200.113.800 ՀՀ դրամ (փոխ հա տուց ման գու մար), այդ թվում` ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կը:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ 200.113.800 ՀՀ դրամ գու մարն օ տար վող սե փա կա-
նու թյան դի մաց սե փա կա նա տի րո ջը վճար վող հա մար ժեք փոխ հա տուց ման գու մարն է: 
Հետ ևա բար, ան հիմն է Նա խա րա րու թյան պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ կող-
մե րի միջև 05.05.2008 թվա կա նին կնք ված «Ան շարժ գույ քը պե տու թյան և հա սա րա կու-
թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու մա սին» 
պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն` 200.113.800 ՀՀ դրամ գու մա-
րի մեջ նե րառ վել է նաև հարկ ման են թա կա ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը:

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, քն նե լով թիվ ՎԴ/2575/05/09 վար չա կան գոր-
ծով Տես չու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 11.12.2009 թվա կա նի վճ ռի 
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դեմ` ը ստ Տես չու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` 22.454.300 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու 
պա հան ջի մա սին, 27.05.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ գտել է, որ 05.05.2008 թվա կա նի «Ան-
շարժ գույ քը պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի-
մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու մա սին» պայ մա նագ րի հի ման վրա Ըն կե րու թյան կող մից 
ստաց ված 200.113.800 ՀՀ դրա մը շա հու թա հար կով հարկ ման են թա կա չէ: Նույն ո րոշ-
մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` սե փա-
կա նա տի րոջ գույ քը ոչ թե վա ճառ վում է նրա ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան շր-
ջա նակ նե րում` ան ձնա կան շա հե րից ել նե լով, այլ ի րաց վում է պե տու թյան և հա սա րա կու-
թյան կա րիք նե րի դի մաց` վճար վե լով փոխ հա տու ցում, ո րը ոչ թե սե փա կա նա տի րոջ 
ե կա մուտն է, այլ գույ քի նկատ մամբ ու նե ցած սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դա րեց-
ման դի մաց տր վող հա մար ժեք փո խա րի նում։ 

Ա վե լին, նշ ված գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ «Հա սա րա կու թյան և 
պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան օ տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ 
հոդ վա ծով հս տակ սահ ման ված է, որ սե փա կա նու թյան օ տար ման հետ կապ ված ա ռա-
ջա ցող ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես` հար կե րը, հա տու ցում 
է ձեռք բե րո ղը, հետ ևա բար Ըն կե րու թյու նը փոխ հա տուց ման գու մա րից շա հու թա հարկ 
չպետք է վճա րի։ Բա ցի այդ, վե րոգ րյալ օ րեն քով սահ ման ված սկզ բունք նե րից է նաև, որ 
գե րա կա հան րային շա հից ել նե լով` սե փա կա նու թյան օ տա րու մը չպետք է չհիմ նա վոր-
ված վնաս պատ ճա ռի սե փա կա նա տի րո ջը։ 

Ինչ վե րա բե րում է «Ան շարժ գույ քը պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կա րիք նե րի 
հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու մա սին» պայ մա նագ րի ա ռո-
չինչ լի նե լու վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հիմ նա վո րում նե րին, ա պա այդ մա-
սով վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է, քա նի որ «Ան շարժ գույ քը պե տու թյան և հա սա րա-
կու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու և դրա դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու մա սին» 
պայ մա նագ րի ա ռոչն չու թյան հետ կապ ված պա հանջ չի ներ կա յաց վել, և հետ ևա բար, 
նշ ված պայ մա նագ րի ի րա վա չա փու թյան հետ կապ ված ի րա վա կան հար ցե րը դուրս են 
սույն գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րից: 

Այ նու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի վա րույ թը են թա-
կա է կարճ ման հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` մեկ կող մի` 
մյու սի վար չա կան կամ այլ իշ խա նա կան են թա կա յու թյան վրա հիմն ված գույ քային` նե-
րա ռյալ հար կային, ֆի նան սա կան ու վար չա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյու նը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը չեն կի րառ վում, ե թե այլ բան 
նա խա տես ված չէ օ րենսդ րու թյամբ:

«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ գլ խով (33-35-րդ հոդ ված ներ) սահ ման վում է 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րից ա վել բյու ջե վճար ված գու մար նե րը (գե րավ ճար նե-
րը) հարկ վճա րո ղին վե րա դարձ նե լու կար գը:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյու-
նը մեկ կող մի` մյու սի վար չա կան կամ այլ իշ խա նա կան են թա կա յու թյան վրա հիմն ված 
գույ քային` նե րա ռյալ հար կային, ֆի նան սա կան ու վար չա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ, ի սկ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րից ա վել բյու ջե վճար-
ված գու մար նե րը (գե րավ ճար նե րը) հարկ վճա րո ղին վե րա դարձ նե լու հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն ներն ի րենց բնույ թով հար կային (վար չա կան) հա րա բե րու թյուն ներ են, 
ո րոնք կար գա վոր վում են հար կային օ րենսդ րու թյամբ:

Տ վ յալ դեպ քում Ըն կե րու թյան պա հան ջը վե րա բե րում է ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
կի և շա հու թա հար կի գծով ա վել վճար ված գու մար նե րի բռ նա գանձ մա նը, որ պի սի հա-
րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով և դուրս են ՀՀ 
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քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րից:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` քա ղա քա ցի ա կան բո լոր գոր ծերն ը նդ դա տյա են ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նը կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե վե ճը են թա կա չէ դա տա րա-
նում քն նու թյան:

Նշ ված նոր մե րից հետ ևում է, որ ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րան նե րին ը նդ դա տյա են մի այն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րը, ի սկ ա ռա ջին ա տյա նի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան այլ բնույ թի, այդ թվում նաև` հար կային գոր ծի 
ներ կա յաց ման դեպ քում վեր ջինս պար տա վոր է կար ճել այդ պի սի գոր ծի վա րույ թը:

 Հետ ևա բար, Ըն կե րու թյան ներ կա յաց րած 33.352.300 ՀՀ դրամ ա վե լաց ված ար ժե-
քի հար կը և 10.500.000 ՀՀ դրամ շա հու թա հար կը, ի նչ պես նաև այդ գու մար նե րի նկատ-
մամբ բան կային տո կոս նե րը բռ նա գան ձե լու պա հանջն ը նդ դա տյա չէ ա ռա ջին ա տյա նի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին, և այդ գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 38-րդ հոդ վա ծի «գ» են թա կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը են թա կա է վե րա-
դարձ ման մաս նա կի կամ լրիվ տվ յալ գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու կամ հայցն ա ռանց 
քն նու թյան թող նե լու դեպ քում, ե թե գոր ծը են թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան, կամ 
հայց վո րը չի պահ պա նել տվ յալ կա տե գո րի այի գոր ծի հա մար վե ճը լու ծե լու սահ ման ված 
նախ նա կան ար տա դա տա րա նա կան կար գը, կամ հայ ցը ներ կա յաց րել է ան գոր ծու նակ 
ան ձը, ին չից հետ ևում է, որ սույն գոր ծով պե տա կան տուր քի հարցն օ րեն քի ու ժով հա-
մար վում է լուծ ված:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցուց չին որ պես վկա հրա վի-
րե լու և հար ցաքն նե լու վե րա բե րյալ Քա ղա քա պե տի վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տար կին չի 
ան դրա դառ նում, քա նի որ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից ել նե լով` տվյալ 
փաս տար կը սույն գոր ծի լուծ ման հա մար չու նի որ ևէ է ա կան նշա նա կու թյուն:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են նաև վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս-
խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տի ու ժով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա-

ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 30.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծի վա րույ թը կար ճել:
2. Պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 

և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 

ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ 
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0703/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0703/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ա. Թու մա նյան
 Դա տա վոր ներ՝ Լ. Գրի գո րյան
 Գ. Մա տի նյան
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե.ԽՈւՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ս.ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ռու զան նա Գևոր գյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ 
հայ ցի Ռու զան նա Գևոր գյա նի ը նդ դեմ «Բ ՏԱ Բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ)` վնա սի 
փոխ հա տուց ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ռու զան նա Գևոր գյա նը պա հան ջել է Բան կից բռ նա գան ձել 

3.475.934 ՀՀ դրամ, որ պես տու ժող Վ. Սա ֆա րյա նի խնամ քի տակ գտն վող եր կու ե րե-
խա նե րի ու կնոջ հա մար վնա սի փոխ հա տու ցում 22 ա միս նե րի հաշ վար կով մինչև ե րե-
խա նե րի 18 տա րին լրա նա լը, հաշ վար կը կա տա րե լով մինչև վճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտ նե լը, ի նչ պես նաև բռ նա գան ձել ա մե նամ սյա գու մար 78.665 ՀՀ դրամ և դրա նից հե-
տո օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա մա պա տաս խան գու մար: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի 15.10.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 11.01.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռու-
զան նա Գևոր գյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` ո րոշ վել է Եր ևա-
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նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նի 15.10.2010 թվա կա նի վճի ռը բե կա նել և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Խան դա նյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 23.06.2011 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
05.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռու զան նա Գևոր գյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 23.06.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ռու զան նա Գևոր գյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Բան կը։

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

հիմ նա վո րում նե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1058-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ կե տը և 1062-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 15.11.1992 թվա-
կա նի թիվ 579 ո րոշ մամբ հաս տատ ված` «Ձեռ նար կու թյուն նե րի, հիմ նարկ նե րի, կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի /ան կախ սե փա կա նու թյան ձևից/ աշ խա տող նե րի աշ խա տան քային 
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հետ կապ ված խեղ ման, մաս նա գի տա կան հի-
վան դու թյան և ա ռող ջու թյան այլ վնաս ման հետ ևան քով պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա-
տուց ման կար գի մա սին» կա նոն նե րի 4-րդ, 7-րդ և 19-րդ կե տե րը, ո րոնք պետք է կի րա-
ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 15.11.1992 թվա կա նի թիվ 579 ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված` «Ձեռ նար կու թյուն նե րի, հիմ նարկ նե րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի /ան-
կախ սե փա կա նու թյան ձևից/ աշ խա տող նե րի աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե-
րի կա տար ման հետ կապ ված խեղ ման, մաս նա գի տա կան հի վան դու թյան և ա ռող ջու-
թյան այլ վնաս ման հետ ևան քով պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տուց ման կար գի մա սին» 
կա նոն նե րի 1-ին կե տը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
47-րդ, 51-րդ, 53-րդ հոդ ված նե րը և 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 5-րդ են թա կե տը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ տվ յալ դեպ քում վնա սը պատ ճա ռել է ոչ 
թե Բան կը, այլ վեր ջի նիս աշ խա տա կի ցը, ի սկ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1058-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տը սահ մա նում է, որ վնա սի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն օ րեն-
քով կա րող է դր վել վնաս չպատ ճա ռած ան ձի վրա: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող` Գոռ Ա բա ջյա նի, Մու շեղ Մու րա դյա նի և Բան կի գոր ծա դիր տնօ րեն Գա-
գիկ Վա հա նյա նի հայ տա րա րու թյուն նե րը որ պես փաստ չի հե տա զո տել և դրանց օբյեկ-
տիվ գնա հա տա կան չի տվել: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը չի կա-
տա րել ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, օբյեկ տիվ և լրիվ հե տա զո տում` ան տե սե լով, որ 
գոր ծով հիմ նա վոր ված է, որ Սե րոբ Մի նա սյա նը և Վա հան Սա ֆա րյա նը, հան դի սա նա-
լով Բան կի աշ խա տա կից ներ, դժ բախտ պա տա հա րի օ րն ա ռա վո տյան հրա վիր ված են 
ե ղել Բան կի գլ խա մա սային գրա սե նյակ հաշ վետ վու թյուն և վար կային գործ ներ կա յաց-
նե լու հա մար, ի նչն ա պա ցուց վում է Գա գիկ Վա հա նյա նի, Գոռ Ա բա ջյա նի և Մու շեղ Մու-
րա դյա նի հայ տա րա րու թյուն նե րով, և Բան կում գոր ծե րը վեր ջաց նե լուց հե տո մեկ նել են 
աշ խա տա վայր ու ճա նա պար հին էլ Սե րոբ Մի նա սյա նի մեղ քով տե ղի է ու նե ցել ավ տով-
թա րը: 
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Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 05.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը բա վա րա րել:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ ման մեջ ի րա վա ցի ո րեն ամ րագ րել է, որ Ռու զան-

նա Գևոր գյա նը որ ևէ վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց Դա տա րա նին չի ներ կա-
յաց րել Վա հան Սա ֆա րյա նի կող մից աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն ներ, կազ-
մա կեր պու թյան օգ տին ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հան գա ման քը հիմ-
նա վո րե լու հա մար, ի սկ Գա գիկ Վա հա նյա նի, Գոռ Ա բա ջյա նի և Մու շեղ Մու րա դյա նի 
հայ տա րա րու թյուն նե րը հայ ցի բա վա րար ման հիմք հան դի սա նալ չեն կա րող: Ա վե լին, 
որ ևէ տեղ գրա վոր ամ րագ րում չս տա ցած կար գադ րու թյուն նե րը չեն կա րող պար տա վո-
րու թյան ա ռա ջաց ման հիմք հան դի սա նալ:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) Ռու զան նա Սեր ժի Գևոր գյա նը և Վա հան Եր վան դի Սա ֆա րյա նը ա մուս նա ցել են 

25.06.2001 թվա կա նին, հա մա տեղ ա մուս նու թյան ըն թաց քում ու նե ցել են եր կու ե րե խա-
ներ` 31.07.2001 թվա կա նին ծն ված Մա նե և 13.11.2003 թվա կա նին ծն ված Եր վանդ Վա հա-
նի Սա ֆա րյան նե րին (հա տոր 1-ին, գ. թ. 7-9):

2) Ռու զան նա Գևոր գյա նի ա մու սին Վա հան Սա ֆա րյա նը աշ խա տան քի ան ցնե լու 
նպա տա կով 09.04.2007 թվա կա նին Բան կի հետ կն քել է թիվ 115 աշ խա տան քային պայ-
մա նա գի րը, ո րով Վ. Սա ֆա րյա նը պար տա վոր վել է կա տա րել նույն բան կի «Գյում րի» 
մաս նա ճյու ղի վար կա վոր ման բաժ նում գլ խա վոր մաս նա գե տի պար տա կա նու թյուն նե րը 
(հա տոր 1-ին, գ. թ. 41-47):

3) Բան կի հետ 19.02.2007 թվա կա նին կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի, 
այ նու հետև աշ խա տան քային պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին 
01.08.2007 թվա կա նին կնք ված թիվ 97.4 հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն` Սե րոբ Մի նա սյա-
նը ստանձ նել է Բան կի «Գյում րի» մաս նա ճյու ղի կա ռա վար չի պար տա կա նու թյուն նե րը 
(հա տոր 1-ին, գ. թ. 32-40):

4) Վա հան Սա ֆա րյա նը 06.08.2007 թվա կա նին Բան կի «Գյում րի» մաս նա ճյու ղի 
ղե կա վար Սե րոբ Մի նա սյա նի հետ գտն վել է Բան կի գլ խա մա սային գրա սե նյա կում և 
ի րա կա նաց րել իր աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված գոր ծա ռույթ ներ:

5) Վա հան Սա ֆա րյա նը 06.08.2007 թվա կա նին Բան կի «Գյում րի» մաս նա ճյու ղի 
ղե կա վար Սե րոբ Մի նա սյա նի հետ «Գյում րի» մաս նա ճյուղ աշ խա տան քի մեկ նե լիս վեր-
ջի նիս վա րած ավ տո մե քե նայի վթա րի հետ ևան քով մա հա ցել է:

6) Գոռ Ա բա ջյա նի հայ տա րա րու թյան հա մա ձայն` 06.08.2007 թվա կա նին, ե րբ վեր-
ջինս աշ խա տե լիս է ե ղել Բան կի գլ խա մա սային գրա սե նյա կում որ պես ամ փոփ հաշ վետ-
վու թյուն նե րի բաժ նի ա ռա ջա տար մաս նա գետ, ա ռա վո տյան հան դի պել է «Գյում րու» 
մաս նա ճյու ղի կա ռա վա րիչ Սե րոբ Մի նա սյա նին և նույն մաս նա ճյու ղի ա վագ մաս նա գետ 
Վա հան Սա ֆա րյա նին, ո րոնց հետ զրույ ցից ի մա ցել է, որ նրանք մինչև Գյում րի մեկ նե-
լը ե կել են գլ խա մաս գոր ծա դիր տնօ րե նի տե ղա կալ Գա գիկ Վա հա նյա նի կար գադ րու-
թյամբ` մաս նա ճյու ղի ըն թա ցիկ հար ցե րը լու ծե լու, վար կային գոր ծեր հաս տա տե լու հա-
մար (հա տոր 2-րդ, գ. թ. 74):

7) Մու շեղ Մու րա դյա նի հայ տա րա րու թյան հա մա ձայն` 03.08.2007 թվա կա նին, ո ւր-
բաթ օ րը` ե րե կո յան, աշ խա տան քի վեր ջում մաս նա ճյու ղի կա ռա վա րիչ Սե րոբ Մի նա-
սյանն ի րեն հրա վի րել է իր մոտ և հայտ նել է, որ օ գոս տո սի 06-ին` եր կու շաբ թի օ րը, ին-
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քը և մաս նա ճյու ղի գլ խա վոր մաս նա գետ Վա հան Սա ֆա րյա նը հրա վիր ված են գլ խա-
մա սային բան կի գոր ծա դիր տնօ րե նի տե ղա կալ Գ.Վա հա նյա նի մոտ մաս նա ճյու ղին վե-
րա բեր վող հար ցե րի քն նարկ ման հա մար, այդ թվում տա նե լու է ին մի քա նի վար կային 
գոր ծեր, ի նչ պես նաև քա ղա քա ցի Ալ բերտ Դեր ձա կյա նի վար կային գոր ծը (հա տոր 2-րդ, 
գ. թ. 73):

8) Գա գիկ Վա հա նյա նի հայ տա րա րու թյան հա մա ձայն` «… ես վս տա հա բար կա րող 
եմ հա վաս տի աց նել, որ 2007 թվա կա նի օ գոս տո սի 06-ին «Բ ՏԱ Ին վեստ» բան կի «Գյում-
րու» մաս նա ճյու ղի կա ռա վա րիչ Սե րոբ Մի նա սյա նը և ա ռա ջա տար մաս նա գետ Վա հան 
Սա ֆա րյա նը ե ղել են «Բ ՏԱ Ին վեստ» բան կի գլ խա մա սային գրա սե նյա կում, ո ւր և քն-
նար կել ե նք մաս նա ճյու ղի ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված տա րաբ նույթ հար-
ցեր: Ի հա վե լումն կա րող եմ նշել, որ նույն օ րը բան կի ի րա վա սու մար մին նե րի հետ քն-
նարկ վել են «Գյում րու» մաս նա ճյու ղի կող մից ներ կա յաց ված և հաս տատ ման են թա կա 
վար կային գոր ծեր …» (հա տոր 2-րդ, գ. թ. 75):

9) ՀՀ աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թյան պե տի` Ռու զան նա Գևոր գյա նին հաս-
ցե ագր ված 09.06.2009 թվա կա նի թիվ Ե-477 գրու թյան հա մա ձայն` Բան կում ի րա կա-
նաց ված ստուգ մամբ պարզ վել է, որ Վա հան Սա ֆա րյա նի մահ վան փաս տի կա պակ ցու-
թյամբ սահ ման ված կար գով չի ի րա կա նաց վել ծա ռայո ղա կան քն նու թյուն և սահ ման-
ված կար գի խախտ ման ար դյուն քում չի հաշ վարկ վել և վճար վել մի ջին վաս տա կի չա-
փով փոխ հա տու ցում (հա տոր 1-ին , գ. թ. 11):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ բո ղո քը հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված կար գով ձեռք բեր-
ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ի նչ պես նաև վե ճի լուծ ման 
հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու-
թյու նը: Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում ե ն՝ 1. գրա վոր ա պա ցույց նե րով, 2. փոր ձա-
գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով, 3. վկա նե րի ցուց մունք նե րով, 4. գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց ցուց մունք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
գոր ծի հան գա մանք նե րը, ո րոնք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն, 
պետք է հաս տատ վեն մի այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ 
ա պա ցույց նե րով: Այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ չեն գոր ծի լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը պար զե լու հա մար, վե րա բե րե լի չեն, և դա-
տա րա նը հա նում է ա պա ցույց նե րի կազ մից:

Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը, սահ մա նե-
լով ա պա ցույ ցի հաս կա ցու թյու նը, սպա ռիչ սահ մա նել է դրանց տե սակ նե րը, այն է՝ գրա-
վոր ա պա ցույց նե րը, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը, վկա նե րի ցուց մունք նե րը 
և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունք նե րը: Ը նդ ո րում, գոր ծի հան գա մանք նե րը, 
ո րոնք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն, պետք է հաս տատ վեն մի այն 
ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ա պա ցույց նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց 
բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե որ-
քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվ յալ փաս տա կան հան գա ման քը 



268

հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար (տես Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ը նդ դեմ Ա նա հիտ Խա-
չատ րյա նի` բնա կե լի տա րա ծու թյան օգ տա գործ ման ի րա վուն քը ճա նա չե լու, գույքն ու րի-
շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից հետ պա հան ջե լու և վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի դի-
մաց կա տար ված ծախ սե րի փոխ հա տուց ման պա հանջ նե րի մա սին թիվ Ե ՄԴ/0232/02/08 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը իր ո րո շում նե րում, ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա պա ցույց նե րի թույ լատ-
րե լի ու թյա նը, գտել է, որ դա տա րա նը պետք է վե րոն շյալ հոդ վա ծը կի րա ռե լիս ցույց տա, 
թե որ հոդ վա ծով է ար գել ված ա պա ցույ ցի նման տե սա կով նման փաս տի հաս տա տու մը 
(տես` Վար դի թեր Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Ար տա շա տի քա ղա քա-
պե տա րա նի, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան 
կո մի տե ի Ար տա շա տի տա րած քային ստո րա բա ժան ման, եր րորդ ան ձ Մար տին Պետ րո-
սյա նի` ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու և սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի 
մա սին, Մար տին Պետ րո սյանն ը նդ դեմ Վար դի թեր Հով հան նի սյա նի` հո ղա մասն ու րի շի 
ա պօ րի նի տի րա պե տու մից հետ վե րա դարձ նե լու պա հան ջի մա սին, թիվ Ա ՎԴ/0235/02/10 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել նաև, որ դա տա րանն ա պա ցույց-
նե րի վե րա բե րե լի ու թյան կա նոն նե րը կի րա ռե լիս պետք է հաշ վի առ նի, որ վե րա բե րե լի 
են այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են քնն վող գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը հաս տա տե լու 
հա մար: Այդ մա սին է վկա յում նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
113-րդ հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն՝ նա խա գա հո ղը ղե կա վա րում է դա տա կան նիս տը՝ մեր-
ժե լով այն ա մե նը, ի նչն ա ռն չու թյուն չու նի քնն վող գոր ծի հետ:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րանն ա պա ցույց նե րի վե-
րա բե րե լի ու թյան և թույ լատ րե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս պետք է պահ պա նի վե րոն շյալ 
կա նոն նե րը, ո րից հե տո ո րո շի փաս տի հաս տատ ված լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը:

Դա տա րա նը հայ ցի մերժ ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Գա-
գիկ Վա հա նյա նի, Գոռ Ա բա ջյա նի և Մու շեղ Մու րա դյա նի հայ տա րա րու թյուն նե րը սույն 
գոր ծով վե րա բե րե լի ա պա ցույց հան դի սա նալ չեն կա րող, քա նի որ Վա հան Սա ֆա րյանն 
աշ խա տան քային ժա մին, աշ խա տա վայ րը լքե լով Բան կի գլ խա մա սային գրա սե նյակ 
գնա լու, վար կային գոր ծեր տա նե լու և զե կու ցե լու հա մար չի ու նե ցել հա մա պա տաս խան 
հրա ման: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ռու զան նա Գևոր գյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը, 
ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ «Հայց վո րը որ ևէ թույ լատ րե լի և վե րա բե-
րե լի ա պա ցույց դա տա րան չի ներ կա յաց րել Վա հան Սա ֆա րյա նի կող մից աշ խա տան-
քային պար տա կա նու թյուն ներ, կազ մա կեր պու թյան օգ տին ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն-
ներ կա տա րե լու հան գա ման քը հիմ նա վո րե լու հա մար: Ի սկ Բան կի նախ կին աշ խա տա-
կից ներ Գոռ Ա բա ջյա նի և Մու շեղ Մու րա դյա նի, Բան կի գոր ծա դիր տնօ րեն Գա գիկ Վա-
հա նյա նի հայ տա րա րու թյուն նե րը հայ ցի բա վա րար ման հիմք հան դի սա նալ չեն կա րող»: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե-
րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ-
մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն` գոր-
ծով պարզ ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
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փաu տե րը, ի նչ պեu նաև այն o րեն քը, Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը ո րո շում կա յաց նե լիu:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է դա տա կան 
ակ տե րի ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին:

 Մաս նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա-
տա րա նը պար տա վոր է տալ ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը: 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս տատ ված փաս տե րի և ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մի կամ նոր մե-
րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), ո րի հի ման վրա դա տա րա նը 
եզ րա կա ցու թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան մա սին: 

Ո րոշ ման մեջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա-
ծը, ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա նոր մը, այլ պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե 
հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը: 

 Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը բնու թագ րում է ի նչ պես դա տա րա նի, այն-
պես էլ նրա ո րոշ ման ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ը նդ գծում դա տա կան գոր ծու նե ու թյան 
և դա տա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը:

  Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը պետք է 
նշի ոչ մի այն այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է վի ճե լի փաս տե րը հաս տա տե լիս 
և ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև պետք է պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի 
ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մերժ վում: Մի այն նման հիմ նա վո րու մը կա րող 
է վկայել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան մա սին (տե՛ս Ան ժե լա Ղա զա րյա նը, 
Ար փիկ և Ար մի նե Գաս պա րյան ներն ը նդ դեմ Շու շա նիկ Սարգ սյա նի, Ոս կե հատ, Նու նե, 
Հրա նուշ Գաս պա րյան նե րի` ժա ռան գա կան գույ քը ժա ռանգ նե րի միջև բա ժա նե լու պա-
հան ջի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2007 թվա կա նի 
թիվ 3-1843/ՎԴ ո րո շու մը):

 Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, գտ նե լով, որ Բան կի նախ կին աշ խա տա կից ներ 
Գոռ Ա բա ջյա նի և Մու շեղ Մու րա դյա նի, Բան կի գոր ծա դիր տնօ րեն Գա գիկ Վա հա նյա-
նի հայ տա րա րու թյուն նե րը հայ ցի բա վա րար ման հիմք հան դի սա նալ չեն կա րող, որ ևէ 
կերպ չի պատ ճա ռա բա նել այդ եզ րա հան գու մը: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը, վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյամբ օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի 
վճի ռը, ան տե սել է, որ Գոռ Ա բա ջյա նի և Մու շեղ Մու րա դյա նի, Բան կի գոր ծա դիր տնօ րեն 
Գա գիկ Վա հա նյա նի հայ տա րա րու թյուն նե րը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ 
են, քա նի որ Վա հան Սա ֆա րյա նը` հա մա ձայն Բան կի ղե կա վա րու թյան բա նա վոր կար-
գադ րու թյան իր ան մի ջա կան ղե կա վար Սե րոբ Մի նա սյա նի հետ պար տա վոր էր ա մեն 
եր կու շաբ թի փաս տաթղ թային հաշ վետ վու թյուն նե րը ներ կա յաց նել Բանկ: Տվ յալ պա-
րա գա յում, Սե րոբ Մի նա սյա նը և Վա հան Սա ֆա րյա նը, հան դի սա նա լով Բան կի աշ խա-
տա կից ներ, դժ բախտ պա տա հա րի օ րն ա ռա վո տյան հրա վիր ված են ե ղել Բան կի գլ խա-
մա սային գրա սե նյակ հաշ վետ վու թյուն և վար կային գործ ներ կա յաց նե լու հա մար, ին չի 
մա սին ի րենց հայ տա րա րու թյուն նե րում նշել են Գա գիկ Վա հա նյա նը, Գոռ Ա բա ջյա նը և 
Մու շեղ Մու րա դյա նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քը` կապ ված 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ և 51-րդ հոդ ված նե րի խախտ-
ման հետ հա մա րում է հիմ նա վոր, քա նի որ առ կա ա պա ցույց նե րը ոչ վե րա բե րե լի դի-
տելն ի րա վա չափ չէ և դրանք պետք է հե տա զոտ վե ին ը նդ հա նուր կար գով, ի սկ գոր ծուղ-



270

ման հրա մա նի բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող բա ցա ռել այն հան գա ման քը, որ Բան կի աշ-
խա տա կից Վա հան Սա ֆա րյա նը Բան կի գլ խա մա սային գրա սե նյա կում է ե ղել կապ ված 
աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հետ: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա-
ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա-

ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի 
Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0220/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0220/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Գ. Մա տի նյան
 Դա տա վոր ներ՝ Լ. Գրի գո րյան
 Ա. Թու մա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Տա նյա Ա ռա քե լ յա նի և Ռոմ Ա վա գյա նի վճ-

ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 12.10.2011 թվա կա նի ո րոշ-
ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Հե րիք նազ Գևոր գյա նի ը նդ դեմ Ռոմ Ա վա գյա նի, Տա նյա Ա ռա քե-
լ յա նի՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Հե րիք նազ Գևոր գյա նը պա հան ջել է բռ նա գան ձել Տա նյա 

Ա ռա քե լ յա նից և Ռոմ Ա վա գյա նից 6.525 Ա ՄՆ դո լար: 
Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ի. Բար սե ղ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 27.06.2011 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
12.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 27.06.2011 թվա կա նի վճ ռի դեմ Տա նյա Ա ռա-
քե լ յա նի և Ռոմ Ա վա գյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 27.06.2011 թվա-
կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Տա նյա Ա ռա քե լ յա նը և Ռոմ Ա վա-
գյա նը։
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հե րիք նազ Գևոր գյա նը։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 21-րդ հոդ վա ծը, չի կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 331-րդ, 332-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի-
րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ, 53-րդ հոդ-
ված նե րը, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 8-րդ հոդ վա ծը։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը չի գնա հա տել բազ մա կող-
մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան հի ման վրա: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի 
չի ա ռել, որ Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նի 25.06.2010 թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0052/01/10 ո րոշ մամբ քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը 
կարճ վել է տու ժո ղի և ամ բաս տա նյա լի հաշտ վե լու հիմ քով: Այ սինքն՝ տվ յալ դեպ քում 
առ կա չէ հան ցա գոր ծու թյուն՝ վաշ խա ռու թյուն, կա տա րե լու մեջ Տա նյա Ա ռա քե լ յա նի 
մեղ քը հաս տա տող օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճիռ, ո րից հետ ևում է, որ Տա նյա 
Ա ռա քե լ յանն ան մեղ է: Ի սկ ի նչ վե րա բե րում է մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյա նը, ա պա 
այն չի կա րող հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ ան ձի մեղ քը հաս տա տող ա պա ցույց 
հա մար վել, քա նի որ դրա նով ար ձա նագր ված փաս տե րի հիմ քով Տա նյա Ա ռա քե լ յա նին 
ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը պետք է հաս տատ վեր դա տավճ ռով՝ հաշ վի առ նե լով նաև 
այն հան գա ման քը, որ Տա նյա Ա ռա քե լ յանն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ի րեն մե ղա-
վոր չի ճա նա չել: Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմն վե լով մե ղադ րա կան եզ րա կա-
ցու թյան վրա, ա պա ցուց ված է հա մա րել, որ Տա նյա Ա ռա քե լ յա նը, Հե րիք նազ Գևոր գյա-
նից ա մեն ա միս ստա նա լով հա վե լ յալ հինգ տո կոս գու մար, հան ցա գոր ծու թյամբ պատ-
ճա ռել է վնաս:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ ե թե ան ձը կա տա րել է հան ցա գոր-
ծու թյուն և հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճա ռել է վնաս, ա պա հան ցա գոր ծու թյուն կա տա-
րած ան ձն է պա տաս խա նա տու: Մինչ դեռ, տվ յալ դեպ քում հաս տատ ված հա մա րե լով, 
որ Տա նյա Ա ռա քե լ յանն է հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րել և հան ցա գոր ծու թյամբ պատ-
ճա ռել վնաս, պա տաս խա նատ վու թյան է են թար կել նաև Տա նյա Ա ռա քե լ յա նի նախ կին 
ա մուս նուն՝ Ռոմ Ա վա գյա նին: Այ սինքն՝ ե թե նույ նիսկ պայ մա նա կա նո րեն ըն դու նենք, որ 
Տա նյա Ա ռա քե լ յա նը կա տա րել է հան ցա գոր ծու թյուն, ա պա այդ ա րար քի հա մար այլ ան-
ձինք որ ևէ պա տաս խա նատ վու թյուն չեն կա րող կրել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ե թե տե սա կա նո րեն ըն-
դու նենք, որ Հե րիք նազ Գևոր գյա նը Տա նյա Ա ռա քե լ յա նին 2005 թվա կա նից մինչև 2008 
թվա կա նի փետր վար ա մի սը յու րա քան չյուր ա միս տվել է հինգ տո կոս հա վե լ յալ գու մար, 
ա պա Հե րիք նազ Գևոր գյանն իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին ի մա ցել է հենց այդ գու-
մար նե րը տա լու պա հին: Մինչ դեռ, ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար դա տա րան է 
դի մել մի այն 2011 թվա կա նի մարտ ամ սին: Հետ ևա բար, Հե րիք նազ Գևոր գյա նը բաց է 
թո ղել դա տա րան դի մե լու հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 12.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան։
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2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Տա նյա Ա ռա քե լ յանն ու Ռոմ Ա վա գյա նը ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած 

բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քի կրկ նա պա տի կը գե րա զան ցող չա փով փո խա-
ռու թյամբ տվել են 7.000 Ա ՄՆ դո լար, ո րի դի մաց 2005 թվա կա նից մինչև 2009 թվա կա-
նի հու նիս ա միսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ստա ցել են 10.525 Ա ՄՆ դո լար, ո րից 
4.000 Ա ՄՆ դո լա րը՝ հիմ նա կան պարտ քի գու մար, ի սկ 6.525 Ա ՄՆ դո լա րը՝ տո կոս ներ: 
Այ սինքն՝ Տա նյա Ա ռա քե լ յանն ու Ռոմ Ա վա գյանն ա ռանց օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ-
տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի ձեռք են բե րել 3.525 Ա ՄՆ դո լար, ո րը են-
թա կա է վե րա դարձ ման:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը. 
1. Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-

նի 29.01.2010 թվա կա նի՝ 23.06.2010 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով Ռոմ 
Ա վա գյա նի և Տա նյա Ա ռա քե լ յա նի հայցն ը նդ դեմ Հե րիք նազ Գևոր գյա նի՝ 11.000 Ա ՄՆ 
դո լար փո խա ռու թյան գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա հան ջի վե րա բե րյալ բա վա րար վել 
է մաս նա կի ո րեն: Վճռ վել է բռ նա գան ձել Հե րիք նազ Գևոր գյա նից 3.000 Ա ՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք դրամ: Նշ ված վճ ռով հաս տատ ված են հա մար վել հետ ևյալ փաս տե րը.

ա/ Ռոմ Ա վա գյա նը և Տա նյա Ա ռա քե լ յանն ա մու սին ներ ե ն։ Նրանք, չնա յած ՔԿԱԳ 
գրանց մամբ ա մուս նա լուծ ված են, սա կայն ը նդ հա նուր տն տե սու թյուն են վա րում.

բ/ Ի րա կա նում գու մա րը փո խա ռու թյամբ տր վել է ամ սա կան 5 տո կոս հա վե լավ ճա-
րով վե րա դարձ նե լու պայ մա նով, սա կայն այդ մա սին գրա վոր կար գով չի հի շա տակ վել.

գ/ Հե րիք նազ Գևոր գյա նը 2005-2007 թվա կան նե րի ըն թաց քում Տա նյա Ա ռա քե լ յա-
նից մաս-մաս վերց րած և վեր ջի նիս ա մուս նուն` Ռոմ Ա վա գյա նին տր ված գու մա րը վե-
րա դարձ նե լու պար տա վո րագ րում հի շա տակ ված գու մա րից վե րա դարձ րել է 4.000 Ա ՄՆ 
դո լար և փաս տա ցի պարտ քը կազ մում է 3.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք դրամ (հա տոր 
1ին, գ.թ. 1217)։

2. 24.05.2010 թվա կա նի մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ Տա նյա Ա ռա-
քե լ յա նը կա տա րել է հան ցա վոր ա րարք, ո րը նա խա տես ված է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
213-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով: Նույն եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ ա ռա ջադր ված մե ղադ-
րան քում Տա նյա Ա ռա քե լ յանն ի րեն մե ղա վոր չի ճա նա չել (հա տոր 1ին, գ.թ. 59)։ 

3. Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-
նի 25.06.2010 թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0052/01/10 ո րոշ մամբ Տա նյա Ա ռա քե լ յա նի վե րա բե-
րյալ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը 
Տա նյա Ա ռա քե լ յա նի և Հե րիք նազ Գևոր գյա նի հաշտ վե լու հիմ քով կարճ վել է (հա տոր 
1ին, գ.թ. 1011)։

4. Եր ևա նի Շա հու մյան շր ջա նի քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման 
բաժ նի 02.03.1985 թվա կա նի թիվ I-СС 319503 ա մուս նա լու ծու թյան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ 
Ռոմ Ա վա գյա նի և Տա նյա Ա ռա քե լ յա նի ա մուս նա լու ծու թյու նը գրանց վել է 02.03.1985 
թվա կա նին (հա տոր 2րդ, գ.թ. 9)։

5. Փո խա ռու թյան գու մա րը 5 տո կոս տո կո սադ րույ քով տր ված լի նե լու, ի նչ պես նաև 
Հե րիք նազ Գևոր գյա նի կող մից Տա նյա Ա ռա քե լ յա նին հա վե լ յալ գու մար ներ վճար ված լի-
նե լու փաս տե րը հաս տա տող գրա վոր ա պա ցույց ներ գոր ծում առ կա չեն:

6. Առ կա չէ վաշ խա ռու թյան կա տար ման մեջ Տա նյա Ա ռա քե լ յա նի մե ղա վո րու թյունն 
ա պա ցու ցող դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճիռ։
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4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն՝ նախ կի նում քնն ված` քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով o րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա-
տա րա նի վճ ռով հաu տատ ված հան գա մանք նե րը նույն ան ձանց միջև դա տա րա նում այլ 
գործ քն նե լիu կր կին չեն ա պա ցուց վում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում պետք է քն նարկ ման ա ռար կա 
դարձ վի հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցը՝ ա րդյո՞ք սույն գոր ծով վկա յա կոչ ված և նախ կի նում 
քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա րա նի վճ ռով հաս-
տատ ված փաս տե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ կե տի ի մաս տով ու նեն նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն քնն վող գոր ծի հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի ր՝ նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
վե րը նշ ված ի րա վա կան խնդ րին։

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վե րո հի շյալ ի րա վա կան հար-
ցադր մա նը պետք է պա տաս խա նել նա խա դա տե լի ու թյան կամ պրե յու դի ցի այի (լա տի նե-
րեն praejudicialis-ից) դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի, դա տա կան ակ տե րի պրե յու դի ցի ալ 
կա պի և նման կա պի օբյեկ տիվ սահ ման նե րի վեր լու ծու թյան լույ սի ներ քո։ 

Այ սինքն՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած սկզբ նա կան դա տա կան ակ տի նա խա դա տե-
լի ու թյու նը պայ մա նա վո րում է նոր կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյունն 
այն մա սով, ո րը վե րա բե րում է նախ կի նում քնն ված այլ գոր ծով ար դեն ի սկ հաս տատ-
ված փաս տե րին։

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար 
նա խա դա տե լի ու թյու նը նշա նա կում է ո րո շա կի սահ ման նե րում ա պա ցուց ման պար տա-
կա նու թյու նից ա զա տում, ի նչ պես նաև կրկ նա կի ա պա ցուց ման կամ նման հան գա մանք-
նե րը, փաս տե րը հե տա գա դա տա վա րու թյուն նե րում հեր քե լու ար գելք։ Նա խա դա տե լի-
ու թյու նը դա տա րա նի հա մար են թադ րում է պար տա կա նու թյուն ներ մու ծե լու նման հան-
գա ման քը, փաս տե րը նոր կա յաց վող դա տա կան ակ տում։ Որ պես կա նոն դա տա կան 
ակ տե րի պրե յու դի ցի ալ կա պը են թադ րում է դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լի ու թյան 
տա րա ծում ամ բողջ ծա վա լով թե՛ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, թե՛ դա տա րա նի վրա։ 
Հետ ևա բար, նա խա դա տե լի ու թյունն օ րեն քի ու ժով մի ան շա նակ կան խո րո շիչ դե րա կա-
տա րու թյուն է ու նե նում նոր դա տա կան ակ տի հա մար, ի սկ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
կամ քը և դա տա կան հայե ցո ղու թյունն այս հար ցում ազ դե ցու թյուն չու նեն։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա կան ակ տի պրե-
յու դի ցի ալ կա պի կամ նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ սահ ման նե րը ո րոշ վում են հան-
գա մանք նե րի այն շր ջա նա կով, ո րոնք պետք է հաս տատ ված լի նեն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած դա տա կան ակ տով և են թա կա չեն կր կին ա պա ցուց ման կամ հերք ման այլ գործ 
քն նե լիս։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծով ա պա ցույց ներ են սույն օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված 
կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ի նչ պես 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու-
նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։ Նշ ված նոր մը պա րու նա կում է վե րը բարձ րաց ված ի րա վա-
կան խնդ րի լուծ ման տե սան կյու նից կար ևոր եր կու դա տա վա րա կան կա նոն, այն է`

1) վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը դա տա րա նը պար զում է մի այն o րեն քով նա խա տեu ված կար գով 
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ձեռք բեր ված և հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի մի ջո ցով (բա ցա ռու թյուն են կազ մում մի-
այն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված դեպ քե րը).

2) դա տա րա նը պար զում է մի այն գոր ծին մաu նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և 
ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ի նչ պեu նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու-
նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը (վե ճի լուծ ման հա մար 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք ներ)։ Այս կա նո նը կի րա ռե լիս դա տա րա նը պար-
տա վոր է ա ռաջ նորդ վել հայց վո րի կող մից կան խո րոշ ված հայ ցի ա ռար կայի և հիմ քի 
սահ ման նե րով, ո րի փո փոխ ման բա ցա ռիկ ի րա վուն քը պատ կա նում է հայց վո րին (ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 32-րդ հոդ ված)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ նա խա դա տե լի ու թյան օբյեկ տիվ սահ ման-
նե րի ո րոշ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի վե րը հի շա տակ ված եր կու դա տա-
վա րա կան կա նոն նե րի պահ պա նու մը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես կար ևո րու թյուն է տվել ա պա ցուց ման ա ռար-
կայի` վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի ճիշտ ո րոշ ման 
հար ցին, քան զի դա տա րա նի կող մից ա պա ցուց ման ա ռար կայի սահ ման նե րի կա մա-
յա կան (ա ռանց դա տա վա րա կան նա խադ րյա լի` հայց վո րի կա մա հայտ նու թյան) ը նդ-
լայ նու մը բե րում է այդ գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տով հաս տատ ված ո րո շա կի 
հան գա մանք նե րի նա խա դա տե լի ու թյան բա ցառ ման (տես՝ «Սաթ նէ» ՍՊԸ-ի հայցն ը նդ-
դեմ Ա շոտ և Հեն րիկ Այ վա զյան նե րի՝ հո ղի վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի ա ռու վա ճառ-
քի պայ մա նա գի րը լու ծե լու, Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող և 17.02.2003 թվա կա նին կնք ված 
հո ղի վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով ձեռք բեր ված օ ղա-
կաձև զբո սայ գու 5-րդ հատ վա ծում 0,04 հա հո ղա մա սի նկատ մամբ վար ձա կա լու թյան 
ի րա վուն քը վե րա դարձ նել պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին գոր ծով Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 29.02.2008 թվա կա նի թիվ 3-93(ՎԴ) ո րո շու մը)։ 

Ա ռաջ նորդ վե լով հայց վո րի կող մից կան խո րոշ ված հայ ցի ա ռար կայի և հիմ քի սահ-
ման նե րին` վե րը նշ ված կա նո նով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, 
որ սույն գոր ծով ա պա ցուց ման ա ռար կան են կազ մել հետ ևյալ փաս տե րը. Հե րիք նազ 
Գևոր գյա նի կող մից Ռոմ Ա վա գյա նից և Տա նյա Ա ռա քե լ յա նից 7.000 Ա ՄՆ դո լար գու-
մարն ամ սա կան 5 տո կոս տո կո սադ րույ քով վերց նե լու փաս տը, Հե րիք նազ Գևոր գյա նի 
կող մից վեր ջին նե րիս 10.525 Ա ՄՆ դո լար վե րա դարձ նե լու փաս տը:

 Սույն գոր ծում առ կա Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի 29.01.2010 թվա կա նի՝ 23.06.2010 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած վճ ռի հա մա ձայն՝ Ռոմ Ա վա գյա նի և Տա նյա Ա ռա քե լ յա նի հայ ցի ա ռար կան Հե րիք-
նազ Գևոր գյա նից 11.000 Ա ՄՆ դո լար փո խա ռու թյան գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա հանջն 
էր, ո րը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն, այն է՝ վճռ վել է բռ նա գան ձել Հե րիք նազ Գևոր-
գյա նից 3.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք դրամ: Նշ ված վճ ռով ար ձա նագր վել է, որ «Ռոմ 
Ա վա գյա նը և Տա նյա Ա ռա քե լ յանն ա մու սին ներ են, չնա յած ՔԿԱԳ գրանց մամբ ա մուս-
նա լուծ ված և, որ գու մա րը փո խա ռու թյամբ տր վել է ամ սա կան 5 տո կոս հա վե լավ ճա րով 
վե րա դարձ նե լու պայ մա նով, սա կայն այդ մա սին գրա վոր կար գով չի հի շա տակ վել»:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր մամբ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի 29.01.2010 թվա կա նի՝ 23.06.2010 թվա կա նին օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած վճ ռով հաս տատ ված այն հան գա մանք նե րը, որ Ռոմ Ա վա գյա նը և Տա նյա Ա ռա-
քե լ յանն ա մու սին ներ են, և գու մա րը փո խա ռու թյամբ տր վել է ամ սա կան 5 տո կոս հա-
վե լավ ճա րով վե րա դարձ նե լու պայ մա նով, սույն գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ի մա սով չու նեն նա խա դա տե լի նշա-
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նա կու թյուն, քա նի որ դրանք չեն մտ նում այդ գոր ծով ա պա ցուց ման ա ռար կայի սահ-
ման նե րի մեջ, ի սկ դա տա րա նի բուն եզ րա հան գումն այդ փաս տե րի առ կա յու թյան վե-
րա բե րյալ հաս տատ ված չէ ա պա ցուց ման ֆոր մալ պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, այն 
է՝ դա տա րա նը դրանք հաս տատ ված է հա մա րել ա ռանց վե րա բե րե լի որ ևէ ա պա ցույ ցի 
առ կա յու թյան: Նման եզ րա հանգ ման հան գե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է 
ըն դու նում նաև այն հան գա մանք նե րը, որ հենց դա տա րա նի կող մից վե րը նշ ված վճ ռում 
ար ձա նագր վել է, որ փո խա ռու թյան գու մարն ամ սա կան 5 տո կոս հա վե լավ ճա րով վե-
րա դարձ նե լու վե րա բե րյալ գրա վոր կար գով չի հի շա տակ վել, ի սկ Եր ևա նի Շա հու մյան 
շր ջա նի քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման բաժ նի 02.03.1985 թվա կա նի 
թիվ I-СЛ 319503 ա մուս նա լու ծու թյան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Ռոմ Ա վա գյա նի և Տա նյա 
Ա ռա քե լ յա նի ա մուս նա լու ծու թյու նը գրանց վել է 02.03.1985 թվա կա նին: 

Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած 
բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն-
ված ներ քին հա մոզ մամբ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված կար գով ձեռք բեր-
ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ի նչ պես նաև վե ճի լուծ ման 
հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա-
յու թյու նը։ Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում ե ն՝ 1. գրա վոր և ի րե ղեն ա պա ցույց նե
րով, 2. փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով, 3. վկա նե րի ցուց մունք նե րով, 4. գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունք նե րով։

Նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը, սահ մա նե լով 
ա պա ցույ ցի հաս կա ցու թյու նը, սպա ռիչ սահ մա նել է դրանց տե սակ նե րը, այն է՝ գրա վոր 
և ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը, վկա նե րի ցուց մունք-
նե րը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունք նե րը: Ը նդ ո րում, դա տա րա նը յու րա քան-
չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան հի ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ, ի նչ պես 
նաև պետք է նշի ոչ մի այն այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է վի ճե լի փաս տե րը 
հաս տա տե լիս և ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև պետք է պատ ճա ռա բա նի, թե 
ին չու է կող մի ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մերժ վում։ Մի այն նման հիմ նա-
վո րու մը կա րող է վկայել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել և գնա հա տել Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 29.01.2010 թվա կա-
նի վճի ռը, ի նչ պես նաև հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծում առ կա չեն փո խա ռու թյան գու-
մա րը 5 տո կոս տո կո սադ րույ քով տր ված լի նե լու, Հե րիք նազ Գևոր գյա նի կող մից Տա նյա 
Ա ռա քե լ յա նին հա վե լ յալ գու մար ներ վճար ված լի նե լու փաս տե րը հաս տա տող գրա վոր 
ա պա ցույց ներ, ի նչ պես նաև առ կա չէ վաշ խա ռու թյուն կա տա րե լու մեջ Տա նյա Ա ռա քե-
լ յա նի մե ղա վո րու թյունն ա պա ցու ցող դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ-
ճիռ։ 

Ինչ վե րա բե րում է հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ բո-
ղոք բե րած ան ձանց այն փաս տար կին, որ Հե րիք նազ Գևոր գյա նը Տա նյա Ա ռա քե լ յա նին 
2005 թվա կա նից մինչև 2008 թվա կա նի փետր վար ա մի սը յու րա քան չյուր ա միս տվել է 
հինգ տո կոս հա վե լ յալ գու մար, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն այն ան հիմն է հա մա րում, 
քա նի որ գոր ծում բա ցա կա յում է վե րոն շյալ փաս տը հիմ նա վո րող որ ևէ ա պա ցույց:
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշ-
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-

րա նի 12.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան 
շր ջա նի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ՍԴ/0269/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ՍԴ/0269/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Լ.Գ րի գո րյան
 Դա տա վոր ներ` Գ.Մա տի նյան
 Ա. Թու մա նյան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե.ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ.ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Ս.ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Բե նի ա մին Մար գա րյա նի ներ կա յա ցուց-

չի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 31.08.2011 թվա կա-
նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Բե նի ա մին Մար գա րյա նի` 
ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու պա հան ջի մա սին,

 ՊԱՐԶԵՑ 
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նը պա հան ջել է Բե նի ա մին Մար գա րյա-

նից հօ գուտ ի րեն բռ նա գան ձել 2.350.212 ՀՀ դրամ գու մար` որ պես ա ռող ջու թյա նը պատ-
ճառ ված վնա սի հա տու ցում:

ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
05.08.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը 1.882.712 ՀՀ դրամ գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի 
մա սով մերժ վել է, 82.000 ՀՀ դրամ գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սով գոր ծի վա-
րույ թը կարճ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.10.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Օ ֆե-
լ յա Հո վա գի մյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 05.08.2010 թվա կա նի 
վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել նոր քն նու թյան:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.12.2010 և 23.03.2011 թվա կա նի ո րո շում նե րով Բե նի ա-
մին Մար գա րյա նի ներ կա յա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը վե րա դարձ վել են:

ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
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(դա տա վոր` Վ. Մա նա սա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 08.06.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ-
ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է Բե նի ա մին Մար գա րյա նից հօ գուտ Օ ֆե լ յա 
Հո վա գի մյա նի բռ նա գան ձել 1.882.712 ՀՀ դրամ` որ պես ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման գու մար, 380.000 ՀՀ դրամ` որ պես նա խա պես վճար ված ի րա վա-
բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի գու մար, ի սկ 82.000 ՀՀ դրամ գու մար բռ նա գան ձե լու պա-
հան ջի մա սով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
31.08.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բե նի ա մին Մար գա րյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո-
ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Դա տա րա նի 08.06.2011 թվա կա նի վճի ռը մաս նա-
կի ո րեն` Բե նի ա մին Մար գա րյա նից հօ գուտ Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նի 380.000 ՀՀ դրա մը` 
որ պես նա խա պես վճար ված ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի գու մար, բռ նա գան-
ձե լու մա սով բե կան վել և փո փոխ վել է` հայցն այդ մա սով մերժ վել է, ի սկ վճի ռը մնա ցած 
մա սով թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բե նի ա մին Մար գա րյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1078-րդ, 1079-

րդ և 1085-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 6-րդ կե տե րը, 51-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րի 1-ին կե տե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նը չի ա պա ցու ցել, թե 
ի նչ աս տի ճա նի մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան կո րուստ է կրել վրաեր թի հետ-
ևան քով, Դա տա րանն իր հեր թին նշ ված փաս տը չի դի տել որ պես ա պա ցու ցում պա հան-
ջող այն դեպ քում, ե րբ նշ ված փաստն ին քը վի ճար կել է:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նը չի ա պա ցու ցել այն 
փաս տը, որ վթա րից հե տո իր հետ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը կնք վել է ա վե լի 
կարճ աշ խա տա ժա մա նա կով այն պատ ճա ռով, որ ստա ցած հաշ մու թյան հետ ևան քով 
հնա րա վո րու թյուն չու ներ աշ խա տե լու ա վե լի եր կար աշ խա տա ժա մա նա կով:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը սխալ է ո րո շել գոր ծի լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի շր ջա նա կը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը չի պար զել Օ ֆե լ յա Հո վա գի-
մյա նի մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձի չա փը, մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան 
կորս տի աս տի ճա նը, ո րոն ցից ել նե լով և տո կո սային հա րա բե րու թյամբ պետք է ո րոշ վեր 
կորց րած աշ խա տա վար ձի հա տուց ման են թա կա չա փը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վթա րից հե տո Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նը ոչ 
թե տե ղա փոխ վել է ա վե լի կարճ աշ խա տա ժա մա նա կով աշ խա տան քի, այլ ա զատ վել է 
աշ խա տան քից, ո րից մեկ ա միս հե տո նույն գոր ծա տուն նրա հետ կն քել է նոր աշ խա-
տան քային պայ մա նա գիր:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ գոր ծա տո ւի հրա մա նը որ ևէ դրույթ չի պա-
րու նա կում այն մա սին, որ Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նի աշ խա տան քային պայ ման նե րը, այդ 
թվում` վար ձատ րու թյան չա փը փո փոխ վել են վրաեր թի (աշ խա տու նա կու թյան նվազ-
ման) ար դյուն քում: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րանն ա ռանց հար գե լի պատ ճառ-
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նե րը նշե լու է ո րո շել վնա սը հա տու ցե լու վճար նե րը բռ նա գան ձել մի ան վագ` ե րեք տար-
վա հա մար:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը սխալ է գնա հա տել Օ ֆե լ յա Հո-
վա գի մա յա նի կող մից 750.000 ՀՀ դրամ ստա նա լու վե րա բե րյալ տր ված ստա ցա կա նը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կի բե կա նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 31.08.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ Սյու նի քի 
մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 05.08.2010 թվա կա նի 
վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) ՀՀ Սյու նի քի մար զի «Կա պա նի վար ժա րան» ՊՈԱԿ-ի (այ սու հետ` Կազ մա կեր-

պու թյուն) տնօ րե նի 04.01.2005 թվա կա նի թիվ 35 հրա մա նի հա մա ձայն` Օ ֆե լ յա Հո վա գի-
մյանն ըն դուն վել է աշ խա տան քի որ պես մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ (hա տոր 1-ին, գ.թ.20).

2) 01.10.2009 թվա կա նին Բե նի ա մին Մար գա րյանն իր վա րած «ԳԱԶ-3110» մակ նի շի 
ավ տո մե քե նայով խախ տել է ՀՀ ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 129-րդ կե-
տի պա հան ջը, ո րի հետ ևան քով ավ տո մե քե նայի ա ռջ ևի մա սով բախ վել է ճա նա պարհն 
ան ցնող Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նին` վեր ջի նիս պատ ճա ռե լով մի ջին ծան րու թյան վնաս` 
ա ռող ջու թյան տևա կան քայ քա յու մով: Բե նի ա մին Մար գա րյանն ու նե ցել է վթա րը կան-
խե լու տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն (hա տոր 1-ին, գ.թ.10-12).

3) Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի 30.01.2010 թվա կա նի թիվ 2 հրա մա նով Օ ֆե լ յա Հո-
վա գի մյա նի հետ կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը 01.02.2010 թվա կա նից լուծ վել 
է (hա տոր 1-ին, գ.թ.13).

4) ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան ՀՀ բժշ կա սո ցի-
ա լա կան փոր ձաքն նու թյան գոր ծա կա լու թյան կող մից 25.01.2010 թվա կա նին տր ված` 18 
տա րե կա նից բարձր ան ձանց բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյան ո րոշ ման վե րա բե-
րյալ թիվ 785419 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյանն ստա ցել է 3-րդ խմ բի 
հաշ ման դա մու թյուն մինչև 01.02.2011 թվա կա նը, ի սկ աշ խա տան քի բնույ թի և պայ ման նե-
րի մա սին եզ րա կաց վել է, որ կա րող է աշ խա տել կր ճատ աշ խա տա ժա մա նա կով (hա տոր 
1-ին, գ.թ. 80).

5) Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի 27.02.2010 թվա կա նի թիվ 14 հրա մա նով Օ ֆե լ յա 
Հո վա գի մյա նը նույն թվա կա նի մար տի 1-ից ըն դուն վել է աշ խա տան քի Կազ մա կեր պու-
թյու նում որ պես մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ (hա տոր 1-ին, գ.թ.14).

6) Կազ մա կեր պու թյան կող մից տր ված տե ղե կանք նե րի հա մա ձայն` Օ ֆե լ յա Հո վա-
գի մյանն աշ խա տել է Կազ մա կեր պու թյու նում որ պես մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ, և նրա 
մի ջին աշ խա տա վար ձը 01.10.2009 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մել է 114.060 ՀՀ դրամ, ի սկ 
2010 թվա կա նի մարտ ա մս վա աշ խա տա վար ձը` 62.653 ՀՀ դրամ (hա տոր 1-ին, գ.թ.15, 16).

7) Կազ մա կեր պու թյան 09.07.2010 թվա կա նի թիվ 013-209 գրու թյան հա մա ձայն` 
2009թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին տե ղի ու նե ցած վրաեր թի հետ ևան քով Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նի 
ա ռող ջու թյան քայ քայ ման և աշ խա տու նա կու թյան ան կման պատ ճա ռով նրա հետ կնք-
վել է թիվ 106 աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, ո րի հա մա ձայն` վեր ջի նիս հանձ նա րար-
վել է ի րա կա նաց նել ա վե լի քիչ աշ խա տա ժա մա նա կով աշ խա տանք ( նա չէր կա րող ա վե-
լի եր կար ժա մա նակ ան ցկաց նել աշ խա տան քային պրո ցե սում` կանգ նած կամ նս տած 
վի ճա կով):
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4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած 
փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա 
փաս տե րը ո րո շում է դա տա րա նը` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և ա ռար-
կու թյուն նե րի հի ման վրա, ի սկ նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե բո լոր ա պա-
ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո վի ճե լի է մնում փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա-
յու թյու նը, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր` նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 48-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կան վեր լու-
ծու թյա նը:

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր գոր ծով կող մե-
րի միջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ճիշտ բաշ խե լու հա մար դա տա րանն ա ռա-
ջին հեր թին պետք է պար զի յու րա քան չյուր գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող փաս տե րը` ել նե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րից և ա ռար-
կու թյուն նե րից: Ը նդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս-
տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի լի նե լու դեպ քում դրա բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը 
(տես` ը ստ Էդ գար Մար կո սյա նի և Զա րու հի Գևոր գյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Սե դա Սարգ սյա-
նի` գրա վադր ված գույքն ար գե լան քից հա նե լու պա հան ջի մա սին, և ը ստ Սե դա Սարգ-
սյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Էդ գար Մար կո սյա նի և Զա րու հի Գևոր գյա նի` գու մար 
բռ նա գան ձե լու և բռ նա գան ձու մը գրա վի ա ռար կայի վրա տա րա ծե լու պա հանջ նե րի մա-
սին թիվ Ե ԱՆԴ/0479/02/08 գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1078-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա-
քա ցուն հաշ մու թյուն կամ նրա ա ռող ջու թյանն այլ վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քում հա տուց-
ման են թա կա են տու ժո ղի կորց րած աշ խա տա վար ձը (ե կա մու տը), ո րը նա ստա նում էր 
կամ կա րող էր ստա նալ, ի նչ պես նաև ա ռող ջու թյան քայ քայ ման հետ ևան քով ծա գած 
լրա ցու ցիչ ծախ սե րը` նե րա ռյալ բուժ վե լու, լրա ցու ցիչ սնն դի, դե ղա մի ջոց ներ ձեռք բե րե-
լու, պրո թե զա վոր ման, կողմ նա կի խնամ քի, ա ռող ջա րա նա կան-կու րոր տային բուժ ման, 
հա տուկ տրանս պոր տային մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու, այլ մաս նա գի տու թյուն ձեռք բե րե լու 
հա մար ծախ սե րը, ե թե պարզ վել է, որ տու ժողն ու նի օգ նու թյան ու խնամ քի նման տե-
սակ նե րի կա րիք և չու նի դրանք ան վճար ստա նա լու ի րա վունք: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1079-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` տու-
ժո ղի կորց րած աշ խա տա վար ձի (ե կամ տի) հա տուց ման են թա կա չա փը ո րոշ վում է մի-
ջին աշ խա տա վար ձից (ե կամ տից) տո կոս նե րով, ո րը նա ստա ցել է մինչև հաշ մու թյու նը 
կամ ա ռող ջու թյան այլ վնաս ված քը կամ աշ խա տու նա կու թյան կո րուս տը: Այդ տո կոս նե-
րը ո րոշ վում են տու ժո ղի կող մից մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան կորս տի, ի սկ 
մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում` ը նդ հա նուր աշ խա-
տու նա կու թյան կորս տի աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան: 

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ տու ժո ղի կող մից մաս նա գի տա կան 
աշ խա տու նա կու թյան կորս տի դեպ քում նրա կորց րած աշ խա տա վար ձի (ե կամ տի) հա-
տուց ման են թա կա չա փը ո րոշ վում է մինչև հաշ մու թյու նը կամ ա ռող ջու թյան այլ վնաս-
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ված քը կամ աշ խա տու նա կու թյան կո րուս տը նրա ստա ցած մի ջին աշ խա տա վար ձից 
(ե կամ տից) տո կոս նե րով` այդ կորս տի աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան, ի սկ մաս նա գի-
տա կան աշ խա տու նա կու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում` ը նդ հա նուր աշ խա տու նա կու-
թյան կորս տի աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի 04.01.2005 թվա-
կա նի թիվ 35 հրա մա նի հա մա ձայն` Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյանն ըն դուն վել է աշ խա տան քի 
որ պես մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ: 01.10.2009 թվա կա նին Բե նի ա մին Մար գա րյանն իր 
վա րած «ԳԱԶ-3110» մակ նի շի ավ տո մե քե նայով խախ տել է ՀՀ ճա նա պար հային ե րթ ևե-
կու թյան կա նոն նե րի 129-րդ կե տի պա հան ջը, ո րի հետ ևան քով ավ տո մե քե նայի ա ռջ ևի 
մա սով բախ վել է ճա նա պարհն ան ցնող Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նին` վեր ջի նիս պատ ճա ռե-
լով մի ջին ծան րու թյան վնաս` ա ռող ջու թյան տևա կան քայ քա յու մով:

 Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի 30.01.2010 թվա կա նի թիվ 2 հրա մա նով 01.02.2010 
թվա կա նից լուծ վել է Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նի հետ կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նա-
գի րը: 

Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի 27.02.2010 թվա կա նի թիվ 14 հրա մա նով Օ ֆե լ յա Հո-
վա գի մյա նը նույն թվա կա նի մար տի 1-ից ըն դուն վել է աշ խա տան քի Կազ մա կեր պու թյու-
նում որ պես մա թե մա տի կայի ու սու ցիչ:

 Մի ա ժա մա նակ Կազ մա կեր պու թյան կող մից տր վել են տե ղե կանք ներ այն մա սին, 
որ Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նի մի ջին աշ խա տա վար ձը 01.10.2009 թվա կա նի դրու թյամբ կազ-
մել է 114.060 ՀՀ դրամ, ի սկ 2010 թվա կա նի մարտ ա մս վա աշ խա տա վար ձը` 62.653 ՀՀ 
դրամ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նը 
պար տա վոր էր ա պա ցու ցել այն փաս տը, որ կորց րած աշ խա տա վար ձի (ե կամ տի) հա-
տուց ման են թա կա չա փը, ել նե լով մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան կորս տի 
աս տի ճա նից, կազ մում է 1.882.712 ՀՀ դրամ: Որ պես նշ ված փաս տի հաս տա տում` Օ ֆե-
լ յա Հո վա գի մյա նը վկա յա կո չել է մինչ ի րեն վնաս պատ ճառ վե լը և դրա նից հե տո ստա-
ցած աշ խա տա վար ձի բա ցա սա կան տար բե րու թյու նը ու որ պես ա պա ցույց Դա տա րան 
է ներ կա յաց րել իր գոր ծա տո ւի 09.07.2010 թվա կա նի թիվ 013-209 գրու թյունն այն մա սին, 
որ Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նի հետ 2009թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին տե ղի ու նե ցած վրաեր թի հետ-
ևան քով վեր ջի նիս ա ռող ջու թյան քայ քայ ման և աշ խա տու նա կու թյան ան կման պատ ճա-
ռով նրա հետ կնք վել է թիվ 106 աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը, ո րի հա մա ձայն` վեր-
ջի նիս հանձ նա րար վել է ի րա կա նաց նել ա վե լի քիչ աշ խա տա ժա մա նա կով աշ խա տանք 
(նա չէր կա րող ա վե լի եր կար ժա մա նակ ան ցկաց նել աշ խա տան քային պրո ցե սում` 
կանգ նած կամ նս տած վի ճա կով):

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծա տո ւի այդ գրու թյու նը չի հան-
դի սա նում վե րը նշ ված ա պա ցուց ման են թա կա փաս տը հաս տա տող թույ լատ րե լի և վե-
րա բե րե լի ա պա ցույց ու չէր կա րող դր վել պա հան ջի բա վա րար ման հիմ քում, քա նի որ 
ա ռա ջին դեպ քում, մաս նա գի տա կան աշ խա տու նա կու թյան կորս տի աս տի ճա նը ո րո շե-
լու հա մար ան հրա ժեշտ էր նշա նա կել փոր ձաքն նու թյուն` հիմք ըն դու նե լով այն, որ այդ 
հար ցի պար զա բա նու մը պա հան ջում է հա տուկ մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ, ի սկ ե րկ-
րորդ դեպ քում, այդ գրու թյու նը որ ևէ տե ղե կու թյուն չի պա րու նա կում մաս նա գի տա կան 
աշ խա տու նա կու թյան կորս տի աս տի ճա նի վե րա բե րյալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է դա տա կան 
ակ տե րի ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին։

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա-
տա րա նը պար տա վոր է տալ ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը։ 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս տատ ված փաս տե րի և ի րա-
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վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մի կամ նոր մե-
րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), ո րի հի ման վրա դա տա րա նը 
եզ րա կա ցու թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան մա սին։ 

Ո րոշ ման մեջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա ծը, 
ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա նոր մը, այլև պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե 
հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը։ 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը բնու թագ րում է ի նչ պես դա տա րա նի, այն պես 
էլ նրա ո րոշ ման ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ը նդ գծում դա տա կան գոր ծու նե ու թյան և 
դա տա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը։

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը ոչ մի այն 
պետք է նշի այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է վի ճե լի փաս տե րը հաս տա տե-
լիս և ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև պետք է պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող-
մի ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մերժ վում։ Մի այն նման հիմ նա վո րու մը կա-
րող է վկայել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան մա սին (տե՛ս ը ստ հայ ցի Ռազ միկ 
Մա րու թյա նի ը նդ դեմ Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի, ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան 
գրա սե նյա կի՝ ժա ռան գա կան գույ քի ըն դուն ման փաս տի ճա նաչ ման և ը ստ օ րեն քի ժա-
ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա-
սին, Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի՝ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով պատ կա նող բնա կե լի տան և հո ղա մա սի բա ժան ման պա հան ջի մա սին քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա նի թիվ 3-54/ՎԴ ո րո շու-
մը)։

 Մի ա ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1085-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` վնա սի հա տու ցու մը` կապ ված տու ժո ղի աշ խա տու նա կու թյան նվա զե լու կամ 
մահ վան հետ, կա տար վում է ա մե նամ սյա վճար նե րով: Հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա-
յու թյան դեպ քում դա տա րա նը վնաս պատ ճա ռո ղի հնա րա վո րու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ 
կա րող է վնա սի հա տուց ման ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցու պա հան ջով նրան տր վե-
լիք վճար նե րը հատ կաց նել մի ան վագ, բայց ոչ ա վե լի, քան ե րեք տար վա հա մար:

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ տու ժո ղին տր վե լիք վճար նե րը մի-
ան վագ, բայց ոչ ա վե լի, քան ե րեք տար վա հա մար հատ կաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է ո րո շա կի վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: Ը նդ ո րում, ան գամ 
այդ վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում նման հատ կա ցում 
կա տա րե լը ոչ թե դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է, այլ ի րա վուն քը:

 Մաս նա վո րա պես այդ վա վե րա պայ ման ներն են` 
1. հա տուց ման ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցու պա հան ջի առ կա յու թյու նը.
2. հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյու նը.
3. նման հա տու ցում կա տա րե լու հա մար վնաս պատ ճա ռո ղի հնա րա վո րու թյան առ-

կա յու թյու նը:
 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Դա տա րա նի կող մից 

Բե նի ա մին Մար գա րյա նի` որ պես վնաս պատ ճա ռո ղի հնա րա վո րու թյուն նե րը հաշ վի 
չառ նե լու վե րա բե րյալ վեր ջի նիս վե րաքն նիչ բո ղո քի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին, Օ ֆե-
լ յա Հո վա գի մյա նին տր վե լիք վճար նե րը մի ան վագ ե րեք տար վա հա մար հատ կաց նե լու 
մա սին Դա տա րա նի դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լը պատ ճա ռա բա նել 
է նրա նով, որ գոր ծում բա ցա կա յում է այն հան գա ման քը հիմ նա վո րող ա պա ցույ ցը, որ 
Բե նի ա մին Մար գա րյա նը չու նի վնա սը մի ան վագ ե րեք տար վա հաշ վար կով հա տու ցե լու 
հնա րա վո րու թյուն ներ, ի սկ ներ կա յաց ված հաշ ման դա մու թյան կամ ըն տա նի քի կազ մի 
վե րա բե րյալ փաս տաթղ թե րը դեռևս չեն բա ցա հայ տում Բե նի ա մին Մար գա րյա նի գույ-
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քային դրու թյու նը և չեն հիմ նա վո րում, որ նա իր գույ քային դրու թյամբ նշ ված հնա րա վո-
րու թյու նը չու նի:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1085-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը կի րա ռել է` ա ռանց վե րը նշ-
ված վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` վե-
րը նշ ված ա ռա ջին եր կու պար տա դիր վա վե րա պայ ման նե րի հետ մի ա ժա մա նակ պետք 
է հաս տատ ված հա մար վեր ոչ թե Օ ֆե լ յա Հո վա գի մյա նին նման հա տու ցում կա տա րե լու 
հա մար Բե նի ա մին Մար գա րյա նի հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան փաս տը, ի նչ պի սի 
հետ ևու թյան ե կել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, այլ, որ վեր ջինս ու նի նման հնա րա վո րու-
թյուն:

 Բա ցի այդ, ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան ՀՀ բժշ-
կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյան գոր ծա կա լու թյան կող մից 25.01.2010 թվա կա նին տր-
ված` 18 տա րե կա նից բարձր ան ձանց բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյան ո րոշ ման 
վե րա բե րյալ թիվ 785419 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Օ ֆե լ յա Մար գա րյա նի հաշ ման դա-
մու թյու նը սահ ման վել է մինչև 01.02.2011 թվա կա նը, և վե րա փոր ձաքն նու թյան ժամ կետ է 
սահ ման վել 25.01.2011 թվա կա նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը, չհիմ նա վո րե լով տու ժո ղին տր վե լիք վճար նե րը մի ան վագ ե րեք տար վա 
հա մար հատ կաց նե լը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1085-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը կի-
րա ռել է ա ռանց դրա ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը տա լու, քա նի որ հաս տատ ված չի հա-
մա րել վե րը նշ ված վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 31.08.2011 թվա կա նի ո րոշ ման` ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 08.06.2011 թվա կա նի վճի ռը օ րի նա կան 
ու ժի մեջ թող նե լու մա սը և գործն այդ մա սով ու ղար կել ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան՝ նոր քն նու թյան։

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԼԴ4/0154/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԼԴ4/0154/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ն. Տա վա րա ցյան 
Դա տա վոր ներ` Ս. Մի քայե լ յան
 Դ. Խա չատ րյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու-

թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 07.03.2012 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան ը նդ դեմ Զվարթ Ա լա վեր դյա նի` գու մա րի 
բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է բռ նա գան ձել Զվարթ Ա լա վեր-

դյա նից 94.315 ՀՀ դրամ` որ պես մա տուց ված հե ռա խո սա կա պի ծա ռա յու թյուն նե րի դի-
մաց վճար ման են թա կա գու մար։

ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Մկո յան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 21.10.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
07.03.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա-
րա նի 21.10.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10-րդ, 345-
րդ, 347-րդ, 777-րդ, 779-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 53-րդ, 54-րդ հոդ ված նե րը։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Ըն կե րու թյու նը, հան դի սա նա լով 
շար ժա կան կա պի օ պե րա տոր, կա տա րել է շար ժա կան կա պի ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ-
վե լու հրա պա րա կային հրա վեր, ո րի պայ ման նե րին հա մա ձայն լի նե լով` Ըն կե րու թյան և 
Զվարթ Ա լա վեր դյա նի միջև 09.03.2009 թվա կա նին կնք վել են ծա ռա յու թյուն նե րի վճա-
րո վի մա տուց ման հրա պա րա կային պայ մա նագ րեր: Այդ պայ մա նագ րե րի հիմ քով Ըն կե-
րու թյու նը մա տու ցել է ծա ռա յու թյուն ներ, սա կայն Զվարթ Ա լա վեր դյա նը մա տուց ված ծա-
ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճա րում ներ չի կա տա րել:

  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ մա տուց ված ծա ռա յու թյուն-
նե րի գու մա րային ար տա հայ տու թյամբ չա փը հիմ նա վո րող ա պա ցույց են հան դի սա-
նում մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի հա շիվ նե րը, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում 
պար զե լու, թե ի նչ ծա վա լի, քա նա կի և տե սա կի ծա ռա յու թյուն ներ են մա տուց վել բա ժա-
նոր դին: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը որ ևէ գնա հա տա կան չի տվել ներ կա յաց ված 
հա շիվ նե րին:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 07.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը բա վա րա րել։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) Ըն կե րու թյան և Զվարթ Ա լա վեր դյա նի միջև 09.03.2009 թվա կա նին կնք ված թիվ 

055-052 և 055-053 պատ վեր-դի մում նե րի (պայ մա նագ րեր) հա մա ձայն` Զվարթ Ա լա վեր-
դյա նին հատ կաց վել են թվով 2 հե ռա խո սա հա մար ներ: Ստո րագ րե լով պատ վեր-դի մում-
նե րը` Զվարթ Ա լա վեր դյա նը հաս տա տել է, որ ծա նո թա ցել է և հա մա ձայն է Ըն կե րու թյան 
GSM շար ժա կան կա պի պայ մա նագ րային հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
կա նոն նե րին (հա տոր 1ին, գ.թ. 514)։ 

2) Ըն կե րու թյան կող մից 099005880 հե ռա խո սա հա մա րի հա մար ներ կա յաց ված 
30.06.2009 թվա կա նի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թիվ 101020309353 հաշ վի հա մա-
ձայն, ո րում նե րառ ված են նաև 04.04.2009 թվա կա նին ներ կա յաց ված թիվ 101018096711, 
03.05.2009 թվա կա նին ներ կա յաց ված թիվ 101018794162 և 03.06.2009 թվա կա նին ներ-
կա յաց ված թիվ 101019511096 հա շիվ նե րով վճար ման են թա կա գու մար նե րը, Զվարթ 
Ա լա վեր դյա նի պարտ քը կազ մում է 72.027,68 ՀՀ դրամ: Նշ ված հաշ վին կից թիվ 
101020309353 շր ջա նա ռու տե ղե կան քի հա մա ձայն ևս պարտ քը կազ մում է 72.027,68 ՀՀ 
դրամ (հա տոր 1ին, գ.թ. 2123)։ 

3) Ըն կե րու թյան կող մից 099005808 հե ռա խո սա հա մա րի հա մար ներ կա յաց ված 
30.06.2009 թվա կա նի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թիվ 101020309318 հաշ վի հա մա-
ձայն, ո րում նե րառ ված են նաև 04.04.2009 թվա կա նին ներ կա յաց ված թիվ 101018096672, 
03.05.2009 թվա կա նին ներ կա յաց ված թիվ 101018794127 և 03.06.2009 թվա կա նին ներ կա-
յաց ված թիվ 101019511058 հա շիվ նե րով վճար ման են թա կա գու մար նե րը, Զվարթ Ա լա-
վեր դյա նի պարտ քը կազ մում է 22.287,16 ՀՀ դրամ: Նշ ված հաշ վին կից թիվ 101020309318 
շր ջա նա ռու տե ղե կան քի հա մա ձայն ևս պարտ քը կազ մում է 22.287,16 ՀՀ դրամ (հա տոր 
1ին, գ.թ. 4547)։ 
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4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն o րենuգր քով և այլ o րենք նե րով նա խա տեu ված 
կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծին մաu նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ի նչ պեu 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու-
նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գրա վոր ա պա ցույց ներ են գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք-
նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող ակ տե րը, պայ մա նագ րե րը, տե ղե կանք նե-
րը, գոր ծա րար թղ թակ ցու թյու նը, այլ փաս տաթղ թե րը և նյու թե րը, այդ թվում` է լեկտ րո-
նային կամ կա պի այլ մի ջո ցով կամ փաս տաթղ թե րի իս կու թյու նը հաս տա տե լու հնա րա-
վո րու թյուն ըն ձե ռող այլ ե ղա նա կով ստաց ված ա պա ցույց նե րը:

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է գոր-
ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա 
հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ Ը նդ ո րում, դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա-
հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե-
տա զո տու թյան հի ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ, ի նչ պես նաև պետք է նշի ոչ 
մի այն այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել է վի ճե լի փաս տե րը հաս տա տե լիս և ար-
դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև պետք է պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի ներ-
կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մերժ վում։ Մի այն նման հիմ նա վո րու մը կա րող է 
վկայել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 442-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հրա պա-
րա կային է հա մար վում ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյան կն քած և ապ րանք ներ վա ճա-
ռե լու, աշ խա տանք ներ կա տա րե լու կամ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու նրա պար տա կա-
նու թյուն նե րը սահ մա նող պայ մա նա գի րը, ո րոնք այդ կազ մա կեր պու թյունն իր գոր ծու-
նե ու թյան բնույ թով պետք է ի րա կա նաց նի յու րա քան չյու րի նկատ մամբ, ով կդի մի ի րեն 
(ման րա ծախ ա ռև տուր, ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տրանս պոր տով փո խադ րում ներ, 
կա պի ծա ռա յու թյուն ներ, է ներ գա մա տա կա րա րում, բժշ կա կան, հյու րա նո ցային սպա-
սար կում և այլն):

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 443-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա-
նագ րում կա րող է նա խա տես վել, որ դրա ա ռան ձին պայ ման նե րը ո րոշ վում են հա մա-
պա տաս խան տե սա կի պայ մա նագ րե րի հա մար մշակ ված և մա մու լում հրա պա րակ ված 
օ րի նա կե լի պայ ման նե րով, ի սկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ օ րի նա կե լի պայ-
ման նե րը կա րող են շա րադր վել օ րի նա կե լի պայ մա նագ րի կամ այդ պայ ման նե րը պա-
րու նա կող այլ փաս տաթղ թի ձևով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 777-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ծա ռա յու-
թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րով կա տա րո ղը պար տա վոր վում է պատ-
վի րա տո ւի ա ռա ջադ րան քով ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցել (կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո-
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ղու թյուն ներ կամ ի րա կա նաց նել ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյուն), ի սկ պատ վի րա տուն պար-
տա վոր վում է վճա րել այդ ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նա գի րը կնք վում է գրա վոր: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 779-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պատ վի-
րա տուն պար տա վոր է ի րեն մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար վճա րել ծա ռա յու-
թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րում նշ ված ժամ կետ նե րում և կար գով:

 Սույն գոր ծով վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա-
բա նել է, որ «պատ վեր-դի մում նե րը չեն կա րող հան դի սա նալ կող մե րի միջև կնք ված կա-
պի ծա ռա յու թյան պայ մա նագ րից բխող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հիմ քը 
հաս տա տող ա պա ցույց ներ, քա նի որ դրան ցում բա ցա կա յում են օ րենսդ րի կող մից կա-
պի ծա ռա յու թյան պայ մա նագ րին ա ռա ջադր վող պայ ման նե րը, մաս նա վո րա պես նման 
պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նը կազ մող կա տա րո ղի կող մից պատ վի րա տո ւի ա ռա-
ջադ րան քով ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու, ի նչ պես նաև վեր ջի նիս կող մից այդ ծա ռա-
յու թյուն նե րի հա մար վճա րե լու պար տա վո րու թյու նը»:

 Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան և Զվարթ Ա լա վեր դյա նի 
միջև 09.03.2009 թվա կա նին կնք ված թիվ 055-052 և 055-053 պատ վեր-դի մում նե րի (պայ-
մա նագ րեր) հա մա ձայն` Զվարթ Ա լա վեր դյա նին հատ կաց վել են թվով 2 հե ռա խո սա-
հա մար ներ: Ստո րագ րե լով պատ վեր-դի մում նե րը` Զվարթ Ա լա վեր դյա նը հաս տա տել է, 
որ ծա նո թա ցել է և հա մա ձայն է Ըն կե րու թյան GSM շար ժա կան կա պի պայ մա նագ
րային հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման կա նոն նե րին:

«Ըն կե րու թյան GSM շար ժա կան կա պի հետվ ճա րային հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն-
նե րի մա տուց ման պայ ման ներ»-ի 5.1-ին կե տի հա մա ձայն` վճա րում նե րը բա ժա նոր դի 
կող մից կա տար վում են հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում ի րեն մա տուց ված ծա ռա յու-
թյուն նե րի դի մաց` հա մա ձայն նույն պայ ման նե րում սահ ման ված պայ ման նե րի, բա ժա-
նոր դի կող մից ը նտր ված սա կագ նային պլա նի, օգ տա գոր ծած ծա ռա յու թյուն նե րի ցան կի 
և ծա վալ նե րի: Պայ ման նե րի 5.2-րդ կե տի հա մա ձայն` փաս տա ցի մա տուց ված ծա ռա յու-
թյուն նե րի դի մաց վճար ման են թա կա գու մա րը ո րոշ վում է օ պե րա տո րի բի լին գային հա-
մա կար գի գրան ցում նե րի հի ման վրա և նշ վում է բա ժա նոր դին ներ կա յաց վող ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա տուց ման հաշ վում: Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա շի վը հան դի սա նում 
է բա ժա նոր դին ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման փաս տի և ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ ա պա-
ցույց, ի սկ 5.5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ բա ժա նոր դի կող մից հաշ վի չս տա նա լը կամ ստաց ման 
ու շա ցու մը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ բա ժա նոր դի կող մից ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց 
վճա րում նե րը չկա տա րե լու կամ վճար ման ժամ կետ նե րը հե տաձ գե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ, ի նչ պես 
նաև գոր ծում առ կա մյուս ա պա ցույց նե րի հետ հա մադր ման ե ղա նա կով չի հե տա զո տել 
և գնա հա տել 09.03.2009 թվա կա նի թիվ 055-052 և 055-053 պատ վեր-դի մում նե րը, ո րոնք 
ստո րագ րե լով` Զվարթ Ա լա վեր դյա նը հաս տա տել է, որ ծա նո թա ցել է և հա մա ձայն է 
Ըն կե րու թյան GSM շար ժա կան կա պի պայ մա նագ րային հա մա կար գի ծա ռա յու
թյուն նե րի մա տուց ման կա նոն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
«ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա շիվ»-նե րի` որ պես Ըն կե րու թյան հայ ցը հիմ նա վո-
րող ա պա ցույ ցի վե րա բե րե լի ու թյան և թույ լատ րե լի ու թյան հար ցին և ար ձա նագ րել, որ 
հայ ցը հիմ նա վո րող մի ակ թույ լատ րե լի ա պա ցույցն Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա
յաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման փաս տի և ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ հա շիվն 
է (տե՛ս ը ստ հայ ցի «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի ը նդ դեմ «Էյ Ար-Այ Սի Թի» ՍՊԸ-ի` գու մա րի բռ նա-
գանձ ման պա հան ջի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա-
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քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 29.07.2011 թվա կա նի թիվ Ա ՎԴ1/0009/02/10 ո րո շու մը):
 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան կող մից 099005880 հե ռա խո-

սա հա մա րի հա մար ներ կա յաց ված 30.06.2009 թվա կա նի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց-
ման թիվ 101020309353 հաշ վի հա մա ձայն, ո րում նե րառ ված են նաև 04.04.2009 թվա-
կա նին ներ կա յաց ված թիվ 101018096711, 03.05.2009 թվա կա նին ներ կա յա ցա ված թիվ 
101018794162 և 03.06.2009 թվա կա նին ներ կա յաց ված թիվ 101019511096 հա շիվ նե րով 
վճար ման են թա կա գու մար նե րը, Զվարթ Ա լա վեր դյա նի պարտ քը կազ մում է 72.027,68 
ՀՀ դրամ: Նշ ված հաշ վին կից թիվ 101020309353 շր ջա նա ռու տե ղե կան քի հա մա ձայն ևս 
պարտ քը կազ մում է 72.027,68 ՀՀ դրամ: Ի սկ 099005808 հե ռա խո սա հա մա րի հա մար 
ներ կա յաց ված 30.06.2009 թվա կա նի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թիվ 101020309318 
հաշ վի հա մա ձայն, ո րում նե րառ ված են նաև 04.04.2009 թվա կա նին ներ կա յաց ված թիվ 
101018096672, 03.05.2009 թվա կա նին ներ կա յա ցա ված թիվ 101018794127 և 03.06.2009 
թվա կա նին ներ կա յաց ված թիվ 101019511058 հա շիվ նե րով վճար ման են թա կա գու մար նե-
րը, Զվարթ Ա լա վեր դյա նի պարտ քը կազ մում է 22.287,16 ՀՀ դրամ: Նշ ված հաշ վին կից 
թիվ 101020309318 շր ջա նա ռու տե ղե կան քի հա մա ձայն ևս պարտ քը կազ մում է 22.287,16 
ՀՀ դրամ:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և վեր լու ծե լով կող մե րի միջև կնք ված պատ վեր-դի-
մու մի (պայ մա նագ րի) ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ ման նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով «ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա շիվ»-նե-
րը ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման փաս տի և ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ հայ ցը հիմ նա վո-
րող թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ են: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
Ըն կե րու թյան հայ ցը են թա կա էր բա վա րար ման:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո-
խե լու ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ 
Կոն վեն ցի այի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում 
իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի վե րը նշ-
ված հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ-
ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե-
տու թյան շա հե րից։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 07.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի հայ ցը բա-
վա րա րել` Զվարթ Ա լա վեր դյա նից հօ գուտ «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի բռ նա գան ձել 94.315 (ի նն-
սուն չորս հա զար ե րեք հա րյուր տասն հինգ) ՀՀ դրամ` որ պես մա տուց ված հե ռա խո սա-
կա պի ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճար ման են թա կա գու մար։ 

2. Զվարթ Ա լա վեր դյա նից հօ գուտ «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի բռ նա գան ձել 1.887 (հա զար 
ո ւթ հա րյուր ո ւթ սունյոթ) ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցա դի մու մի, 2.830 (եր կու հա զար ո ւթ հա-
րյուր ե րե սուն) ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի, 10.000 (տա սը հա զար) ՀՀ դրամ` 
որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար ներ:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0381/02/11 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0381/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր` Գ. Մա տի նյան 
Դա տա վոր ներ` Լ. Գրի գո րյան
 Ա. Թու մա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գա յա նե Հով հա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 30.08.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ-
ցի Գա յա նե Հով հա նյա նի ը նդ դեմ Վա դիմ Ա վա նե սյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա-
հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Գա յա նե Հով հա նյա նը պա հան ջել է Վա դիմ Ա վա նե սյա նից 

բռ նա գան ձել 700.000 ՀՀ դրամ, այդ գու մա րի նկատ մամբ հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բան կային տո կոս նե րը` մինչև պար տա-
վո րու թյան փաս տա ցի կա տա րու մը, ի նչ պես նաև բռ նա գան ձել 190.000 ՀՀ դրամ` որ պես 
փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար:

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Հով հան նի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.05.2012 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն և վճռ վել է. «Վա դիմ Ա վա նե սյա-
նից հօ գուտ Գա յա նե Հով հա նյա նի բռ նա գան ձել 700.000 (յոթ հա րյուր հա զար) ՀՀ դրամ` 
որ պես փո խա ռու թյան գու մար: Վա դիմ Ա վա նե սյա նից հօ գուտ Գա յա նե Հով հա նյա նի 
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հաշ վար կել և բռ նա գան ձել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411 հոդ վա ծով նա խա տես-
ված տո կո սի գու մա րը` սկ սած կե տան ցի օր վա նից` 01.06.2009թ.-ից մինչև պար տա վո րու-
թյան դա դար ման օ րը` ը ստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույք նե րի: Պա-
տաս խա նո ղից հօ գուտ հայց վո րի բռ նա գան ձել 50.000 (հի սուն հա զար) ՀՀ դրամ` որ պես 
փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
30.08.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վա դիմ Ա վա նե սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` 
Դա տա րա նի 16.05.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա յա նե Հով հա նյա նը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-

տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կա տա րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի լրիվ, բազ մա-
կող մա նի և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, սխալ է գնա հա տել և մեկ նա բա նել ա պա ցույց-
նե րը: 

Մաս նա վո րա պես, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն, որ Վա դիմ Ա վա-
նե սյա նը չի հիմ նա վո րել այն հան գա ման քը, որ իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով չի 
կա րո ղա ցել ներ կա յաց նել փո խա ռու թյան գու մա րը վճար ված լի նե լու մա սին հա վաս տող 
ա պա ցույց ներ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու ո րոշ ման հիմ քում դնե-
լով քն նի չի ո րո շու մը, ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ տվ յալ ա պա ցույցն է ա կան նշա-
նա կու թյուն չի կա րող ու նե նալ գոր ծի քն նու թյան հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 30.08.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 
16.05.2012 թվա կա նի վճ ռին։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝ 
1) Վա դիմ Ա վա նե սյա նը 15.12.2008 թվա կա նին տր ված պար տա վո րագ րով պար տա-

վոր վել է Գա յա նե Հով հա նյա նից 15.12.2008 թվա կա նին փո խա ռու թյամբ վերց րած 700.000 
ՀՀ դրամ գու մա րը վեր ջի նիս վե րա դարձ նել 01.06.2009 թվա կա նին (հա տոր 1ին, գ.թ.19): 

2) ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան բա-
ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով հան նի սյա նի կող մից 19.05.2012 թվա կա նին կա յաց վել է 
«Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա-
փան ման մի ջոց ստո րագ րու թյու նը վե րաց նե լու մա սին» ո րո շում, ո րի հա մա ձայն` Գա յա-
նե Հով հա նյա նի նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով քրե-
ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու հիմ քով (հա տոր 
1ին, գ.թ. 7074):
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3) Նշ ված ո րոշ ման հա մա ձայն` Գա յա նե Հով հա նյա նը 07.09.2007 թվա կա նին Վա դիմ 
Ա վա նե սյա նին պարտք տված 500.000 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 1.600 Ա ՄՆ դո լա րի հա մար 
մինչև 2010 թվա կա նի ապ րիլ ա մի սը նե րա ռյալ պա հան ջել և ստա ցել է ՀՀ կենտ րո նա կան 
բան կի սահ ման ված բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քի` տա րե կան 12 տո կո սի 
կրկ նա պա տի կը գե րա զան ցող չա փով` ամ սա կան 10 տո կոս կամ 120 տո կոս հաշ վար կով 
1.405.000 ՀՀ դրամ: Նշ ված հան գա ման քը հիմ նա վոր վել է նա խաքն նու թյան ըն թաց քում 
տու ժո ղի և վկա նե րի կող մից տր ված ցուց մունք նե րով (հա տոր 1ին, գ.թ. 72):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը 
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 

հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վունք չու նի ըն դու նե լու նոր ա պա ցույց և բո ղո-
քը քն նե լիս հիմն վում է մի այն այն ա պա ցույց նե րի վրա, ո րոնք ներ կա յաց վել են ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նին։ Ե թե ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա-
մա նակ ա պա ցույ ցը չի ներ կա յաց վել կող մե րի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով, 
ա պա վե րաքն նիչ դա տա րա նը բե կա նում է գոր ծը և այն ու ղար կում հա մա պա տաս խան 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան` նոր քն նու թյան, ե թե գտ նում է, որ ա պա ցույցն է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծի լուծ ման հա մար։

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա-
վա սու չէ նոր ա պա ցույց ըն դու նել, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ կող մե րի կող մից ներ կա յաց ված նոր ա պա-
ցույ ցը չի ներ կա յաց վել նրանց կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով։ Ը նդ ո րում, այդ 
ա պա ցույ ցը պետք է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նա գոր ծի լուծ ման հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ու ժով նոր ա պա ցույ ցը պետք է 
օբյեկ տի վո րեն առ կա լի նի, սա կայն կող մե րի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում չներ կա յաց վի (տես՝ ը ստ «Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸ-ի հայ ցը ը նդ-
դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Պա պյա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի 
մա սին թիվ ՀՔԴ3/0049/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 
թվա կա նի ո րո շու մը)։

 Սույն գոր ծով վե րաքն նիչ բո ղո քին կից որ պես նոր ա պա ցույց ներ կա յաց վել է ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան բա ժան մուն քի 
ա վագ քն նիչ Հ.Հով հան նի սյա նի` 19.05.2012 թվա կա նի «Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար-
ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա փան ման մի ջոց ստո րագ րու թյու նը 
վե րաց նե լու մա սին» ո րո շու մը: Նշ ված ա պա ցույ ցը, ը ստ Վա դիմ Ա վա նե սյա նի, Դա տա-
րան չի ներ կա յաց վել իր կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով` պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
այն նա խաքն նու թյան մարմ նի կող մից կա յաց վել է Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վե-
լուց հե տո:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ո րոշ ման հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ Դա տա-
րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ վե րը նշ ված ա պա ցույ ցը չի ներ կա յաց վել բո ղո քա-
բե րի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով և պատ ճա ռա բա նե լով, որ այն կա րող է է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ գոր ծի լուծ ման հա մար, բե կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը և 
գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն-
չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան բա ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով-
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հան նի սյա նի` «Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նե լու և խա փան ման մի ջոց ստո րագ րու թյու նը վե րաց նե լու մա սին» ո րո շու մը կա յաց-
վել է 19.05.2012 թվա կա նին, այ սինքն` Դա տա րա նի 16.05.2012 թվա կա նի վճի ռը հրա պա-
րակ վե լուց հե տո: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քին 
կից ներ կա յաց ված ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի 
քնն չա կան բա ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով հան նի սյա նի` «Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը 
կար ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա փան ման մի ջոց ստո րագ րու-
թյու նը վե րաց նե լու մա սին» ո րո շու մը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ի մաս տով նոր ա պա ցույց չէ, քա նի որ այն ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում օբյեկ տի վո րեն գո յու թյուն չի ու նե ցել, 
որ պի սի հիմ քով և դրա չներ կա յաց նե լը պայ մա նա վոր ված չի ե ղել Վա դիմ Ա վա նե սյա նի 
կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը ոչ մի այն պետք է ան դրա դառ նար ա պա ցույ ցը բո ղո քա բե րի կամ քից ան կախ հան գա-
մանք նե րում չներ կա յաց նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյա նը, այլ պետք է պար զեր տվ յալ 
գոր ծի լուծ ման հա մար նոր ներ կա յաց ված ա պա ցույ ցի է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նա
լու հան գա ման քը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 877-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա-
ռու թյան պայ մա նագ րով մեկ կող մը (փո խա տուն) մյուս կող մի (փո խա ռո ւի) սե փա կա նու-
թյանն է հանձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, ի սկ փո խա-
ռուն պար տա վոր վում է փո խա տո ւին վե րա դարձ նել միև նույն գու մա րի դրամ (փո խա ռու-
թյան գու մա րը) կամ փո խա տո ւից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա-
կի ու ո րա կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում դրամ կամ այլ 
գույք հանձ նե լու պա հից: 

Նույն օ րենսգր քի 880-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` փո խա ռու թյան գու մա րը 
հա մար վում է վե րա դարձ ված այն փո խա տո ւին հանձ նե լու կամ նրա բան կային հաշ վին 
փո խան ցե լու պա հին, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 424-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պար տա-
տե րը, ըն դու նե լով կա տա րու մը, պար տա վոր է պար տա պա նի պա հան ջով նրան ստա-
ցա կան տալ` կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու մա սին: Ե թե 
պար տա պանն ի հա վաս տումն պար տա վո րու թյան, պարտ քային փաս տա թուղթ է տվել 
պար տա տի րո ջը, ա պա պար տա տե րը, ըն դու նե լով կա տա րու մը, պետք է վե րա դարձ-
նի այդ փաս տա թուղ թը, ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում` այդ մա սին նշի իր տված 
ստա ցա կա նում: Ստա ցա կա նը կա րող է փո խա րին վել վե րա դարձ վող պարտ քային փաս-
տաթղ թի վրա ար վող մա կագ րու թյամբ: Պարտ քային փաս տա թուղ թը պար տա պա-
նի մոտ գտն վե լը հա վաս տում է պար տա վո րու թյան դա դա րու մը, քա նի դեռ այլ բան չի 
ա պա ցուց վել: 

Վե րոն շյալ նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը պար տա տի րոջ 
(փո խա տո ւի) վրա պար տա կա նու թյուն է դրել պարտ քի կա տա րումն ըն դու նե լիս պար-
տա պա նի (փո խա ռո ւի) պա հան ջով կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով 
ստա նա լու մա սին նրան ստա ցա կան տալ, ի սկ պար տա պա նի կող մից պար տա տի րո ջը, 
ի հա վաս տումն պար տա վո րու թյան պարտ քային փաս տա թուղթ տր ված լի նե լու դեպ-
քում պար տա պա նին վե րա դարձ նել այդ փաս տա թուղ թը, դրա ան հնա րի նու թյան դեպ-
քում` այդ մա սին նշել իր տված ստա ցա կա նում: Ստա ցա կա նը կա րող է փո խա րին վել վե-
րա դարձ վող պարտ քային փաս տաթղ թի վրա ար վող մա կագ րու թյամբ: Ը նդ ո րում, այլ 
բան ա պա ցուց ված չլի նե լու դեպ քում նշ ված փաս տա թուղ թը պար տա պա նի մոտ գտն վե-
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լը հա վաս տում է պար տա վո րու թյան դա դա րու մը (տես՝ ը ստ Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լյա նի 
հայ ցի ը նդ դեմ Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին թիվ 
Ե ԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի 
ո րո շու մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում սույն գոր ծի լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն կա րող է ին ու նե նալ փո խա ռո ւի (պար տա պա նի)` Վա դիմ Ա վա-
նե սյա նի կող մից փո խա տու (պար տա տեր) Գա յա նե Հով հա նյա նին փո խա ռու թյամբ 
ստաց ված գու մա րը վե րա դարձ նե լու պար տա վո րու թյան ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա-
կի ո րեն կա տա րե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը` պար տա պա նի մոտ գտն վող պարտ-
քային փաս տա թուղ թը, պար տա տի րոջ կող մից պարտ քը լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն ստա-
նա լու վե րա բե րյալ պար տա պա նին տված ստա ցա կա նը կամ պարտքն ամ բող ջու թյամբ 
կամ մաս նա կի ո րեն ստա ցած լի նե լու փաս տը պար տա տի րոջ կող մից ըն դու նե լը: 

Ինչ վե րա բե րում է քրե ա կան գոր ծով նա խաքն նու թյան մարմ նի ո րոշ մամբ հաս-
տատ ված հան գա մանք նե րին, ա պա քրե ա կան գոր ծե րով հե տաքն նու թյան և նա խաքն-
նու թյան մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված ո րոշ մամբ, այդ ըն թաց քում ան ձանց տված 
բա ցատ րու թյուն նե րով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չու նեն նա խա պես հաս տատ ված 
ա պա ցույ ցի ո ւժ, այ դու հան դերձ դրանք դիտ վում են որ պես ի նք նու րույն գրա վոր ա պա-
ցույց ներ, ո րոնք կա րող են պա րու նա կել տե ղե կու թյուն ներ և գոր ծում առ կա այլ ա պա-
ցույց նե րի հետ հա մադ րու թյան ար դյուն քում հնա րա վո րու թյուն տալ դա տա րա նին պար-
զե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, 
ի նչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ-
կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, հետ ևա բար դա տա րա նը տվ յալ գոր ծի շր ջա նակ-
նե րում պար տա վոր է տալ նաև այդ ա պա ցույց նե րի ի րա վա կան գնա հա տա կա նը (տես՝ 
ը ստ Վարթ կես Հա գո փյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ա նա հիտ Հա կոբ ջա նյա նի, Ա լեք սանդր Դուր-
գա րյա նի, Ա ջափ նյակ նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ռ. Ա ռա քե լյա նի` Ա նա հիտ Հա-
կոբ ջա նյա նին և նրա ներ կա յա ցու ցիչ Ա լեք սանդր Դուր գա րյա նին 7-օ րյա ժամ կե տում 
25.500 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը վճա րե լուն պար տա վո րեց նե լու, այ լա պես 
գու մա րը 7-օ րյա ժամ կե տում չվ ճա րե լու դեպ քում Պայ մա նա գի րը լուծ ված հա մա րե լու, 
Ա նա հիտ Հա կոբ ջա նյա նի ան վամբ գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա-
սին և ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի Ա լեք սանդր Դուր գա րյա նի ը նդ դեմ Վարթ կես Հա գո փյա նի` 
դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը մաս նա կի կա տա րած հա մա րե լու և պարտ քի գու մա-
րի չա փը նվա զեց նե լու պա հան ջի մա սին թիվ Ա ՐԱԴ/0093/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծար քի 
հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը վե ճի դեպ քում կող մե րին զր կում է ի հա վաս տումն 
գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի՝ վկա նե րի ցուց մունք ներ վկա յա կո չե լու ի րա վուն քից:

Տ վ յալ դեպ քում ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի 
քնն չա կան բա ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով հան նի սյա նի` 19.05.2012 թվա կա նի «Ք րե ա-
կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա փան ման 
մի ջոց ստո րագ րու թյու նը վե րաց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան գա մանք նե-
րը հիմն վում են վկա նե րի ցուց մունք նե րի վրա: Մինչ դեռ նշ ված ո րոշ մամբ որ ևէ ձևով 
չի հաս տատ վել այն հան գա ման քը, որ Գա յա նե Հով հա նյանն ըն դու նել է Վա դիմ 
Ա վա նե սյա նի կող մից ի րեն վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում 
1.405.000 ՀՀ դրամ վճա րե լու փաս տը:

 Հետ ևա բար, հաշ վի առ նե լով փո խա ռու թյուն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի վե րոգ-
րյալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծում առ-
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կա չէ պար տա պա նի` Վա դիմ Ա վա նե սյա նի կող մից պարտ քը ամ բող ջու թյամբ կամ մաս-
նա կի ո րեն վե րա դարձ նե լու վե րա բե րյալ որ ևէ վե րա բե րե լի ա պա ցույց, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու պա րա գա յում ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան բա ժան մուն քի ա վագ քն նիչ 
Հ.Հով հան նի սյա նի 19.05.2012 թվա կա նի «Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրե ա-
կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա փան ման մի ջոց ստո րագ րու թյու նը վե րաց նե-
լու մա սին» ո րո շու մը չէր կա րող է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 
ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 30.08.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/1587/02/10 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/1587/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Լ. Գրի գո րյան 
Դա տա վոր ներ` Գ. Մա տի նյան
 Ա. Թու մա նյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

 նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 26.01.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ 
հայ ցի Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նի ը նդ դեմ Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի` գու մար բռ նա գան-
ձե լու պա հան ջի մա սին, և հա կընդ դեմ հայ ցի` 27.07.2007 թվա կա նի փո խա ռու թյան գոր-
ծար քը չկնք ված հա մա րե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նը պա հան ջել է Հա րու թյուն Պետ րո-

սյա նից բռ նա գան ձել 26.180.000 ՀՀ դրամ, ո րից 17.500.000 ՀՀ դրա մը` փո խա ռու թյամբ 
տր ված գու մա րի չվ ճար ված մաս, 6.300.000 ՀՀ դրա մը` բան կային տո կոս, ի սկ 2.380.000 
ՀՀ դրա մը` ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու դի մաց վճար ման են թա կա 
գու մար։ 

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Հա րու թյուն Պետ րո սյա նը պա հան ջել է 
27.07.2007 թվա կա նի փո խա ռու թյան գոր ծար քը հա մա րել չկնք ված:

 Գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում Հա րու թյուն Պետ րո սյա նը հրա ժար վել է հա կընդ դեմ 
հայ ցից: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Մել քու մյան) (այ սու-
հետ՝ Դա տա րան) 30.09.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցի 
մա սով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
26.01.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո-
ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 30.09.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, սխալ է մեկ նա բա նել 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 878-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, չի կի րա ռել նույն օ րենսգր-
քի 14-րդ, 411-րդ, 877-րդ, 879-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի գնա հա տել գոր ծում 
առ կա ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` հաշ վի չի ա ռել, որ բո ղոք բե րած ան ձը Դա տա-
րա նին է ներ կա յաց րել Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի տված փաս տաթղ թի բնօ րի նա կը, ո րի 
իս կու թյու նը և այն իր կող մից գրե լու հան գա ման քը վեր ջինս հա վաս տել է հա կընդ դեմ 
հայ ցա դի մու մով: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 26.01.2012 թվա կա նի ո րոշ ման` հայ ցը մեր ժե լու մա սը և այն փո փո խել` հայ-
ցը բա վա րա րել։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) Ռու սե րեն լեզ վով գր ված ՙДолгавая рассписка’ վեր տա ռու թյամբ փաս տաթղ-

թի հայե րեն թարգ ման ված տար բե րա կում որ պես փաս տաթղ թի ան վա նում նշ ված է 
ՙՍ տա ցա կան’, որ տեղ բա ռա ցի ար ձա նագր ված է. ՙԵս` Հա րու թյուն Գրի գո րի Պետ րո-
սյանս, պար տա վոր վում եմ վճա րել 30.000.000 ՀՀ դրա մի (ե րե սուն մի լի ոն դրամ) չա-
փով պարտ քը սույն թվա կա նի ե րեք ա մս վա ըն թաց քում մինչև հոկ տեմ բե րի վերջ: 
27.07.2007թ.’ (հա տոր 1ին, գ.թ. 1314)։ Նշ ված ստա ցա կա նը Դա տա րան է ներ կա յաց-
րել Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նը, և դրա նում առ կա չէ մա կագ րու թյուն պարտ քի կա տա րու-
մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու մա սին: 

2) Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի ներ կա յաց րած հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մի հա մա ձայն` 
ՙ27.07.2007 թվա կա նին Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նը ե կավ մեր տուն և պա հան ջեց, որ պես-
զի ես 30.000.000 ՀՀ դրամ վճա րե լու պար տա վո րա գիր գրեմ…. գրե ցի այդ պար տա վո-
րա գի րը’ (հա տոր 1ին, գ.թ. 96102)։

3) ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի 01.03.2010 թվա կա նի գրու թյամբ ներ կա յաց վել է 
01.01.2008 թվա կա նից 24.02.2010 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ կենտ րո-
նա կան բան կի կող մից սահ ման ված բան կային տո կո սի հաշ վար կային հետ ևյալ դրույ քա-
չա փե րը` ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի 03.12.2007 թվա կա նի թիվ 389-Ն ո րոշ մամբ` 
11 տո կոս տա րե կան, 07.10.2008 թվա կա նի թիվ 279-Ն ո րոշ մամբ` 12 տո կոս տա րե կան, 
21.01.2010 թվա կա նի թիվ 7-Ն ո րոշ մամբ` 13 տո կոս տա րե կան (հա տոր 1ին, գ.թ. 7)։

4) Սույն գոր ծով 27.07.2010 թվա կա նին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով Ֆեր դի-
նանտ Ա ռա քե լ յա նը հայտ նել է, որ Հա րու թյուն Պետ րո սյա նին փո խա ռու թյամբ տր ված 
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30.000.000 ՀՀ դրա մից վեր ջինս վճա րել է մի այն 12.500.000 ՀՀ դրա մը, ո րից ել նե լով էլ 
չվ ճար ված 17.500.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ հաշ վար կել է բան կային տո կոս ներ հետ-
ևյալ կերպ` 2007 թվա կա նի բան կային տո կո սը կազ մել է մի ջի նը տա րե կան 11 տո կոս, 11 
տո կո սը 2007 թվա կա նի 5 ա մս վա հա մար կազ մում է 4,5 տո կոս, 17.500.000 ՀՀ դրա մի 
4,5 տո կո սը կազ մում է 787.500 ՀՀ դրամ: 2008 թվա կա նի բան կային տո կո սի հաշ վար-
կի դրույ քը կազ մել է մի ջի նը տա րե կան 12 տո կոս, 17.500.000 ՀՀ դրա մի 12 տո կո սը 2008 
թվա կա նի 12 ա միս նե րի հա մար կազ մում է 2.100.000 ՀՀ դրամ: 2009 թվա կա նի բան-
կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քը կազ մել է մի ջի նը տա րե կան 12 տո կոս, 17.500.000 
ՀՀ դրա մի 12 տո կո սը 2009 թվա կա նի 12 ա միս նե րի հա մար կազ մում է 2.100.000 ՀՀ 
դրամ: 2010 թվա կա նի բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քը կազ մել է մի ջի նը 13 
տո կոս, 13 տո կո սը 2010 թվա կա նի 7 ա միս նե րի հա մար կազ մում է 7,5 տո կոս, 17.500.000 
ՀՀ դրա մի 7,5 տո կո սը կազ մում է 1.312.500 ՀՀ դրամ: Ը նդ հա նուր առ մամբ բան կային 
տո կոս նե րը կազ մում են 6.300.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1ին, գ.թ. 46)։ 

5) Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նի ու ՙՎար դան Սա ֆա րյան’Ս ՊԸ-ի միջև 26.07.2010 
թվա կա նին կնք ված ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րի հա մա ձայն` 
նշ ված ըն կե րու թյու նը, ի դեմս տնօ րեն Վար դան Սա ֆա րյա նի, պար տա վոր վել է Ֆեր դի-
նանտ Ա ռա քե լ յա նին մա տու ցել հետ ևյալ ծա ռա յու թյուն նե րը` նա խա պատ րաս տել հայ-
ցա դի մում, այն ներ կա յաց նել Դա տա րան, մաս նակ ցել դա տա կան նիս տին, ա պա ցույց-
ներ ներ կա յաց նել, բա ցատ րու թյուն ներ տալ, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ 
բո ղոք բե րել, Վե րաքն նիչ դա տա րա նում մաս նակ ցել դա տա կան նիս տին, ան հրա ժեշ-
տու թյան դեպ քում վճ ռա բեկ բո ղոք բե րել և Վճ ռա բեկ դա տա րա նում մաս նակ ցել վճ ռա-
բեկ բո ղո քի քն նու թյա նը, ի սկ Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նը պար տա վոր վել է մա տուց վե լիք 
ծա ռա յու թյան հա մար նշ ված ըն կե րու թյա նը վճա րել 2.380.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1ին, 
գ.թ. 1112):

6) Գոր ծում առ կա 04.04.2011 թվա կա նի լի ա զո րագ րի հա մա ձայն` Ֆեր դի նանտ 
Ա ռա քե լ յա նը ՙՎար դան Սա ֆա րյան’Ս ՊԸ-ի տնօ րեն, փաս տա բան Վար դան Սա ֆա րյա-
նին (փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան ար տո նա գիր թիվ 238) լի ա զո րել է իր ա նու նից 
հան դես գալ Դա տա րա նում, բո ղո քար կել դա տա կան ակ տը, հան դես գալ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նում, վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նել, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում` մաս նակ ցել 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա կան նիս տին (հա տոր 1ին, գ.թ. 148):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա-
վո րու թյան ու ժով մի ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մեկ այլ ան ձի (պար տա տի րոջ) 
օգ տին կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն. այն է` վճա րել դրամ, հանձ նել գույք, կա տա-
րել աշ խա տանք, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն և այլն, կամ ձեռն պահ մնալ ո րո շա կի գոր ծո-
ղու թյուն կա տա րե լուց, ի սկ պար տա տերն ի րա վունք ու նի պար տա պա նից պա հան ջել 
կա տա րե լու իր պար տա կա նու թյու նը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պար տա-
վո րու թյուն նե րը ծա գում են պայ մա նագ րից, վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով և նույն 
օ րենսգր քում նշ ված այլ հիմ քե րից: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 347-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո րու թյուն-
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նե րը պետք է կա տար վեն պատ շաճ` պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օ րեն քին և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, ի սկ նման պայ ման նե րի ու 
պա հանջ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում` գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին 
կամ սո վո րա բար ներ կա յաց վող այլ պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ու րի-
շի դրա մա կան մի ջոց ներն ա պօ րի նի պա հե լու, դրանք վե րա դարձ նե լուց խու սա փե լու, 
վճար ման այլ կե տան ցով դրանք օգ տա գոր ծե լու, կամ այլ ան ձի հաշ վին ան հիմն ստա-
նա լու կամ խնայե լու դեպ քե րում այդ գու մա րին վճար վում են տո կոս ներ: Տո կոս նե րը 
հաշ վարկ վում են կե տան ցի օր վա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը՝ ը ստ 
հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույք նե րի: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 424-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պար տա-
տե րը, ըն դու նե լով կա տա րու մը, պար տա վոր է պար տա պա նի պա հան ջով նրան ստա-
ցա կան տալ` կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու մա սին: Ե թե 
պար տա պանն ի հա վաս տումն պար տա վո րու թյան պարտ քային փաս տա թուղթ է տվել 
պար տա տի րո ջը, ա պա պար տա տե րը, ըն դու նե լով կա տա րու մը, պետք է վե րա դարձ-
նի այդ փաս տա թուղ թը, ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում` այդ մա սին նշի իր տված 
ստա ցա կա նում: Ստա ցա կա նը կա րող է փո խա րին վել վե րա դարձ վող պարտ քային փաս-
տաթղ թի վրա ար վող մա կագ րու թյամբ: Պարտ քային փաս տա թուղ թը պար տա պա-
նի մոտ գտն վե լը հա վաս տում է պար տա վո րու թյան դա դա րու մը, քա նի դեռ այլ բան չի 
ա պա ցուց վել: 

Վեր ջին նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը պար տա տի րոջ վրա 
պար տա կա նու թյուն է դրել պարտ քի կա տա րումն ըն դու նե լիս պար տա պա նի պա հան-
ջով կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու մա սին նրան ստա ցա-
կան տալ, ի սկ պար տա պա նի կող մից պար տա տի րոջն ի հա վաս տումն պար տա վո րու-
թյան պարտ քային փաս տա թուղթ տր ված լի նե լու դեպ քում` պար տա պա նին վե րա դարձ-
նել այդ փաս տա թուղ թը, դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում` այդ մա սին նշել իր տված 
ստա ցա կա նում: Ստա ցա կա նը կա րող է փո խա րին վել վե րա դարձ վող պարտ քային փաս-
տաթղ թի վրա ար վող մա կագ րու թյամբ: Ը նդ ո րում, այլ բան ա պա ցուց ված չլի նե լու դեպ-
քում նշ ված փաս տա թուղ թը պար տա պա նի մոտ գտն վե լը հա վաս տում է պար տա վո րու-
թյան դա դա րու մը: 

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա-
նի դա տա կան ակ տը, պատ ճա ռա բա նել է, որ հայց վո րը ներ կա յաց րել է 27.07.2007 թվա-
կա նի ստա ցա կա նը, ո րի մեջ բա ցա կա յում է որ ևէ նշում այն մա սին, որ հայց վո րը պա-
տաս խա նո ղին փո խա ռու թյամբ գու մար է տվել, վեր ջինս այդ գու մա րի մի մա սը վե րա-
դարձ րել է և հայց վո րին պարտք է մնա ցել 17.500.000 ՀՀ դրամ, քա նի որ ներ կա յաց ված 
փաս տաթղ թում բա ցա կա յում են պար տա վո րու թյան նկատ մամբ որ պես պա հան ջա տեր 
հան դես ե կող հայց վո րի տվ յալ նե րը, այ սինքն` հայց վո րը չի ա պա ցու ցել այն փաս տը, 
որ պա տաս խա նո ղը հայց վո րի հան դեպ է դրա մա կան պար տա վո րու թյուն ստանձ նել և 
ներ կայիս վի ճա կում այդ պար տա վո րու թյան չա փը 17.500.000 ՀՀ դրամ է:

 Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ռու սե րեն լեզ վով 27.07.2007 թվա կա-
նին գր ված ՙДолгавая рассписка’ վեր տա ռու թյամբ փաս տաթղ թով (ս տա ցա կա նով) Հա-
րու թյուն Պետ րո սյա նը պար տա վոր վել է վճա րել 30.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով պարտ
քը նույն թվա կա նի ե րեք ա մս վա ըն թաց քում մինչև հոկ տեմ բե րի վեր ջը, ի սկ հա կընդ դեմ 
հայ ցա դի մու մում նշել է, որ Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նի պա հան ջով նշ ված գու մա րը նրան 
վճա րե լու վե րա բե րյալ պար տա վո րա գիրն ի նքն է գրել: Ը նդ ո րում, նշ ված ստա ցա կա նը 
Դա տա րան է ներ կա յաց րել Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նը, և դրա նում առ կա չէ մա կագ րու-
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թյուն պարտ քի կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու մա սին: 
Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա րու-

թյուն Պետ րո սյանն ըն դու նել է 27.07.2007 թվա կա նի ստա ցա կա նում նշ ված 30.000.000 
ՀՀ դրամ պար տա վո րու թյու նը Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նի հան դեպ ստանձ նած լի նե լու 
հան գա ման քը, ի սկ այդ ստա ցա կա նը պար տա տի րոջ մոտ գտն վե լու փաս տը և դրա նում 
պարտ քի կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու մա սին մա կագ-
րու թյան բա ցա կա յու թյու նը վկա յում են ստա ցա կա նում սահ ման ված պար տա վո րու թյան 
առ կա յու թյան (դա դա րած չլի նե լու) մա սին: Այ սինքն` ռու սե րեն լեզ վով գր ված ՙДолгавая 
рассписка’ վեր տա ռու թյամբ ստա ցա կա նը սույն գոր ծով կող մե րի միջև պար տա վո րա-
կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը հա վաս տող փաս տա թուղթ է, քա նի 
որ դրա նով Հա րու թյուն Պետ րո սյա նը պար տա վոր վել է 30.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով 
պարտ քը ո րո շա կի ժամ կե տում` ե րեք ա մս վա ըն թաց քում` մինչև հոկ տեմ բե րի վեր ջը, 
վե րա դարձ նել Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նին: 

Սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յանն ըն դու նել 
է Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի կող մից 30.000.000 ՀՀ դրամ պարտ քի գու մա րից 12.500.000 
ՀՀ դրա մը վճա րե լու հան գա ման քը, ի սկ մնա ցած 17.500.000 ՀՀ դրա մը վե րա դարձ նե-
լու վե րա բե րյալ գոր ծում որ ևէ ա պա ցույց առ կա չէ: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ ստա ցա կա նով Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի պար տա վո րու թյան չա փը Ֆեր-
դի նանտ Ա ռա քե լ յա նի հան դեպ կազ մում է 17.500.000 ՀՀ դրամ, ո րն էլ են թա կա է բռ նա-
գանձ ման: 

Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա րու թյուն Պետ րո-
սյանն ա պօ րի նի պա հել է և խու սա փել է վե րա դարձ նել Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նի դրա-
մա կան մի ջոց նե րը, հետ ևա բար պար տա վո րու թյան հիմ նա կան գու մա րի նկատ մամբ 
են թա կա են հաշ վարկ ման ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված բան կային տո կոս նե րը: 

Ըստ հայ ցա դի մու մի` այդ տո կոս նե րի հաշ վար կը սկս վել է 2007 թվա կա նի հու լի սից 
մինչև հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու օ րը` 27.07.2010 թվա կա նը, ին չի ար դյուն քում տո-
կոս նե րի չա փը կազ մել է 6.300.000 ՀՀ դրամ: Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում 
է, որ բան կային տո կոս նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն, հաշ վարկ վում են պար տա վո րու թյան կա տար ման կե տան ցի օր վա նից, ի սկ տվ յալ 
դեպ քում պար տա վո րու թյան կա տար ման վերջ նա ժամ կե տը 2007 թվա կա նի հոկ տեմ բե-
րի վերջն է, այ սինքն` կե տան ցը թույլ է տր վել այդ ժա մա նակ, ո ւս տի տո կոս նե րը պետք 
է հաշ վար կել 2007 թվա կա նի նոյեմ բե րից: Այս պես` ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի 01.03.2010 
թվա կա նի գրու թյան հա մա ձայն` 2007 թվա կա նի բան կային տո կո սը կազ մել է տա րե-
կան 11 տո կոս, այ սինքն` 2007 թվա կա նի նոյեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա միս նե րի հա մար բան-
կային տո կո սը կազ մում է 1,8 տո կոս, ի սկ 17.500.000 ՀՀ դրա մի 1,8 տո կո սը 315.000 ՀՀ 
դրամ է: Ար դյուն քում, պար տա վո րու թյան հիմ նա կան գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գով հաշ վարկ ման են թա-
կա տո կոս նե րը 2007 թվա կա նի նոյեմ բե րից մինչև 2010 թվա կա նի հու լի սը կազ մում են 
5.827.500 ՀՀ դրամ: 

Ինչ վե րա բե րում է 2.380.000 ՀՀ դրամ փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան 
գու մա րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը, ի թիվս այլ գու մար-
նե րի, կազմ ված են նաև փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մա րից: 

ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 90-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 10-րդ կե տի հա մա ձայն` դա-
տա կան իշ խա նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս դա տա վո րը պար տա վոր է չհաս տա տել այն դա-
տա կան ծախ սե րը, ո րոնց չա փը չի հա մա պա տաս խա նում դրանց ող ջա միտ ար ժե քին: 
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով փաս տա բա նի վար ձատ-
րու թյան խե լամ տու թյան հար ցը ո րո շե լիս ան հրա ժեշտ է ամ բող ջու թյան մեջ հաշ վի առ-
նել գոր ծով փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու 
և ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե-
լու հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), գոր ծի բար դու թյու-
նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան տևո ղու թյու նը), նմա նա-
տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան մա տուց-
ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը, ի նչ պես նաև դա տա կան ակ տով բռ նա գանձ վող 
գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա կան վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը: 

Ել նե լով վե րը նշ ված չա փա նիշ նե րից և նկա տի ու նե նա լով, որ փաս տա բա նը սույն 
գոր ծով ի շահ հայց վո րի կա տա րել է 26.07.2010 թվա կա նին կնք ված ծա ռա յու թյուն նե րի 
վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րով սահ ման ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև հաշ վի առ նե լով գոր ծի քն նու թյան եր կա րատ ևու թյու նը (մոտ եր կու տա րի)` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն գոր ծով փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու 
դի մաց վճար ման են թա կա գու մա րի ող ջա միտ չափ է հա մա րում 500.000 ՀՀ դրա մը:

 Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 4-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո-
խե լու ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ 
Կոն վեն ցի այի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում 
իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի վե րը նշ-
ված հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ-
ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե-
տու թյան շա հե րից։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 26.01.2012 թվա կա նի ո րոշ ման` 23.827.500 ՀՀ դրամ բռ նա գան-
ձե լու պա հան ջը մեր ժե լու մա սը և այն փո փո խել` Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նի հայ ցը բա-
վա րա րել մաս նա կի ո րեն` Հա րու թյուն Պետ րո սյա նից հօ գուտ Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նի 
բռ նա գան ձել 23.827.500 (ք սա նե րեք մի լի ոն ո ւթ հա րյուր քսանյոթ հա զար հինգ հա րյուր) 
ՀՀ դրամ, ո րից 17.500.000 (տասնյոթ մի լի ոն հինգ հա րյուր հա զար) ՀՀ դրա մը` որ պես 
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պարտ քի գու մա րի չվ ճար ված մաս, 5.827.500 (հինգ մի լի ոն ո ւթ հա րյուր քսանյոթ հա զար 
հինգ հա րյուր) ՀՀ դրա մը` որ պես բան կային տո կոս ներ, ի սկ 500.000 (հինգ հա րյուր հա-
զար) ՀՀ դրա մը` որ պես փաս տա բա նի ող ջա միտ վար ձատ րու թյան գու մար։ ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 26.01.2012 թվա կա նի ո րոշ ման մնա ցած մա սը թող նել 
օ րի նա կան ու ժի մեջ:

2. Հա րու թյուն Պետ րո սյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան-
ձել 466.550 (չորս հա րյուր վաթ սուն վեց հա զար հինգ հա րյուր հի սուն) ՀՀ դրամ` որ պես 
հայ ցի բա վա րար ված մա սի, 699.825 (վեց հա րյուր ի նն սու նի նը հա զար ո ւթ հա րյուր 
քսան հինգ) ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցի բա վա րար ված մա սով վե րաքն նիչ բո ղո քի, 699.825 
(վեց հա րյուր ի նն սու նի նը հա զար ո ւթ հա րյուր քսան հինգ) ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցի բա-
վա րար ված մա սով վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի 
գու մար ներ։

 Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լ յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան ձել 
9.450 (ի նը հա զար չորս հա րյուր հի սուն) ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցի մերժ ված մա սի, 14.175 
(տասն չորս հա զար մեկ հա րյուր յո թա նա սուն հինգ) ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցի մերժ ված 
մա սով վե րաքն նիչ բո ղո քի, 14.175 (տասն չորս հա զար մեկ հա րյուր յո թա նա սուն հինգ) ՀՀ 
դրամ` որ պես հայ ցի մերժ ված մա սով վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա պե-
տա կան տուր քի գու մար ներ։

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/1401/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/1401/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Կ. Հա կո բյան 
Դա տա վոր ներ` Տ. Սա հա կյան
 Տ. Նա զա րյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ան հատ ձեռ նար կա տեր Նա րի նե Ռոս տո մյա-

նի (այ սու հետ՝ Ձեռ նար կա տեր) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 17.02.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ձեռ նար կա տի րոջ ը նդ դեմ «Ար-
մեն Տել» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն)` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ձեռ նար կա տե րը պա հան ջել է բռ նա գան ձել Ըն կե րու թյու նից 

2.500.000 ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար։ 
Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Հով սե փյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 24.11.2011 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
17.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա-
տա րա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է` հայ ցը մերժ վել է ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ձեռ նար կա տե րը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։ 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 
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հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծը, «Մար-

դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ, 48-րդ, 53-րդ, 68-րդ, 73-րդ, 142-րդ, 219-րդ հոդ ված նե րը։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյու-

նը բռ նա գան ձե լու պա հան ջը` որ պես ա ռան ձին հայ ցա պա հանջ, կա րող է դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան ա ռար կա լի նել, և նման պա հան ջի ներ կա յա ցու մը չի կա րող սահ մա-
նա փակ վել: Այ սինքն՝ Ձեռ նար կա տերն ի րա վունք ու նի իր հայե ցո ղու թյամբ ի րա կա նաց-
նել իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 17.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 24.11.2011 
թվա կա նի վճ ռին։ 

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը լուծ վում է կոնկ րետ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե-

րում, ո ւս տի ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 142-րդ հոդ վա ծը ոչ թե 
սահ մա նա փա կում է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, այլ լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք 
է, ե րբ դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել դա տա կան ծախ սե րի լուծ ման հար ցին: Հետ ևա-
բար այն պն դու մը, որ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյու նը որ պես ա ռան ձին հայ ցա պա-
հանջ կա րող է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ա ռար կա լի նել, ան հիմն է: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը՝
1) 30.11.2009 թվա կա նին Ձեռ նար կա տի րոջ և «Ակ տիվ Ին վեստ» ՍՊԸ-ի միջև կնք-

ված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րով «Ակ տիվ Ին վեստ» ՍՊԸ-ն պար-
տա վոր վել է Ձեռ նար կա տի րոջ պատ վե րով մա տու ցել ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վու-
թյուն, ի նչ պես նաև իր աշ խա տա կից փաս տա բան նե րի մի ջո ցով դա տա րան նե րում և այլ 
մար մին նե րում ներ կա յաց նել շա հե րը՝ կապ ված Ձեռ նար կա տի րոջ և Ըն կե րու թյան միջև 
17.04.2007 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի են թա վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 
շուրջ ծա գած դա տա կան վե ճե րի մա սով, ի սկ Ձեռ նար կա տե րը պար տա վոր վել է վճա րել 
մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց: Նույն պայ մա նագ րի 3.1 կե տով պայ մա նագ րի 
գի նը սահ ման վել է 2.500.000 ՀՀ դրամ, ի սկ 3.2.1 կե տով սահ ման վել է, որ պայ մա նագ րի 
կնք ման պա հից 10 բան կային օր վա ըն թաց քում պատ վի րա տուն վճա րում է կա տա րո ղին 
150.000 ՀՀ դրամ, ա ռանց հա շիվ-ապ րան քագ րի ներ կա յաց ման: Նույն պայ մա նագ րի 
3.2.2 կե տով սահ ման վել է, որ ծա ռա յու թյու նը ամ բող ջո վին մա տու ցե լուց 30 բան կային 
օր վա ըն թաց քում պատ վի րա տուն վճա րում է Կա տա րո ղին` հա շիվ-ապ րան քագ րի հի-
ման վրա, սույն պայ մա նագ րի 3.1 կե տում նշ ված գու մա րը ամ բող ջու թյամբ` նվա զեց նե-
լով 3.2.1 կե տով նա խա տես ված կան խավ ճա րը (գ.թ. 2729)։ 

2) 30.11.2009 թվա կա նին Ձեռ նար կա տի րոջ և «Ակ տիվ Ին վեստ» ՍՊԸ-ի միջև 
կնք ված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րում «Ակ տիվ Ին-
վեստ» ՍՊԸ-ն իր աշ խա տա կից փաս տա բան նե րի մի ջո ցով թիվ Ե ԿԴ/2843/02/09 և թիվ 
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Ե ԱՔԴ/0172/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց րել է դա-
տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն (գ.թ. 726)։ 

3) 30.11.2009 թվա կա նի թիվ 91130017711048 վճար ման հանձ նա րա րա կա նով Ձեռ-
նար կա տե րը «Ակ տիվ Ին վեստ» ՍՊԸ-ին փո խան ցել է 150.000 ՀՀ դրամ (գ.թ. 48)։

4) Ձեռ նար կա տի րոջ և «Ակ տիվ Ին վեստ» ՍՊԸ-ի միջև 10.06.2011 թվա կա նին կազմ-
ված ակ տի հա մա ձայն՝ «Մենք՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր Նա րի նե Ռոս տո մյանս և «Ակ-
տիվ Ին վեստ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօ րեն Ա. Աբ րա հա մյա նի, կազ մե ցինք սույն ա կտն այն 
մա սին, որ պայ մա նագ րի հա մա ձայն «Ակ տիվ Ին վեստ» ՍՊԸ-ն կա տա րել է պայ մա նագ-
րով նա խա տես ված ծա ռա յու թյուն նե րը՝ ո ղջ ծա վա լով» (գ.թ. 31)։ 

5) 19.07.2011 թվա կա նի թիվ 01 վճար ման հանձ նա րա րագ րով Ձեռ նար կա տե րը «Ակ-
տիվ Ին վեստ» ՍՊԸ-ին փո խան ցել է 2.350.000 ՀՀ դրամ (գ.թ. 30)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ի րա-

վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի 
ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք: Յու րա քան-
չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն ներն օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի ջոց-
նե րով պաշտ պա նե լու ի րա վունք։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ-
րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար-
դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի 
կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քն նու թյան ի րա վունք։

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված 
ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված 
ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա-
րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք։

 Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը յու րա քան չյուր ան ձի հա մար սահ մա նում է 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք, ո րի բաղ կա ցու ցիչ մասն է հան դի սա նում ան ձի դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս նշել 
է, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցի ա-
կան ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին ա ռնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու 
ի րա վունք։ Այդ դրույ թը մարմ նա վո րում է դա տա րան դի մե լու, այն է՝ քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը։ Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս օ գտ վել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա-
ցած ե րաշ խիք նե րից։ Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և ա րագ բնու-
թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ու նե նա, ե թե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տր-
վում։ Դժ վար է պատ կե րաց նել ի րա վուն քի գե րա կա յու թյուն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով 
ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, ե թե դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը չի ա պա-
հով վում (տես՝ Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի (Kreuz v. Poland), թիվ 28249/95, 2001 թվա կա-
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նի հու նի սի 19, կետ 52, Զ-ն և այ լոք ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան (Z. and Others v. 
The United Kingdom), թիվ 29392/95, 2009 թվա կա նի մայի սի 10, 91-93-րդ կե տեր)։

 Սույն գոր ծով հայ ցը բա վա րա րե լով՝ Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ Ձեռ նար-
կա տերն իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
թիվ Ե ԿԴ/2843/02/09 և թիվ Ե ԱՔԴ/0172/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով կա տա րել է 
ծախ սեր, այն է՝ փաս տա բա նի ծա ռա յու թյան դի մաց վճա րել է 2.500.000 ՀՀ դրամ, հետ-
ևա բար որ պես փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար պետք է սահ մա նել 
2.500.000 ՀՀ դրամ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լով, բե կա նե լով և փո-
փո խե լով դա տա կան ակ տը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Ձեռ նար կա տե րը չի օ գտ վել ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 142-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իր ի րա-
վուն քից և դա տա կան ծախ սե րի չլուծ ված մա սով լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու վե րա բե-
րյալ մե կամ սյա ժամ կե տում (մինչև վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը) դի մում չի ներ-
կա յաց րել դա տա րան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
վճ ռի առ կա յու թյան պայ ման նե րում զրկ վել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 68-րդ և 73-րդ հոդ ված նե րի հի ման վրա դա տա կան ծախ սե րի բռ նա գանձ-
ման պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Մի ա ժա մա նակ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
26.01.2007 թվա կա նի թիվ 3-2431(ՎԴ) ո րո շու մը՝ նշե լով, որ մի ակ բա ցա ռու թյունն օ րենս-
դի րը կա տա րել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 129-րդ հոդ վա ծով, 
ե րբ ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քից ան բա րե խիղճ օ գտ վե լը կա րող է վնաս ներ 
հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն ա ռա ջաց նել և հան գել այն հետ ևու թյան, որ Ձեռ նար-
կա տե րը հայ ցա դի մու մով խնդ րել է բռ նա գան ձել 2.500.000 ՀՀ դրամ ոչ թե որ պես պատ-
ճառ ված վնա սի հա տու ցում, այլ որ պես նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի շր-
ջա նակ նե րում կա տար ված դա տա կան ծախս:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու-
թյուն ներն ան հիմն են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա-
հագր գիռ ան ձն ի րա վունք ու նի սույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով դի մել դա տա-
րան` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով և այլ ի րա-
վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե րի, 
ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան-
չե լու, ա պա ցույց նե րը դրանց գտն վե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ վար
ձատ րու թյան և գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար-
ման են թա կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն` վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սում լուծ վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև դա-
տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը:

Նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը դա տա կան ծախ-
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սե րի մեջ ը նդ գր կել է նաև փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյու նը: Ո ւս տի փաս տա-
բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյու նը նախ և ա ռաջ պետք է դի տել որ պես դա տա կան 
ծախս, և հետ ևա բար այն պետք է բաշխ վի կող մե րի միջև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով: Որ պես դա տա կան 
ծախս, թե՛ հայց վո րը և թե՛ պա տաս խա նո ղը դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում կա րող 
են ներ կա յաց նել փաս տա բա նի մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար կա տար ված կամ 
կա տար վե լիք վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց: Ը նդ ո րում, ան կախ վճար ված գու մա-
րի բռ նա գանձ ման մա սին պա հան ջի առ կա յու թյու նից, վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց 
ներ կա յաց նե լը բա վա րար է փաս տա բա նի վար ձատ րու թյա նը, որ պես դա տա կան ծախս, 
վճ ռով ան դրա դառ նա լու հա մար: Ե թե դա տա րա նը, հա մա պա տաս խան ա պա ցույ ցի առ-
կա յու թյան դեպ քում վճ ռով չի ան դրա դառ նում փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու-
թյան` կող մե րի միջև բաշխ ման հար ցին, ա պա գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք զրկ ված չեն 
կա տար ված ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը լու ծե լու հա մար 142-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
կար գով դի մել վճի ռը կա յաց րած դա տա րան` լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու պա հան ջով: 

Հ նա րա վոր է, որ կող մե րը չներ կա յաց նեն փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան վե րա բե-
րյալ որ ևէ ա պա ցույց (և դրա բռ նա գանձ ման մա սին պա հանջ): Սա կայն նրանք զրկ ված 
չեն փաս տա բա նի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար կա տար ված վճա րում նե րը ա ռան ձին հայ-
ցով բռ նա գան ձե լու ի րա վուն քից: Նման եզ րա հանգ ման հա մար ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հիմք է ըն դու նում այն, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով չի ար-
գել վում դա տա կան ծախ սե րը այլ` ա ռան ձին վա րույ թի շր ջա նակ նե րում բռ նա գան ձե լը: 
Վեր ջինս էլ ո ւղ ղա կի ո րեն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված յու րա-
քան չյու րի` օ րեն քով չար գել ված և այ լոց ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը չխախ տող 
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քի ի րաց ման դրս ևո րում նե րից է: 

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյան և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր մամբ Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թիվ Ե ԿԴ/2843/02/09 և թիվ Ե ԱՔԴ/0172/02/10 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծե րով Ձեռ նար կա տի րոջ և Ըն կե րու թյան միջև վե ճե րով փաս տա բա նի 
խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մա րը, որ պես դա տա կան ծախս, բռ նա գան ձե լու հար ցը 
քն նարկ ման ա ռար կա չի դարձ վել, քա նի որ Ձեռ նար կա տերն իր պա հան ջի շր ջա նակ նե-
րում չի նե րա ռել փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը որ-
պես դա տա կան ծախս Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձե լու հար ցը: Հետ ևա բար Ձեռ նար կա-
տե րը չէր կա րող մինչև դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը դի մել լրա ցու ցիչ 
վճիռ կա յաց նե լու հա մար, ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 142-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի չէ և չի 
սահ մա նա փա կում փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մա րը բռ նա գան ձե լու 
հա մար ա ռան ձին հայ ցով դա տա րան դի մե լու ան ձի ի րա վուն քը: 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից կի րառ ված ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 26.01.2007 թվա կա նի թիվ 3-2431(ՎԴ) ո րոշ մա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտ նում է, որ քն նարկ ման ա ռար կա պետք է դարձ վի այն հար ցադ րու մը, թե ա րդյոք 
նշ ված գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը նույ նան ման են սույն գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րի հետ, և դրա նում առ կա ի րա վա կան հիմ նա վո րում նե րը պար տա դիր 
են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հա մար:

ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 
ոք իր գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ որ պեu ի րա վա կան փաu տարկ ի րա վունք ու նի մատ-
նան շե լու նույ նան ման փաu տա կան հան գա մանք նե րով մեկ այլ գոր ծով Հա յաu տա նի 
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Հան րա պե տու թյան դա տա րա նի` o րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հիմ նա-
վո րում նե րը (այդ թվում` o րեն քի մեկ նա բա նու թյուն նե րը), ի սկ նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 
հա մա ձայն` ո րո շա կի փաu տա կան հան գա մանք ներ ու նե ցող գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի կամ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տի հիմ-
նա վո րում նե րը (այդ թվում` o րեն քի մեկ նա բա նու թյուն նե րը) պար տա դիր են դա տա րա-
նի հա մար նույ նան ման փաu տա կան հան գա մանք նե րով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ, 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ վեր ջինu ծան րակ շիռ փաu տարկ նե րի մատ նանշ մամբ 
հիմ նա վո րում է, որ դրանք կի րա ռե լի չեն տվ յալ փաu տա կան հան գա մանք նե րի նկատ-
մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր` նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը: 

Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ յու րա քան չյուր գործ 
իր փաս տա կան հան գա մանք նե րով ե զա կի է, և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի և Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տով տր ված ի րա վա կան մեկ նա բա-
նու թյան` հա մա պա տաս խան գոր ծով կի րա ռե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս դա տա րան նե րը 
պետք է հա մադ րեն նա խա դե պային գոր ծի և քն նու թյան ա ռար կա գոր ծի է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը: Այ սինքն` դա տա րա նը նա խա դե պային ո րոշ մամբ տր-
ված օ րեն քի մեկ նա բա նու թյան` քնն վող գոր ծով կի րա ռե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս պետք 
է նախ ա ռանձ նաց նի այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք է ա կան նշա նա կու թյուն 
են ու նե ցել նա խա դե պային ո րոշ ման կա յաց ման հա մար և այ նու հետև դրանք հա մադ րի 
քնն վող քա ղա քա ցի ա կան կամ վար չա կան գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ` 
ո րո շե լով դրանց նույ նա կան լի նել կամ չլի նե լու հար ցը (տե՛ս «Ա րաբ կիր Ալ կո Լիկյոր-Օ ղու 
գոր ծա րան» ՍՊԸ-ի հայցն ը նդ դեմ Սոս Բաղ դա սա րյա նի` բնա կա րա նի 1/7 մա սի սե փա-
կա նա տեր ճա նա չե լու և բնա կա րա նի մա սի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու պա հանջ նե-
րի մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.07.2008 թվա կա նի թիվ 3-480 (ՎԴ) ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.01.2007 թվա կա նի թիվ 3-2431(ՎԴ) գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րի հա մա ձայն` հայց վոր Շու շա նիկ Գրի գո րյա նը, դի մե լով դա տա րան, 
պա հան ջել էր բռ նա գան ձել Ա րա րատ Մով սի սյա նից 480.000 ՀՀ դրամ (դա տա րա նում 
իր շա հե րը ներ կա յաց նե լու հա մար կա տար ված ծախս)` որ պես իր դեմ ներ կա յաց րած 
ան հիմն հայ ցի հետ ևան քով կրած վնաս: Շու շա նիկ Գրի գո րյա նը պա հան ջը հիմ նա վո-
րել էր այն հան գա ման քով, որ ՀՀ տն տե սա կան դա տա րա նի 27.10.2005 թվա կա նի վճ ռով 
մերժ վել էր Ա րա րատ Մով սի սյա նի հայցն ը նդ դեմ Շու շա նիկ Գրի գո րյա նի` «Թա լին-1» 
ՍՊԸ-ի 30.12.2002 թվա կա նի ար տա հերթ ժո ղո վի ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա-
հան ջի մա սին:

Նշ ված գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վնա սի ի նս տի տու-
տի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը և ար ձա նագ րե լով, որ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քում 
վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ծա գած պար տա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է վնա-
սի ա ռա ջաց ման և վնաս պատ ճա ռած ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռա հետ ևան-
քային կա պով, մեղ քի առ կա յու թյամբ, ե թե օ րեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ, նշել էր. 
«մի ակ բա ցա ռու թյու նը օ րենս դի րը կա տա րել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 129-րդ հոդ վա ծով, ե րբ ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քից ան բա րե խիղճ 
օ գտ վե լը կա րող է վնաս ներ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն ա ռա ջաց նել: Նման դեպ քե-
րում մեղ քի առ կա յու թյան և վնաս նե րի հա տուց ման հիմք է հան դի սա նում դա տա րա նի 
կող մից հայցն ա կն հայտ ան հիմն ճա նա չե լը: Այս դեպ քում մի այն պա տաս խա նողն ի րա-
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վունք ու նի վնաս նե րի հա տուց ման պա հան ջով դի մե լու դա տա րան: Այս պի սով, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րենսգր քի 129-րդ հոդ վա ծի հիմ քով դա տա րա նի կող մից 
ա կն հայտ ան հիմն գնա հատ ված հայց ներ կա յաց րած ան ձի դեմ վնաս նե րի հա տուց ման 
պա հան ջով դա տա րան դի մե լու դեպ քից զատ որ ևէ այլ դեպ քում պա տաս խա նո ղի մոտ 
հայց վո րի նկատ մամբ դա տա րան դի մե լու հետ ևան քով ի րեն պատ ճառ ված վնաս նե րը 
հա տու ցե լու պա հան ջի ի րա վունք չի ա ռա ջա նում»: 

Այ սինքն` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.01.2007 թվա կա նի թիվ 3-2431(ՎԴ) գոր ծով 
հայց վոր Շու շա նիկ Գրի գո րյանն իր պա հան ջի հիմ քում դրել էր պա տաս խա նո ղի կող
մից իր դեմ ա կն հայտ ան հիմն հայց հա րու ցե լու հետ ևան քով վնաս պատ ճա ռե լու 
հան գա ման քը, ո րը կար գա վոր վում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 129-րդ հոդ վա ծով և վե րա բե րում է ա րա գաց ված դա տաքն նու թյան ըն թաց քում վնաս-
նե րի հա տուց մա նը:

 Մինչ դեռ, սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ձեռ նար կա տե րը, դի մե լով դա տա-
րան, պա հան ջել էր Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան հա-
մար կա տար ված վճա րու մը, որ պես դա տա կան ծախս, ո րը կար գա վոր վում է ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ, 73-րդ հոդ ված նե րով:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի և 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.01.2007 թվա կա նի թիվ 3-2431(ՎԴ) գոր ծի հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րը նույ նա կան չեն, հետ ևա բար Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 26.01.2007 թվա կա նի թիվ 3-2431(ՎԴ) ո րոշ ման հիմ նա վո րում նե րը (այդ 
թվում` o րեն քի մեկ նա բա նու թյուն նե րը) սույն գոր ծով պար տա դիր և կի րա ռե լի չէ ին Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի հա մար:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշ-
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցի ա կան դա տա րա նի 17.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Ա րաբ-
կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան: 

1. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում: 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/1155/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/1155/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ս. Մի քայե լ յան
 Դա տա վոր ներ` Ն. Տա վա րա ցյան
Դ. Խա չատ րյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 

 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ա րամ Ա սատ րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մո նի կա 

Հա կո բյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 14.06.2012 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ա րամ Ա սատ րյա նի ը նդ դեմ Ռի մա Գրի գո րյա-
նի, եր րորդ ան ձ «Վ.Ի.Ա.» ՍՊԸ-ի` 8.500.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու և բռ նա գան ձու մը 
գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող ավ տո մե քե նայի վրա տա րա ծե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ա րամ Ա սատ րյա նը պա հան ջել է Ռի մա Գրի գո րյա նից բռ նա-

գան ձել 8.500.000 ՀՀ դրամ և բռ նա գան ձու մը տա րա ծել ա ռաջ նա հերթ օ րեն քի ու ժով ծա-
գած գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող «Ֆոլկս վա գեն Տո ւա րեգ-32» մակ նի շի, նույ նաց ման 
հա մա րը` WVGZGZZC750051633, գույ նը` սպի տակ, ավ տո մե քե նայի վրա, ի նչ պես նաև 
Ռի մա Գրի գո րյա նից բռ նա գան ձել 250.000 ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նա կան ծա ռա-
յու թյան վճար:  

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Դա նի ե լ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
06.04.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն, վճռ վել է Ռի մա Գրի գո-
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րյա նից բռ նա գան ձել 8.500.000 ՀՀ դրամ`որ պես պարտ քի գու մար, ի նչ պես նաև 250.000 
ՀՀ դրամ`որ պես փաu տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար, ի սկ հայ ցը մնա-
ցած` բռ նա գան ձումն ա ռաջ նա հերթ օ րեն քի ու ժով ծա գած գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող 
«Ֆոլկս վա գեն Տո ւա րեգ-32» մակ նի շի, նույ նաց ման հա մա րը` WVGZGZZC750051633, գույ-
նը` սպի տակ, ավ տո մե քե նայի վրա տա րա ծե լու պա հան ջի մա սով մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
14.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա րամ Ա սատ րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 06.04.2012 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: Ա րամ Ա սատ րյա-
նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գանձ վել է 255.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ 
բո ղո քի հա մար չվ ճար ված պե տա կան տուրք:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա րամ Ա սատ րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու-

թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 1-ին ար ձա նագ րու թյան 
1-ին հոդ վա ծը, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով, որ Դա տա րա նը բռ նա գան ձու մը գրա վի 

ա ռար կայի վրա տա րա ծե լը չի հա մա րել հայ ցա գին ու նե ցող գույ քային պա հանջ և Ա րամ 
Ա սատ րյա նից չի բռ նա գան ձել նշ ված գույ քի ար ժե քի եր կու տո կո սը, նույն հար ցի վե րա-
բե րյալ դրս ևո րե լով հա կա ռակ մո տե ցում` հա մա րել է, որ բռ նա գան ձու մը գրա վի ա ռար-
կայի վրա տա րա ծե լու վե րա բե րյալ պա հան ջից են թա կա է գանձ ման պե տա կան տուրք` 
նույն գու մա րի ե րեք տո կո սի չա փով: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
14.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը` Ա րամ Ա սատ րյա նից 255.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա-
կան տուրք գան ձե լու մա սով, բե կա նել և այն փո փո խել` պե տա կան տուր քի հար ցը հա-
մա րել լուծ ված:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը՝
1) Դա տա րա նի 06.04.2012 թվա կա նի վճ ռով վճռ վել է Ռի մա Գրի գո րյա նից հօ գուտ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան ձել 170.000 ՀՀ դրամ` որ պես բա վա րար ված 
հայ ցա պա հան ջի մա սով պե տա կան տուր քի գու մար (հա տոր 1-ին, գ.թ.146-149):

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 14.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ ո րոշ վել է Ա րամ Ա սատ-
րյա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գան ձել 255.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն-
նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա պես չվ ճար ված պե տա կան տուր քի գու մար (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 34-35):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը գանձ վում է դա տա րան տր վող 
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հայ ցա դի մում նե րի, դի մում նե րի ու գան գատ նե րի, դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ 
վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար, ի նչ պես նաև դա տա րա նի կող մից տր վող 
փաս տաթղ թե րի պատ ճեն ներ (կրկ նօ րի նակ ներ) տա լու հա մար:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տի «ա» են թա կե-
տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի հա մար 
գանձ վում է պե տա կան տուրք՝ գույ քային պա հան ջի գոր ծե րով վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ-
ված վի ճարկ վող գու մա րի 3 տո կո սի չա փով, ի սկ ե թե վի ճարկ վում են ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի կող մից բա վա րար ված կամ չբա վա րար ված պա հանջ ներն ամ բող ջու թյամբ 
կամ բա վա րար ված կամ չբա վա րար ված պա հանջ նե րը չեն վի ճարկ վում, ա պա ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րան հա րուց ված և բո ղո քարկ վող հայ ցի հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, 
ի սկ նույն կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն՝ ոչ գույ քային բնույ թի պա հան ջի գոր ծե րով 
գանձ վում է պե տա կան տուրք բա զային տուր քի տաս նա պա տի կի չա փով:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցա դի մու մը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով և վճ ռե լով 
Ռի մա Գրի գո րյա նից բռ նա գան ձել 8.500.000 ՀՀ դրամ`որ պես պարտ քի գու մար, ի նչ պես 
նաև 250.000 ՀՀ դրամ`որ պես փաu տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար, ի սկ 
հայ ցը մնա ցած մա սով մեր ժե լով, հաշ վի է ա ռել այն հան գա ման քը, որ Ա րամ Ա սատ րյա-
նը հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լիս վճա րել է 4.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մա րը, 
ի սկ հայ ցի հիմքն ու ա ռար կան փո փո խե լուց հե տո հայ ցա գի նը կազ մել է 8.500.000 ՀՀ 
դրամ, գտել է, որ հայ ցա պա հան ջը մաս նա կի բա վա րա րե լու պայ ման նե րում Ռի մա Գրի-
գո րյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան են թա կա է բռ նա գանձ ման 170.000 ՀՀ 
դրամ` որ պես բա վա րար ված հայ ցա պա հան ջի մա սով պե տա կան տուր քի գու մար:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Ա րամ Ա սատ րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լով, պատ-
ճա ռա բա նել է, որ բո ղոք բե րող ան ձը չի հիմ նա վո րել այն հան գա ման քը, որ կող մե րի 
միջև կնք ված պայ մա նա գիրն ա պա ռիկ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր է, և ո րո շել է Ա րամ 
Ա սատ րյա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գան ձել 255.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե-
րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա պես չվ ճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

 Փաս տո րեն, տվ յալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ո րո շե լով Ա րամ Ա սատ րյա-
նից որ պես վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա տես ված չվ ճար ված պե տա կան 
տուրք բռ նա գան ձել 255.000 ՀՀ դրամ, բռ նա գան ձումն ա ռաջ նա հերթ օ րեն քի ու ժով ծա-
գած գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող ավ տո մե քե նայի վրա տա րա ծե լու հայ ցա պա հան ջը 
հա մա րել է գույ քային պա հանջ: 

Վե րը նշ վա ծից ել նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ-
քում Ա րամ Ա սատ րյա նի կող մից մեկ հայ ցա դի մու մով ներ կա յաց վել է եր կու պա հանջ` 
8.500.000 ՀՀ դրամ`որ պես պարտ քի գու մար, բռ նա գան ձե լու գույ քային պա հանջ և բռ-
նա գան ձումն ա ռաջ նա հերթ օ րեն քի ու ժով ծա գած գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող «Ֆոլկս-
վա գեն Տո ւա րեգ-32» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի վրա տա րա ծե լու ոչ գույ քային պա հանջ: 

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տի վեր լու ծու թյու-
նից պարզ է դառ նում, որ օ րենս դի րը, ել նե լով հայ ցա պա հանջ նե րի գույ քային կամ ոչ 
գույ քային բնույ թից, տար բե րա կում է վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում գանձ-
վող պե տա կան տուր քի եր կու ե ղա նակ` պարզ` ոչ գույ քային բնույ թի հայ ցա պա հանջ-
նե րի հա մար` բա զային տուր քի տաս նա պա տի կի չա փով, և հա մե մա տա կան` գույ քային 
պա հան ջի գոր ծե րով վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված վի ճարկ վող գու մա րի 3 տո կո սի չա-
փով, ի սկ ե թե վի ճարկ վում են ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից բա վա րար ված 
կամ չբա վա րար ված պա հանջ ներն ամ բող ջու թյամբ կամ բա վա րար ված կամ չբա վա-
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րար ված պա հանջ նե րը չեն վի ճարկ վում, ա պա ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան հա րուց ված 
և բո ղո քարկ վող հայ ցի հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով:

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Ա րամ Ա սատ րյա նը վե րաքն նիչ բո ղոք է 
ներ կա յաց րել Դա տա րա նի վճ ռի` բռ նա գան ձումն ավ տո մե քե նայի վրա տա րա ծե լու մա-
սով հայ ցը մեր ժե լու մա սի վե րա բե րյալ, այ սինքն` վճի ռը բո ղո քար կել է ոչ գույ քային 
բնույ թի պա հան ջը մեր ժե լու մա սով, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ 
դեպ քում կի րա ռե լի է «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տի 
«բ» են թա կե տի դրույթ նե րը, այն է` Ա րամ Ա սատ րյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի օգ տին 
են թա կա է բռ նա գանձ ման 10.000 ՀՀ դրամ գու մար: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
4-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը մաս նա կի ո-
րեն փո փո խե լու ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ 
Կոն վեն ցի այի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում 
իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի վե րը նշ-
ված հոդ ված նե րով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, 
հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե-
տու թյան շա հե րից։

 Դա տա կան ակ տը մաս նա կի ո րեն փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն-
դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցի ա կան դա տա րա նի 14.06.2012 թվա կա նի ո րոշ ման՝ Ա րամ Ա սատ րյա նից հօ գուտ ՀՀ պե-
տա կան բյու ջե ի 255.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա պես 
չվ ճար ված պե տա կան տուր քի գու մար բռ նա գան ձե լու մա սը, և այդ մա սով այն փո փո խել` 
Ա րամ Ա սատ րյա նից   հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես 
վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա պես չվ ճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3051/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3051/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ն. Տա վա րա ցյան
Դա տա վոր ներ՝ Ս. Մի քայե լ յան 
 Դ. Խա չատ րյան
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25 –ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Մեծ Հիմք» Ա/Կ-ի (այ սու հետ` Կոո պե րա-

տիվ) ներ կա յա ցու ցիչ Ռո մեն Ա հա րո նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա րա նի 27.07.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Կոո պե րա տի վի 
ը նդ դեմ «Խ.Ա բո վ յա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա-
րան» ՊՈԱԿ-ի (այ սու հետ` Հա մալ սա րան), եր րորդ ան ձինք «Գ նում նե րի ա ջակց ման 
կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն), 
«Սալ մագ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` «ՀՊՄՀ-ԲԸԱՇՁԲ-8/11» ծած կագ րով բաց 
ըն թա ցա կար գի հանձ նա ժո ղո վի 18.11.2011 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյու նը և 22.11.2011 
թվա կա նի պայ մա նա գիր կն քե լու ո րո շու մը 2-րդ չա փա բաժ նի մա սով ան վա վեր ճա նա-
չե լու և Կոո պե րա տի վի հայ տը 2-րդ չա փա բաժ նի մա սով ո րա կա վոր ման չա փա նիշ նե րին 
բա վա րա րող հա մա րե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Կոո պե րա տի վը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել «ՀՊՄՀ-

ԲԸԱՇՁԲ-8/11» ծած կագ րով բաց ըն թա ցա կար գի հանձ նա ժո ղո վի 18.11.2011 թվա կա նի 
ար ձա նագ րու թյու նը և 22.11.2011 թվա կա նի պայ մա նա գիր կն քե լու ո րո շու մը 2-րդ չա փա-
բաժ նի մա սով և Կոո պե րա տի վի հայ տը 2-րդ չա փա բաժ նի մա սով հա մա րել ո րա կա վոր-
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ման չա փա նիշ նե րին բա վա րա րող: 
Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա-
րան) 10.05.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
27.07.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կոո պե րա տի վի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը 
մերժ վել է, և Դա տա րա նի 10.05.2012 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կոո պե րա տի վի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հա մալ սա րա նը:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ 

քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ, 220-221-րդ հոդ ված նե րի և «Մար-
դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը, չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տը, ո րը պետք է 
կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Դա տա րա նը 13.04.2012 թվա կա նին սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի քն նու թյու նը հայ-
տա րա րել է ա վարտ ված և նշա նա կել է վճ ռի հրա պա րակ ման օր` 27.04.2012 թվա կա նը:

 27.04.2012 թվա կա նին դա տա կան նիս տը հայ տա րար վել է բաց ված, սա կայն վճ-
ռի հրա պա րակ ման փո խա րեն Դա տա րա նը հրա պա րա կել է գոր ծի քն նու թյու նը վերսկ-
սե լու մա սին ո րո շում և մի այն պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյամբ 
ա վար տել է դա տաքն նու թյու նը և վճ ռի հրա պա րակ ման օր հայ տա րա րել 10.05.2012 թվա-
կա նը` ժա մը 11:00-ին:

  Դա տա րա նը, վերսկ սե լով գոր ծի քն նու թյու նը, այդ ո րո շու մը հրա պա րա կել է 
27.04.2012 թվա կա նին, սա կայն գոր ծի քն նու թյու նը վերսկ սե լու մա սին չի ծա նու ցել հայց-
վո րին և նրա ներ կա յա ցուց չին, որ պի սի պայ ման նե րում էլ հայց վո րի, ի նչ պես նաև եր-
րորդ ան ձանց բա ցա կա յու թյամբ ի րա կա նաց րել է դա տաքն նու թյուն և ա վար տել գոր ծի 
քն նու թյու նը:

  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ կող մե րը պատ-
շաճ չեն տե ղե կաց վել գոր ծի քն նու թյու նը վերսկ սե լու մա սին և գոր ծի քն նու թյա նը մաս-
նա կից չդառ նա լու հետ ևան քով Կոո պե րա տի վի ներ կա յա ցու ցի չը զրկ ված է ե ղել լրա ցու-
ցիչ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի վե րա բե րյալ իր դիր քո րո շու մը հայտ նե լու հնա րա վո-
րու թյու նից: Փաս տո րեն` Կոո պե րա տի վը զրկ վել է իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից 
օ գտ վե լու և դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու-
նից, ո րի ար դյուն քում խախտ վել է հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո-
լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա-
միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քն նու թյան ի րա վուն քը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 27.07.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են, վճ ռա բեկ բո ղո քը են-
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թա կա է մերժ ման, քա նի որ վճ ռա բեկ բո ղո քը կազմ վել է` հեն վե լով բա ցա ռա պես այն 
հան գա ման քի վրա, որ Դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյու նը վերսկ սել է, սա կայն այդ մա սին 
կող մե րին չի ծա նու ցել: Մինչ դեռ, Դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյու նը վերսկ սել է դա տա-
կան ակ տի հրա պա րակ ման փո խա րեն, ի սկ դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման օր վա 
վե րա բե րյալ Կոո պե րա տի վը պատ շաճ ձևով ծա նուց ված է ե ղել, սա կայն չի ներ կա յա ցել: 
Տվ յալ դեպ քում Դա տա րա նը գոր ծի քն նու թյու նը վերսկ սել է մինչ այդ քն նարկ ված հան-
գա մանք նե րի վե րա բե րյալ պա տաս խա նո ղի կող մից հն չեց ված դիր քո րո շու մը հս տա կեց-
նե լու նպա տա կով: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) 13.04.2012 թվա կա նի դա տա կան նիս տում Դա տա րա նը թիվ Ե ԿԴ/3051/02/11 քա-

ղա քա ցի ա կան գոր ծի քն նու թյու նը հայ տա րա րել է ա վարտ ված և վճ ռի հրա պա րակ ման 
օր է հայ տա րա րել 27.04.2012 թվա կա նը (հա տոր 1, գ.թ. 180-194):

2) 27.04.2012 թվա կա նին ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հիմ քով Դա տա րա նը, վճիռ կա յաց նե լիս ան հրա ժեշտ հա մա րե լով 
լրա ցու ցիչ հե տա զո տել ա պա ցույց նե րը կամ շա րու նա կել գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող հան գա մանք նե րի պար զու մը, վերսկ սել է գոր ծի քն նու թյու նը, նույն օ րն ա վար-
տել է դա տա կան նիս տը և հայ տա րա րել է վճ ռի հրա պա րակ ման օր` 10.05.2012 թվա կա-
նի ժա մը 11:00-ն (հա տոր 1, գ.թ. 180-194):

3) 27.04.2012 թվա կա նին վերսկս ված գոր ծի քն նու թյան մա սին Կոո պե րա տի վը չի 
տե ղե կաց վել:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 

ոք ի րա վունք ու նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն 
ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու-
թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և 
ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային 
քն նու թյան ի րա վունք:

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 
ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, 
կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն-
քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե-
տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է կող մե րի մր ցակ ցու թյան և ի րա վա-
հա վա սա րու թյան հի ման վրա:

 Նույն օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տը սահ մա նում 
է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու և դրանց հե տա զոտ մա
նը մաս նակ ցե լու, ի սկ 5-րդ են թա կե տը` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` գոր ծի քն նու թյան 
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ըն թաց քում ծա գող բո լոր հար ցե րի վե րա բե րյալ ի րենց փաս տարկ նե րը ներ կա յաց նե լու 
ի րա վուն քը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
գոր ծի քն նու թյու նը տե ղի է ու նե նում դա տա կան նիս տում, ո րի մա սին պար տա դիր կար-
գով տե ղե կաց վում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք և դա տա վա րու թյան այլ մաս նա կից-
նե րը: 

Նույն օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վճի ռը 
բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, ե թե դա տա րա նը գոր ծը քն նել է գոր ծին մաu-
նակ ցող ան ձան ցից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյամբ, ո րը պատ շաճ ձևով չի տե ղե կաց վել 
նիu տի ժա մա նա կի և վայ րի մաuին:

 Վե րը նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նը կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան հի-
ման վրա ի րա կա նաց նե լու սկզ բուն քի է ու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ դա տա վա րու-
թյան բո լոր փու լե րում կող մերն օ ժտ ված են ի րենց ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րով: Ի սկ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կող մից ա պա
ցույց ներ ներ կա յաց նե լու և դրանց հե տա զոտ մա նը մաս նակ ցե լու, ի նչ պես նաև գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում ծա գող բո լոր հար ցե րի վե րա բե րյալ ի րենց փաս տարկ նե րը ներ
կա յաց նե լու ի րա վուն քը մր ցակ ցու թյան սկզ բուն քի կար ևո րա գույն տար րե րից են: Հետ-
ևա բար, դա տա րա նի կող մից պատ շաճ ձևով չտե ղե կաց ված գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձան ցից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյամբ գոր ծը քն նե լը հան դի սա նում է մր ցակ ցու թյան և 
ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րի ան մի ջա կան խախ տում և վճ ռի բե կան ման ան-
վե րա պահ հիմք է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը իր` նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել 
է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կան վեր-
լու ծու թյա նը: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ դա տա վա րու թյու նում 
կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը կող մե րի միջև «ար դա րա ցի հա վա սա-
րակշ ռու թյան» ի մաս տով հան դի սա նում է «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան հիմ նա կան տար րե րից մե կը և պա-
հան ջում է, որ պես զի յու րա քան չյուր կող մին տրա մադր վի ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն 
ներ կա յաց նե լու իր գոր ծը այն պի սի պայ ման նե րում, այդ թվում` ա պա ցույց ներ ներ կա-
յաց նե լու, ո րոնք նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ չեն դնի է ա կա նո րեն նվազ բա-
րեն պաստ վի ճա կում (տես`Ան կերլ ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1996 թվա կա նի ո րո շու մը, Գյում րու քա ղա քա պե տի հայցն 
ը նդ դեմ «Չապ» ՍՊԸ-ի` սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի խախ տում նե րը վե րաց նե լու 
պա հան ջի մա սին և «Չապ» ՍՊԸ-ի հայցն ը նդ դեմ Գյում րու քա ղա քա պե տա րա նի` հար-
կա դիր սեր վի տուտ սահ մա նե լու պա հան ջի մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 31.10.2008 
թվա կա նի թիվ ՇԴ/0351/02/08 ո րո շու մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` թեև Դա տա րա նը 13.04.2012 թվա կա նին գոր-
ծի քն նու թյու նը հայ տա րա րել է ա վատր ված և վճ ռի հրա պա րակ ման օր է նշա նա կել 
27.04.2012 թվա կա նը, սա կայն նշ ված օ րը Դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց րել գոր ծի քն-
նու թյու նը վերսկ սե լու մա սին, նույն օ րն ա վար տել է գոր ծի քն նու թյու նը և վճ ռի հրա պա-
րակ ման օր է հայ տա րա րել 10.05.2012 թվա կա նը` ժա մը 11:00-ն: Սույն գոր ծում չկա որ ևէ 
ա պա ցույց Դա տա րա նի կող մից 27.04.2012 թվա կա նին վերսկս ված գոր ծի քն նու թյան վե-
րա բե րյալ Կոո պե րա տի վին պատ շաճ ծա նու ցե լու վե րա բե րյալ:
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 Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Կոո պե րա տի-
վը զրկ ված է ե ղել վերսկս ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցե լու հնա-
րա վո րու թյու նից, ո րի ար դյուն քում խախտ վել են ի նչ պես կող մե րի մր ցակ ցու թյան և 
ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բունք նե րը, այդ թվում` Կոո պե րա տի վի` քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով ամ րագր ված` ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ մա նը մաս նակ-
ցե լու և քն նու թյան ըն թաց քում ծա գող բո լոր հար ցե րի վե րա բե րյալ իր փաս տարկ նե րը 
ներ կա յաց նե լու ի րա վունք նե րը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

  Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 27.07.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և 
Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րան` նոր քն նու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում: 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0462/02/08
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0462/02/08
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ա. Պետ րո սյան
 Դա տա վոր ներ՝ Ն. Բար սե ղ յան 
 Կ. Չի լին գա րյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րի վճ ռա բեկ 

բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 23.02.2012 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ՝ ը ստ հայ ցի Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րի ը նդ դեմ Սի րա նուշ Փի լո յա նի` գու-
մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին և Սի րա նուշ Փի լո յա նի հայ ցի ը նդ դեմ Յու րիկ և 
Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րի, վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա-
յաց նող եր րորդ ան ձ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի` բնա կա րա նից բա ժի նը բնե ղե նով 
ա ռանձ նաց նե լու, դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու-
թյուն նե րով վա ճա ռե լու և ստաց ված գու մարն ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից-
նե րի միջև բա ժին նե րին հա մա չափ բաշ խե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րը պա հան ջել են բռ նա գան ձել 

Սի րա նուշ Փի լո յա նից 23.300 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի և 790.520 ՀՀ դրա մի 
1/3 մա սը` որ պես ժա ռան գու թյան հետ կապ ված ծախ սե րի հա տու ցում։

 Դի մե լով դա տա րան` Սի րա նուշ Փի լո յա նը պա հան ջել է Եր ևա նի Կի լի կի ա 1-ին փո-
ղո ցի 51-րդ շեն քի թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող բնա կա րա նից բնե ղե նով ա ռանձ նաց նել ի րեն 
պատ կա նող 1/3 մա սը, դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում գույ քը հրա պա րա կային սա կար-
կու թյուն նե րով վա ճա ռել և ստաց ված գու մա րը բաշ խել ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
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մաս նա կից նե րի միջև` նրանց բա ժին նե րին հա մա չափ։ 
Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ հա մայնք նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի 02.04.2008 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշ ված գոր ծե րը մի աց վել են մեկ վա րույ թում։ 
Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ հա մայնք նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի 30.07.2009 թվա կա նի վճ ռով Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րի հայ ցը մերժ վել է, 
ի սկ Սի րա նուշ Փի լո յա նի հայ ցը` բա վա րար վել։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 30.10.2009 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Եր ևա նի Կենտ րոն և 
Նորք-Մա րաշ հա մայնք նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 30.07.2009 թվա-
կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։ 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 12.03.2010 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 30.10.2009 թվա կա նի 
ո րո շու մը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Մել քու մյան) (այ սու-
հետ` Դա տա րան) 14.11.2011 թվա կա նի վճ ռով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել 
է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ գոր ծի դա տաքն նու թյան ըն թաց քում հայց վոր Սի րա-
նուշ Փի լո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սե դա Գաս պա րյա նը, ի նչ պես նաև հայց վոր ներ Յու րիկ և 
Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րը հրա ժար վել են ի րենց ներ կա յաց րած հայ ցե րից:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
23.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րի վե րաքն նիչ բո ղո քը 
մերժ վել է, և Դա տա րա նի 14.11.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան են ներ կա յաց րել Սի րա նուշ Փի լո յա նը և նրա ներ-

կա յա ցու ցիչ Սե դա Գաս պա րյա նը։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծը, 10-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 12-րդ հոդ վա ծը, 47-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տը, 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 109-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տը։

 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տարկ-
նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ բո ղոք բե րած ան ձինք 
ի րենց ներ կա յաց րած հայ ցից հրա ժար վել են մի այն Սի րա նուշ Փի լո յա նի կող մից վի ճե լի 
տան 1/3 մա սից հրա ժար վե լու պայ մա նով։ Ը նդ ո րում, գոր ծի դա տաքն նու թյան ըն թաց-
քում Սի րա նուշ Փի լո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սե դա Գաս պա րյա նը հս տակ հայ տա րա րել է, 
որ հրա ժար վում է ոչ մի այն հայ ցա պա հան ջից, այլև վի ճե լի տան 1/3 բաժ նից, որ պի սի 
հան գա մանքն է մի այն վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նե ցել բո ղոք բե րած ան ձանց հա մար 
հայ ցից հրա ժար վե լու հար ցում և ա ռաջ նոր դել նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը: Մինչ դեռ, Վե-
րաքն նիչ դա տա րանն ա ռանց լսե լու դա տա կան նիս տի ձայ նագ րա ռու մը` հիմք է ըն դու-
նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նում Սե դա Գաս պա րյա նի տված այն ցուց մուն քը, թե ի բր բնա-
կա րա նից հրա ժար վե լու մա սին խոսք չի ե ղել: 
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 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 23.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան։

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
31.10.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս տում Սե դա Գաս պա րյանն իր լի ա զո րու թյուն-

նե րի շր ջա նա կում հա մա պա տաս խան մեկ նա բա նու թյուն նե րի և փաս տարկ նե րի վկա-
յա կոչ մամբ հրա ժար վել է հայ ցից, Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րը` ի րենց հայ ցից, ի սկ 
ժա ռան գա կան գույ քի 1/3 բաժ նից հրա ժար վե լու վե րա բե րյալ փաս տար կը բո ղոք բե րած 
ան ձանց եր ևա կա յու թյան ար դյունքն է:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝ 
1) 20.03.2006 թվա կա նի թիվ 2011385 և 31.10.2006 թվա կա նի թիվ 2237092 ան շարժ 

գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կան նե րի հա մա ձայն` Եր ևա նի 
Կի լի կի ա 1-ին փո ղո ցի 51-րդ շեն քի թիվ 2 հաս ցե ում գտն վող 59.0 քմ և 40.0 քմ մա կե րես-
նե րով բնա կա րան նե րի նկատ մամբ 01.03.2004 թվա կա նի ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քի թիվ 3348 վկա յագ րի հի ման վրա գրանց վել է Յու րիկ, Ա ղու նիկ և Սի րա նուշ 
Փի լո յան նե րի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը` յու րա քան չյու րին 1/3 
բա ժին (հա տոր 2րդ, գ.թ. 1118)։

2) Գոր ծի դա տաքն նու թյան 31.10.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ձայ նային ար-
ձա նագր ման հա մա ձայն` Սի րա նուշ Փի լո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սե դա Գաս պա րյա նը 
հայ ցից հրա ժար վե լիս հայ տա րա րել է, որ «Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից հիմ նա վոր-
ված վճար վե լիք գու մար նե րի 1/3 մա սը… թող դր վի ժա ռան գա կան գույ քի վրա», ի սկ նա-
խա գա հող դա տա վո րի այն հար ցին, թե «այ սինքն` հան վի ժա ռան գա կան գույ քի ար ժե-
քից», պա տաս խա նել է, որ «այո, այ սինքն` մենք լրիվ, լրիվ հրա ժար վում ե նք, նվի րում 
եմ նրանց և վերջ»: Դրան հա ջոր դել է Ա ղու նիկ Փի լո յա նի հայ տա րա րու թյու նը. «ե թե 1/3 
բաժ նից հրա ժար վում է, ա պա գու մա րի պա հան ջի մա սին այլևս խոսք չկա, քա նի որ այդ 
բա ժի նը կվա ճառ վի, և այդ գու մար նե րը կվ ճար վեն»: Այ նու հետև նա խա գա հող դա տա-
վո րը Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րին հարց րել է, թե պն դում են ի րենց պա հան ջը, ո րին 
ի պա տաս խան Ա ղու նիկ Փի լո յա նը նշել է. «դե, ե թե ին քը տա րած քից հրա ժար վում է», 
նա խա գա հող դա տա վորն ար ձա գան քել է. «դե, ե թե չկա, տի կին Փի լո յան, ա սում է, որ 
հրա ժար վում է»: Դրա նից հե տո Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րը հայ տա րա րել են, որ 
հրա ժար վում են ի րենց պա հան ջից` Ա ղու նիկ Փի լո յա նը մի ա ժա մա նակ հա վե լե լով. «բայց 
հե տո մնա լու է իմ թոռ նիկ նե րին, նվի րատ վու թյուն ե նք ա նե լու»: Սե դա Գաս պա րյա նը 
որ ևէ կերպ չի ար ձա գան քել իր կող մից ան շարժ գույ քի 1/3 բաժ նից հրա ժար վե լու հայ-
տա րա րու թյան կա պակ ցու թյամբ Յու րիկ, Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րի դիր քո րո շու մե րին և 
նա խա գա հող դա տա վո րի պար զա բա նում նե րին (հա տոր 8րդ, գ.թ. 126128)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ 

է հա մա րում ան դրա դառ նալ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան տնօ րին ման ե ղա նակ նե րից 
հայ ցից հրա ժար վե լու ի նս տի տու տին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 32-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
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մա ձայն՝ …. Հայց վո րը հայ ցից կա րող է հրա ժար վել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում 
մինչև դա տաքն նու թյան ա վար տը։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 109-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե հայց վո րը հրա ժար վել է հայ ցից:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 110-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծի վա րույ թի կարճ ման դեպ քում նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա-
սին և միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ չի թույ լատր վում կր կին դի մել դա տա րան, 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ հայց վո րը հայ ցից հրա ժար վել է դա տաքն նու թյան նա-
խա պատ րաս տա կան փու լում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցից հրա ժա րու մը հայց վո րի կող մից 
պա տաս խա նո ղին ո ւղղ ված նյու թաի րա վա կան պա հան ջից և ի րա վուն քի պաշտ պա նու-
թյան դա տա վա րա կան մի ջո ցից ան վե րա պա հո րեն, ա ռանց որ ևէ պայ մա նի հրա ժա-
րումն է: Հայ ցից հրա ժա րու մը հայց վո րի մի ա կող մա նի տնօ րին չա կան գոր ծո ղու թյուն 
է, ո րը կա րող է տե ղի ու նե նալ տար բեր նկա տա ռում նե րով: Դա տա րա նը չպետք է ան-
դրա դառ նա հայ ցից հրա ժար վե լու պատ ճառ նե րի գնա հատ մա նը, սա կայն պար տա վոր է 
հայց վո րին պար զա բա նել կա տար վող գոր ծո ղու թյան ի մաստն ու նշա նա կու թյու նը և հա-
մոզ վել, որ հայ ցից հրա ժա րու մը վեր ջի նիս ա զատ կամ քի ար տա հայ տու թյունն է և զերծ է 
այլ ան ձանց հար կադ րան քից:

 Սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ դա տաքն-
նու թյան ըն թաց քում` 31.10.2011 թվա կա նին նշա նակ ված դա տա կան նիս տում, Սի րա նուշ 
Փի լո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սե դա Գաս պա րյա նը հայտ նել է, որ ի րենք ամ բող ջու թյամբ 
հրա ժար վում են ներ կա յաց րած բո լոր հայ ցա պա հանջ նե րից, ի սկ Ա ղու նիկ և Յու րիկ Փի-
լո յան նե րը հայտ նել են, որ Սի րա նուշ Փի լո յա նի կող մից հայ ցից հրա ժար վե լու պա րա գա-
յում ի րենք նույն պես պա հանջ ներ չու նեն, ո ւս տի ևս հրա ժար վում են հայ ցից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, նշել 
է, որ Սի րա նուշ Փի լո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սե դա Գաս պա րյա նը 31.10.2011 թվա կա նի դա-
տա կան նիս տի ժա մա նակ բա նա վոր հայ տա րա րել է, որ հրա ժար վում է իր հայ ցա պա-
հան ջից, այլ ոչ թե ժա ռան գու թյան 1/3 բաժ նից, ին չը վե ճի ա ռար կա չէ: Հետ ևա բար, ան-
հիմն է բո ղոք բե րած ան ձանց այն փաս տար կը, որ ի րենք հայ ցից հրա ժար վել են մի այն 
այն պայ մա նով, որ Սի րա նուշ Փի լո յա նը հրա ժար վել է ժա ռան գու թյան 1/3 բաժ նից: 

Մինչ դեռ գոր ծի դա տաքն նու թյան 31.10.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ձայ-
նային ար ձա նագր ման ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ բո ղոք բե րած ան ձինք ի րենց հայ ցա պա հան ջից հրա ժար վե լու նպա տակ չեն 
ու նե ցել, և դա տա կան նիս տում այդ հայե ցո ղա կան ի րա վուն քից օ գտ վել են մի այն այն 
բա նից հե տո, ե րբ հա մոզ վել են Սի րա նուշ Փի լո յա նի կող մից վի ճե լի ան շարժ գույ քի 1/3 
բաժ նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պահ պա նե լու մտադ րու թյուն չու նե-
նա լու հար ցում: Մինչ դեռ Դա տա րանն ան տե սել է բո ղոք բե րած ան ձանց ա ռա ջադ րած 
հայ ցից հրա ժար վե լու պայ մա նը և չպար զա բա նե լով վե րա պա հու մով հայ ցից հրա ժար-
վե լու ան թույ լատ րե լի ու թյու նը` ըն դու նել է հայ ցից հրա ժա րու մը: Վե րաքն նիչ դա տա րանն 
էլ իր հեր թին ան հիմն կեր պով ար ձա նագ րել է, որ բո ղոք բե րած ան ձանց կող մից հայ-
ցից հրա ժա րու մը պայ մա նա վոր ված չի ե ղել Սի րա նուշ Փի լո յա նի կող մից վի ճե լի ան շարժ 
գույ քի 1/3 բաժ նի նկատ մամբ ու նե ցած սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցից հրա ժա րու մը հայց վո րի կող մից 
իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման տնօ րին չա կան գոր ծո ղու թյուն է, ո րով 
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վեր ջինս ան վե րա պահ հրա ժար վում է իր ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի դա տա-
կան պաշտ պա նու թյու նից և ո ւղղ ված է իր նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված գոր ծի վա-
րույ թի դա դա րեց մա նը: Հետ ևա բար, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և հաշ վի առ նե լով 
սույն գոր ծի փաս տե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով հայ ցից հրա-
ժա րու մը բո ղոք բե րած ան ձանց ի րա կան կամ քի խա թար ման ար դյունք է, նրանց կամքն 
ա մեն ևին էլ ո ւղղ ված չի ե ղել պար զա պես հայ ցից հրա ժար վե լուն, քա նի որ նրանք այդ 
տնօ րին չա կան ի րա վունքն ի րաց րել են` հաս տա տա պես հա մոզ ված լի նե լով, որ Սի րա-
նուշ Փի լո յա նը հրա ժար վում է վի ճե լի ան շարժ գույ քի 1/3 բաժ նի նկատ մամբ ու նե ցած սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քից և հայ ցից հրա ժար ման հիմ քում բա ցա ռա պես դրել են վե րո-
հի շյալ պայ մա նը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա-
րա նը, գոր ծի դա տաքն նու թյան ըն թաց քում բո ղոք բե րած ան ձանց կող մից հայ ցից հրա-
ժար վե լու հիմ քով քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լով, ի սկ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը, նշ ված դա տա կան ակ տի այդ մասն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով, հաշ վի չեն 
ա ռել, որ տվ յալ դեպ քում բո ղոք բե րած ան ձինք հայ ցից հրա ժար վել են վե րա պա հու մով, 
ին չը չպետք է ըն դուն վեր: Ար դյուն քում, Սի րա նուշ Փի լո յա նը կորց րել է սույն գոր ծով ներ-
կա յաց րած հայ ցա պա հան ջով կր կին ան գամ դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը, 
սա կայն ժա ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ պահ պա նել է ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քը, մինչ դեռ բո ղոք բե րած ան ձինք ը նդ հան րա պես զրկ վել են գու-
մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջով դա տա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու ի րա վուն քից:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում նշ ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րոն շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա-
րար է հա մա րում՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 
ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծի նոր քն նու թյու նը 
պետք է ի րա կա նաց վի մի այն Յու րիկ և Ա ղու նիկ Փի լո յան նե րի հայ ցի մա սով, քա նի որ 
Սի րա նուշ Փի լո յա նի հայ ցի մա սով Դա տա րա նի 14.11.2011 թվա կա նի վճի ռը չի բո ղո քարկ-
վել և մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի 23.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-
Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րան՝ նոր քն նու թյան։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/1216/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/1216/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Տ. Սա հա կյան
 Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան 
 Տ. Նա զա րյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 

 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ռո բերտ, Օ ֆե լ յա, Գևորգ Սվա զ յան նե րի և 

Հայ կա նուշ Խա չատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
րա նի 18.03.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Հեն րիկ Սվա զ յա նի (ի րա վա հա-
ջորդ ներ՝ Սու սան նա և Հեն րիխ Սվա զ յան ներ) ը նդ դեմ Ռո բերտ, Օ ֆե լ յա, Գևորգ Սվա-
զ յան նե րի, Հայ կա նուշ Խա չատ րյա նի՝ վտար ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Հեն րիկ Սվա զ յա նը պա հան ջել է Ռո բերտ, Օ ֆե լ յա, Գևորգ 

Սվա զ յան նե րին, Հայ կա նուշ Խա չատ րյա նին վտա րել Եր ևա նի Շի րա կի 4-րդ նր բանց քի 
6-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նից: 

Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
(դա տա վոր` Ի. Բար սե ղ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 17.12.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը 
մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
18.03.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հեն րիկ Սվա զ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ բե-
կան վել և փո փոխ վել է Դա տա րա նի 17.12.2010 թվա կա նի վճի ռը, և հայ ցը բա վա րար վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ռո բերտ, Օ ֆե լ յա, Գևորգ Սվա-
զ յան նե րը և Հայ կա նուշ Խա չատ րյա նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հեն րիկ Սվա զ յա նը:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմ նա վո րում նե րով.
1. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված-

նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը:
 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տարկ-

նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Ռո բերտ Սվա զ յա նը 

հոր՝ Հեն րիկ Սվա զ յա նի հետ մի ա սին հան դի սա ցել է նույն՝ ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ, 
ո րոնք 29.05.1994 թվա կա նին մա հա ցած Օ ֆե լ յա Կա րա պե տյա նի ժա ռանգ ներն են: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Ռո բերտ Սվա զ յա նի ներ կա յա ցու ցի չը 
վե րաքն նիչ դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ցուց մունք է տվել այն մա սին, 
որ Ռո բերտ Սվա զ յանն ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ է, և ժա ռան գու թյու նը ձևա կեր պե լու հա-
մար փաս տաթղ թե րը գտն վում են նո տա րա կան գրա սե նյա կում, սա կայն իր կամ քից ան-
կախ պատ ճառ նե րով չի հասց րել ստա նալ ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան վկա յա գիր:

 Մի ա ժա մա նակ Ռո բերտ Սվա զ յա նը միջ նոր դել է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, քա-
նի որ նույն ան ձանց միջև Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նում առ կա է մեկ այլ վեճ, մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժել է 
միջ նոր դու թյու նը:

2. Գոր ծով առ կա է նոր եր ևան ե կած հան գա մանք:
 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տար կով.
 Ռո բերտ Սվա զ յա նը 16.03.2011 թվա կա նին ստա ցել է ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան 

վկա յա գիր, ի սկ 21.03.2011 թվա կա նին ստա ցել է 18.03.2011 թվա կա նին կազմ ված ան շարժ 
գույ քի սե փա կա նու թյան վկա յա կա նը, ո րի հա մա ձայն՝ Ռո բերտ Սվա զ յա նը հան դի սա-
նում է վի ճե լի բնա կա րա նի հա մա սե փա կա նա տեր:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 18.03.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր 
քն նու թյան:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շում կա յաց նե լիս նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա-

վուն քի նոր մե րի խախ տում ներ թույլ չի տվել, ո րոնք կա րող է ին ազ դել գոր ծի ել քի վրա: 
Ի նչ վե րա բե րում է այն փաս տար կին, որ առ կա է նոր եր ևան ե կած հան գա մանք, ա պա 
հարկ է նշել, որ նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի հիմ քով բո ղոք կա րող է բեր վել օ րի նա-
կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի դեմ, ի սկ տվ յալ դեպ քում բո ղո քարկ վող դա տա-
կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած չէ: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) 23.03.2007 թվա կա նի ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 

2318486 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի գույ քի 
նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի աս նա կան 01-011-4-Շ-21 մա տյա նի 
թիվ 0036 հա մա րի տակ Եր ևա նի Շի րա կի 4-րդ նր բանց քի 6-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նի 
նկատ մամբ գրանց վել է Հեն րիկ Սվա զ յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (գ.թ. 811): 

2) 04.03.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Ռո բերտ Սվա զ յա նի ներ-
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կա յա ցու ցի չը միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել Վե րաքն նիչ դա տա րան և պատ ճա ռա բա-
նե լով, որ Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րա նում քնն վում է թիվ Ե ՇԴ/1448/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գործն ը ստ հայ ցի Ռո բերտ 
Սվա զ յա նի, եր րորդ ան ձինք Օ ֆե լ յա, Գևորգ Սվա զ յան նե րի և Հայ կա նուշ Խա չատ րյա նի 
ը նդ դեմ Հեն րիկ Սվա զ յա նի` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու և ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա-
նա չե լու պա հան ջի մա սին, խնդ րել է կա սեց նել սույն գոր ծի վա րույ թը (գ. թ. 103):

3) 29.09.2011 թվա կա նի թիվ ԱԲ 077427 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Հեն րիկ 
Սվա զ յա նը մա հա ցել է 29.09.2011 թվա կա նին:

4) 25.04.2012 թվա կա նի ը ստ կտա կի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի հա մա-
ձայն՝ 29.09.2011 թվա կա նին մա հա ցած Հեն րիկ Սվա զ յա նի գույ քի նկատ մամբ ժա ռանգ-
ներ են Սու սան նա և Հեն րիխ Սվա զ յան նե րը: 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քե րի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, ո ր՝ 
1. վճ ռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու-

թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է 
տվ յալ գոր ծի քն նու թյու նը մինչև սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցի ա կան քրե ա կան կամ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այլ գոր ծով կամ հար ցով ո րո շում կա յաց-
նե լը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը կա րող է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված գոր-
ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու դա տա րա-
նի պար տա կա նու թյու նը ծա գում է եր կու վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ-
կա յու թյան դեպ քում, դրանք են սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան կամ 
վար չա կան դա տա վա րու թյուն նե րի կար գով քնն վող այլ գոր ծի առ կա յու թյու նը և տվ յալ 
գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը մինչև նշ ված դա տա վա րու թյուն նե րի կար գով 
քնն վող գոր ծով կամ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լը: Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա-
մանք նե րով, որ այլ՝ սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցի ա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծով կամ հար ցով փաս տե րը տվ յալ գոր ծի լուծ-
ման հա մար ու նեն նշա նա կու թյուն, և տվ յալ ի րա վա հա րե բե րու թյու նը կամ փաս տը կա-
րող է հաս տատ վել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում (տե՛ս Գա յա նե Աս լա նյանն 
ը նդ դեմ Սա հակ, Կա րեն, Տաթ ևիկ, Թա մա րա Աս լա նյան նե րի և Մա րի ամ Ստե փա նյա նի` 
բնա կա րա նից վտա րե լու պա հան ջի մա սին թիվ Ե ԱՔԴ/0169/02/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 11.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):
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 Սույն գոր ծով հայց վո րը պա հան ջել է Ռո բերտ, Օ ֆե լ յա, Գևորգ Սվա զ յան նե րին, 
Հայ կա նուշ Խա չատ րյա նին վտա րել Եր ևա նի Շի րա կի 4-րդ նր բանց քի 6-րդ շեն քի թիվ 
3 բնա կա րա նից: 04.03.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Ռո բերտ Սվա զ յա-
նի ներ կա յա ցու ցի չը միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել Վե րաքն նիչ դա տա րան և պատ ճա-
ռա բա նել, որ Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նում քնն վում է թիվ Ե ՇԴ/1448/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գործն ը ստ հայ ցի Ռո բերտ 
Սվա զ յա նի, եր րորդ ան ձինք Օ ֆե լ յա, Գևորգ Սվա զ յան նե րի և Հայ կա նուշ Խա չատ րյա նի 
ը նդ դեմ Հեն րիկ Սվա զ յա նի` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու և ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա-
նա չե լու պա հան ջի մա սին, և խնդ րել է կա սեց նել սույն գոր ծի վա րույ թը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է ան հիմն լի նե լու 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի կող մից միջ նոր դու թյան մեր ժումն ան հիմն է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ-
հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նում քնն վող թիվ Ե ՇԴ/1448/02/10 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծը սույն գոր ծի քն նու թյան հա մար ա ռա ջաց նում է ան հնա րի նու թյուն, քա նի որ նշ-
ված գոր ծով քնն վում է Ռո բերտ Սվա զ յա նի` վե ճի ա ռար կա գույ քի սե փա կա նա տեր լի-
նե լու հան գա ման քը, որ պի սի փաս տի հաս տա տու մը սույն գոր ծի լուծ ման հա մար ու նի 
է ա կան նշա նա կու թյուն: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր կա սեց նել 
սույն գոր ծի վա րույ թը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի կող մից թույլ տր ված դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի խախ տու մը հան գեց րել 
է գոր ծի սխալ լուծ ման: Հետ ևա բար, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բե-
կան ման, ի սկ գոր ծը պետք է ու ղարկ վի Դա տա րան` նոր քն նու թյան:

Հիմք ըն դու նե լով սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի առ կա յու թյու նը, ո րը բա վա-
րար հիմք է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար-
կե լու հա մար՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի ե րկ րորդ հիմ քին չի ան դրա դառ նում: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը դի տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ-
վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 18.03.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Շեն-
գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան՝ 
նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ/0407/02/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ/0407/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Ն. Տա վա րա ցյան
 Դա տա վոր ներ` Ս. Մի քայե լ յան
 Ն. Հով սե փյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու-

թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 16.11.2011 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Գա րիկ Խա չատ րյա նի` 73.282 ՀՀ 
դրամ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Գա րիկ Խա չատ րյա նից բռ նա-

գան ձել 71.782 ՀՀ դրամ պարտ քի գու մա րը և 1.500 ՀՀ դրամ վճար ված պե տա կան տուր-
քի գու մա րը։

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-
նի (դա տա վոր` Հ. Ե նո քյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 12.08.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը 
մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
16.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա-
նի 12.08.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ-

վա ծը, ո րը պետք է կի րա ռեր և խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և 
օբյեկ տիվ չի գնա հա տել հա մակ ցու թյան մեջ և ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ կող մե-
րի միջև կնք ված պատ վեր-դի մու մի հի ման վրա Գա րիկ Խա չատ րյա նին փաս տա ցի մա-
տուց վել է հե ռա խո սա կա պի վճա րո վի ծա ռա յու թյուն ներ: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ ի րա վա կան գնա հա տա կան չի տվել այն հան-
գա ման քին, որ Ըն կե րու թյան կող մից Դա տա րան է ներ կա յաց վել հայց վող գու մա րի գո-
յաց ման հիմ քը հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րը, այն է` բա ժա նոր դին ներ կա յաց վող ծա ռա-
յու թյուն նե րի մա տուց ման հա շի վը, ո րն իր մեջ նե րա ռում է ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց-
ման փաս տի և ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ հաշ վար կը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 16.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. Ըն կե րու թյան և Գա րիկ Խա չատ րյա նի միջև 08.05.2009 թվա կա նին կնք ված թիվ 

114344861 պատ վեր-դի մու մի հա մա ձայն` Գա րիկ Խա չատ րյա նին տրա մադր վել է 099 04-
52-51 և 091 04-52-51 հե ռա խո սա հա մար նե րը: Գա րիկ Խա չատ րյա նի կող մից ստո րագր-
վել է պատ վեր-դի մու մը, ո րով հաս տատ վել են վեր ջի նիս կող մից Ըն կե րու թյան GSM 
շար ժա կան կա պի հետվ ճա րային հա մա կար գի բա ժա նորդ դառ նա լու և ««Ար մեն Տել» 
ՓԲԸ GSM շար ժա կան կա պի հետվ ճա րային հա մա կար գի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց-
ման կա նոն նե րի» մա սին ի րա զեկ լի նե լու վե րա բե րյալ փաս տե րը (գ.թ. 5-6)։

2. Ըն կե րու թյան GSM շար ժա կան կա պի հետվ ճա րային հա մա կար գի ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա տուց ման պայ ման նե րի 5.1-ին կե տի հա մա ձայն` վճա րում նե րը բա ժա նոր-
դի կող մից կա տար վում են հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում ի րեն մա տուց ված փաս տա-
ցի ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց` հա մա ձայն նույն պայ ման նե րում սահ ման ված պայ ման նե-
րի, բա ժա նոր դի կող մից ը նտր ված սա կագ նային պլա նի, օգ տա գոր ծած ծա ռա յու թյուն-
նե րի ցան կի և ծա վալ նե րի, ե թե այլ բան չի սահ ման ված Ըն կե րու թյան (այ սու հետ` նաև 
Օ պե րա տոր) կող մից, հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նը հա վա սար է օ րա ցու ցային ա մս-
վան: Պայ ման նե րի 5.2-րդ կե տի հա մա ձայն` փաս տա ցի մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի 
դի մաց վճար ման են թա կա գու մա րը ո րոշ վում է Օ պե րա տո րի բի լին գային հա մա կար գի 
գրան ցում նե րի հի ման վրա և նշ վում է բա ժա նոր դին ներ կա յաց վող ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման հաշ վում: Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա շի վը հան դի սա նում է բա ժա-
նոր դին` ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման փաս տի և ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ ա պա ցույց 
(գ.թ. 5)։

3. Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թիվ 101023583105, թիվ 101022792862, թիվ 
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101022006919, թիվ 101021342908, թիվ 101023583046, թիվ 101022792821, թիվ 101022006868 
և թիվ 101021342893 հա շիվ նե րի հա մա ձայն` հա մա պա տաս խա նա բար 01.10.2009 թվա-
կա նից մինչև 31.10.2009 թվա կա նը, 01.09.2009 թվա կա նից մինչև 30.09.2009 թվա կա-
նը, 01.08.2009 թվա կա նից մինչև 31.08.2009 թվա կա նը, 01.07.2009 թվա կա նից մինչև 
31.07.2009 թվա կա նը, 01.10.2009 թվա կա նից մինչև 31.10.2009 թվա կա նը, 01.09.2009 թվա-
կա նից մինչև 30.09.2009 թվա կա նը, 01.08.2009 թվա կա նից մինչև 31.08.2009 թվա կա նը 
և 01.07.2009 թվա կա նից մինչև 31.07.2009 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ ված նե րի 
հա մար մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րից գո յա ցել է պարտք 71.781,77 ՀՀ դրամ, որ պի սի 
հաշ վարկ ներն ի րա կա նաց վել են փաս տա ցի մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի` ամ սա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի վար ձի, զան գե րի վար ձի, կարճ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի վճա րի հի-
ման վրա (գ.թ. 12-35)։

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն o րենuգր քով և այլ o րենք նե րով նա խա տեu ված 
կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծին մաu նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ի նչ պեu 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու-
նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած 
փաս տե րը։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րը ո րո շում է դա տա րա նը՝ գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և ա ռար կու թյուն նե րի հի ման վրա, ի սկ նույն հոդ-
վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո վի ճե լի 
է մնում փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ-
ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
կող մե րի միջև ա պա ցուց ման դա տա վա րա կան բե ռի  բաշխ ման հար ցին: 

Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր գոր ծով կող մե-
րի միջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ճիշտ բաշ խե լու հա մար դա տա րանն ա ռա-
ջին հեր թին պետք է պար զի յու րա քան չյուր գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող փաս տե րը՝ ել նե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րից և ա ռար-
կու թյուն նե րից։ Ը նդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս-
տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի լի նե լու դեպ քում դրա բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը 
(տե‘ս ը ստ հայ ցի Էդ գար Մար կո սյա նի և Զա րու հի Գևոր գյա նի ը նդ դեմ Սե դա Սարգ սյա-
նի` գրա վադր ված գույքն ար գե լան քից հա նե լու պա հան ջի մա սին, և հա կընդ դեմ հայ ցի` 
գու մա րի բռ նա գանձ ման և բռ նա գան ձու մը գրա վի ա ռար կայի վրա տա րա ծե լու պա-
հանջ նե րի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան 
և վար չա կան պա լա տի 13.02.2009 թվա կա նի թիվ Ե ԱՆԴ/0479/02/08 ո րո շու մը): 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծի հան գա մանք նե րը, ո րոնք, o րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա-
ձայն, պետք է հաu տատ վեն մի այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաu տատ վել 
այլ ա պա ցույց նե րով։



332

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա-
վո րու թյան ու ժով մի ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մեկ այլ ան ձի (պար տա տի րոջ) 
oգ տին կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն, այն է` վճա րել դրամ, հանձ նել գույք, կա տա-
րել աշ խա տանք, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն և այլն, կամ ձեռն պահ մնալ ո րո շա կի գոր ծո-
ղու թյուն կա տա րե լուց, իuկ պար տա տերն ի րա վունք ու նի պար տա պա նից պա հան ջել 
կա տա րե լու իր պար տա կա նու թյու նը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պար տա-
վո րու թյուն նե րը ծա գում են պայ մա նագ րից, վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով և սույն 
օ րենսգր քում նշ ված այլ հիմ քե րից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լիս հիմք է ըն-
դու նել այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյու նը բա վա րար ա պա ցույց ներ չի ներ կա յաց րել 
հիմ նա վո րե լու իր վկա յա կո չած փաստն այն մա սին, որ Գա րիկ Խա չատ րյա նին մա տուց-
վել են հենց վկա յա կո չած ծա վա լի ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնց մա սով պար տա վո րու թյու նը 
չկա տա րե լու ար դյուն քում նրա պարտ քը կազ մել է 71.781,77 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև չի 
ներ կա յաց րել այդ պարտ քի գո յաց ման հիմ քե րը հիմ նա վո րող բա վա րար ա պա ցույց ներ:

 Մինչ դեռ, սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան և Գա րիկ Խա չատ րյա-
նի միջև 08.05.2009 թվա կա նին կնք ված թիվ 114344861 պատ վեր-դի մու մի (պայ մա նա-
գիր) հի ման վրա Գա րիկ Խա չատ րյա նին հատ կաց վել են հե ռա խո սա հա մար ներ: Նշ ված 
պայ մա նագ րի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ ման նե րի 5.1-ին կե տի հա մա ձայն` 
վճա րում նե րը բա ժա նոր դի կող մից կա տար վում են հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում 
ի րեն մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց` հա մա ձայն նույն պայ ման նե րում սահ ման-
ված պայ ման նե րի, բա ժա նոր դի կող մից ը նտր ված սա կագ նային պլա նի, օգ տա գոր ծած 
ծա ռա յու թյուն նե րի ցան կի և ծա վալ նե րի, ի սկ 5.2-րդ կե տի հա մա ձայն` փաս տա ցի մա-
տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճար ման են թա կա գու մա րը ո րոշ վում է Օ պե րա տո-
րի բի լին գային հա մա կար գի գրան ցում նե րի հի ման վրա և նշ վում է բա ժա նոր դին ներ-
կա յաց վող ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հաշ վում: Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
հա շի վը բա ժա նոր դին` ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման փաս տի և ծա վալ նե րի վե րա
բե րյալ ա պա ցույց է:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և վեր լու ծե լով կող մե րի միջև կնք ված պատ վեր-դի-
մու մի (պայ մա նագ րի) ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ ման նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի մա-
տուց ման փաս տի և ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ թիվ 101023583105, թիվ 101022792862, թիվ 
101022006919, թիվ 101021342908, թիվ 101023583046, թիվ 101022792821, թիվ 101022006868 
և թիվ 101021342893 հա շիվ նե րը սույն գոր ծով հայ ցը հիմ նա վո րող թույ լատ րե լի և բա-
վա րար ա պա ցույց են (տե′ս ը ստ հայ ցի «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ի ը նդ դեմ «Էյ Ար-Այ Սի Թի» 
ՍՊԸ-ի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 29.07.2011 թվա կա նի թիվ 
Ա ՎԴ1/0009/02/10 ո րո շու մը): 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա-
րան նե րի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 48-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րի խախ տում` ան տե սե լով Ըն կե րու թյան կող մից բա ժա-
նոր դին ներ կա յաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թիվ 101023583105, թիվ 
101022792862, թիվ 101022006919, թիվ 101021342908, թիվ 101023583046, թիվ 
101022792821, թիվ 101022006868 և թիվ 101021342893 հա շիվ նե րը: 
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Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 16.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար-
զե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2633/02/08
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2633/02/08
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Տա վա րա ցյան
Դա տա վոր ներ` Ս. Մի քայե լ յան
 Դ. Խա չատ րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` 

Քա ղա քա պե տա րան) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա-
նի 11.09.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Քա ղա քա պե տա րա նի ը նդ դեմ Մա րի 
Չի բի լ յա նի, վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող եր-
րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո-
մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե)` ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և ան շարժ 
գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կանն ան վա վեր ճա նա չե լու, ի նչ-
պես նաև նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քը` 8.000 ՀՀ դրա մը բռ նա գան ձե լու պա-
հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Քա ղա քա պե տա րա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 

02.02.2006 թվա կա նին կնք ված թիվ 293 ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և 
14.02.2006 թվա կա նին տր ված ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 
վկա յա կա նը և հօ գուտ Քա ղա քա պե տա րա նի բռ նա գան ձել հայց ներ կա յաց նե լու հա մար 
վճար ված պե տա կան տուր քը` 8.000 ՀՀ դրա մը: 
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Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մել քու մյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 10.05.2012 թվա-
կա նի վճ ռով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է` Մա րի Չի բի լ յա նի մա հից հե տո վի ճե լի ի րա վա-
հա րա բե րու թյամբ պայ մա նա վոր ված ի րա վա հա ջոր դու թյու նը բա ցառ վե լու հիմ քով:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
11.09.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 10.05.2012 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 434-րդ և 1186-

րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ քա ղա քա ցու մա հից հե տո ի րա վա հա ջոր-
դու թյու նը տե ղի է ու նե նում ժա ռանգ ման կար գով, և փո խանց վում են գույ քային բո վան-
դա կու թյուն ու նե ցող ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: Ժա ռան գու թյան զանգ-
վա ծի մեջ չեն մտ նում ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված ի րա վունք նե րը և պար տա կա-
նու թյուն նե րը` ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րով ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու-
թյուն նե րը, քա ղա քա ցու կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու 
ի րա վուն քը, ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք նե րը և այլ ոչ նյու թա կան բա րիք նե րը, 
այն ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րոնց ան ցու մը ժա ռան գու թյամբ չի 
թույ լատր վում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 11.09.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-

տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա բաժ նի 14.09.2011 թվա կա նի 
գրու թյամբ հայտն վել է, որ հե տա խուզ ման ար դյուն քում պարզ վել է, որ Մա րի Չի բի լ յա նը 
մա հա ցել է (հա տոր 1, գ.թ. 81):

2) Կո մի տե ի կող մից 14.02.2006 թվա կա նին տր ված ան շարժ գույ քի սե փա կա նու-
թյան (օգ տա գործ ման) ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Շամ-
պայն գի նի նե րի գոր ծա րա նի մոտ գտն վող շր ջան ցիկ թու նել հաս ցե ում գտն վող 300 քմ 
հո ղա մա սի նկատ մամբ գրանց վել է Մա րի Չի բի լ յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը` 
հիմ քում դնե լով 02.02.2006 թվա կա նի ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը 
(հա տոր 1, գ.թ. 9-12): 

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
 Սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ նա վոր վա ծու-

թյու նը պատ ճա ռա բա նե լու նպա տա կով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա-
րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան խնդ րին.

Արդյո՛ք ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կողմ գնոր դի մա հից հե տո նրա կող մից ան-
շարժ գույ քի վե րա բե րյալ կնք ված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի և դրա հի ման վրա 
կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման վի ճար կու մը կա րող 
է գնա հատ վել որ պես ան ձնա կան, ժա ռան գա տո ւի ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված 
ի րա վուն քի վի ճար կում, ո րի դեպ քում ի րա վա հա ջոր դու թյու նը բա ցառ վում է:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն` յու րա-
քան չյուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե-
տա կան այլ մար մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց-
նե րի ի րա վունք, ի սկ 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր խախտ ված 
ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա-
վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո-
լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա-
միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ յու րա քան-
չյուր ոք ի րա վունք ու նի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե-
լու և կտա կե լու իր սե փա կա նու թյու նը։ Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը 
չպետք է վնաս պատ ճա ռի շր ջա կա մի ջա վայ րին, խախ տի այլ ան ձանց, հան րու թյան և 
պե տու թյան ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նը կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա-
ցու մա հից հե տո վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը բա ցա ռում է ի րա վա հա ջոր դու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1186-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-
գու թյան զանգ վա ծի մեջ է մտ նում ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տո ւին պատ-
կա նող գույ քը` նե րա ռյալ դրա մը, ար ժեթղ թե րը, գույ քային ի րա վունք նե րը և պար տա
կա նու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի 
մեջ չեն մտ նում ժա ռան գա տո ւի ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված ի րա վունք նե րը և 
պար տա կա նու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես, ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րով 
ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, քա ղա քա ցու կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը 
պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու ի րա վուն քը, ան ձնա կան ոչ գույ քային ի րա վունք նե րը 
և այլ ոչ նյու թա կան բա րիք նե րը, այն ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րոնց 
ան ցու մը ժա ռան գու թյամբ չի թույ լատր վում նույն օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով:

 Վե րը նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ժա ռան գու թյան դեպ քում 
տե ղի է ու նե նում ը նդ հա նուր ի րա վա հա ջոր դու թյուն, այ սինքն` ժա ռան գին են փո խանց-
վում ժա ռան գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տո ւին պատ կա նող գույ քը` նե րա ռյալ դրա-
մը, ար ժեթղ թե րը, գույ քային ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը` բա ցա ռու թյամբ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1186-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված ի րա վա-
հա ջոր դու թյան բա ցառ ման հետ ևյալ չորս դեպ քե րի.

1. ա լի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րով ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն-
նե րի,

2.  քա ղա քա ցու կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու 
ի րա վուն քի, 

3. անձ նա կան ոչ գույ քային ի րա վունք նե րի և այլ ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի, 
4. այն ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի, ո րոնց ան ցու մը ժա ռան գու-
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թյամբ չի թույ լատր վում նույն օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով:
Ը նդ ո րում, օ րենսգր քի վե րոն շյալ հոդ վա ծում թվարկ ված դեպ քե րը սպա ռիչ են: 
Դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թի կարճ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ 

«սույն գոր ծով վի ճարկ վում է հա տու ցե լի այն պայ մա նա գի րը, ո րի կող մը մա հա ցած է, 
հետ ևա բար պայ մա նագ րի շուրջ ծա գած վե ճի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված պա-
տաս խա նո ղի դեմ ներ կա յաց ված պա հան ջի մա սով ի րա վա հա ջոր դու թյունն ի նք նին բա-
ցառ վում է, քա նի որ գոր ծով ոչ թե վի ճարկ վում է պայ մա նագ րի հիմ քով ձեռք բեր ված 
պա տաս խա նող կող մի ի րա վուն քը, ո րը ժա ռան գա բար կա րող է փո խանց վել ի րա վա հա-
ջոր դու թյամբ (ն ման պա հանջ առ կա չէ), այլև առ կա է պայ մա նա գի րը վի ճար կե լու հայ-
ցային պա հանջ` ո ւղղ ված կոնկ րետ պայ մա նագ րային կող մի դեմ, հայց վո րի կար ծի քով` 
կոնկ րետ վեր ջի նիս կող մից դրս ևոր ված ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծով պայ մա նա վոր ված: 
Հետ ևա բար` այս մա սով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը բա ցա ռում է ի րա վա հա ջոր-
դու թյու նը, ու գոր ծի վա րույ թը վե րը նշ ված հոդ վա ծի 4-րդ կե տի պա հան ջով են թա կա է 
կարճ ման»: 

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի մերժ ման հիմ քում դրել է այն հան-
գա ման քը, որ գոր ծում առ կա ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա բաժ նի կող մից 
14.09.2011 թվա կա նին տր ված թիվ ԵՄ-11623/03 գրու թյան հա մա ձայն` հայտն վել է, որ պա-
տաս խա նո ղի և նրա գույ քի հե տա խուզ ման ար դյուն քում պարզ վել է, որ Մա րի Չի բի լ յա-
նը մա հա ցել է: Պա տաս խա նո ղին ու ղարկ ված ծա նու ցում նե րը նույն պես հետ են վե րա-
դարձ վել ծրա րի վրա «հաս ցե ա տե րը մա հա ցել է» նշու մով: Գոր ծում բա ցա կա յում է նաև 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով վա ճառ ված` Եր ևա նի Շամ պայն գի նի նե րի գոր ծա րա նի 
մոտ գտն վող շր ջան ցիկ թու նել հաս ցե ում գտն վող 300 քմ հո ղա մա սի նկատ մամբ ժա-
ռան գու թյուն ըն դու նե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը, և գտել է, որ «Դա տա րա նը ճիշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 109-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
կե տը, քա նի որ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը բա ցա ռում է ի րա վա հա ջոր դու թյու նը` 
հաշ վի առ նե լով, որ հայ ցա դի մու մի հիմ քում ըն կած և վի ճարկ վող պար տա վո րու թյու նը 
պա տաս խա նո ղի ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված պար տա վո րու թյուն է»: 

Հիմն վե լով վե րոգ րյա լի վրա և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 02.02.2006 թվա կա նին կնք ված թիվ 293 ան շարժ գույ քի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կնք ման և դրա հի ման վրա այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման ար դյուն քում գնոր դի` Մա րի Չի բի լ յա նի մոտ ծա գել է 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունք՝ գույ քային ի րա վունք, ո րը նե-
րառ վում է ժա ռան գա տո ւի ժա ռան գա կան զանգ վա ծում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
փո խանց վում է ժա ռանգ նե րին: Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ կնք ված ա ռու վա ճառ քի 
պայ մա նագ րի և դրա հի ման վրա կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան 
գրանց ման ան վա վե րու թյան պա հան ջի ներ կա յաց մամբ վի ճարկ վում է ան ձի սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քը, ո րն ան ձնա կան, ժա ռան գա տո ւի ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ-
ված ի րա վունք չէ: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը բա-
ցա ռում է ի րա վա հա ջոր դու թյուն, ան հիմն է: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ-
ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 11.09.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-
Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րան` նոր քն նու թյան։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում: 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԳԴ1/0144/02/10
 քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 2012թ. 
պա լա տի ո րո շում
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԳԴ1/0144/02/10

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո-

քը՝ ը ստ հայ ցի Մա րի նե Պետ րո սյա նի ը նդ դեմ Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի` ա մու սին նե րի 
ը նդ հա նուր գույ քի բա ժան ման պա հան ջի մա սին, Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի հա կընդ դեմ 
հայ ցի ը նդ դեմ Մա րի նե, Գարս ևան, Տա րոն Պետ րո սյան նե րի, ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար-
զի Գեղ հո վի տի գյու ղա պե տա րա նի, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Մար տու նու տա րած քային ստո րա բա ժան ման` սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի ճա նաչ ման և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցու մը մաս նա-
կի ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին և Մա րի նե Պետ րո սյա նի հայ ցի ը նդ դեմ 
Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի` ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ-
քի նկատ մամբ բա ժին նե րը ո րո շե լու և դրա նից բա ժին ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ նե րի 
մա սին, քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա-
կան պա լա տի 11.01.2012 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը 
նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի հիմ քով վե րա նայե լու վե րա բե րյալ, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Մա րի նե Պետ րո սյա նը պա հան ջել է Հա րու թյուն Պետ րո սյա-

նի հետ հա մա տեղ ա մուս նու թյան ըն թաց քում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ձեռք բե-
րած «Volkswagen Passat 1.8» մակ նի շի 14 ԼՍ 434 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայից և 
ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գեղ հո վիտ գյու ղում գտն վող 0,125 հա, 0,148 հա, 0,34 հա, 0,21 
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հա, 0,20 հա և 0,11 հա հո ղա մա սե րից բա ժինն ա ռանձ նաց նել:
 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Հա րու թյուն Պետ րո սյա նը պա հան ջել է 

0,148 հա հո ղա մա սի նկատ մամբ ճա նա չել մի այն իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը` ան-
վա վեր ճա նա չե լով Մա րի նե, Գարս ևան և Տա րոն Պետ րո սյան նե րի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, ի սկ 0,125 հա և 0,11 հա հո ղա մա սե րի նկատ մամբ` իր 
և Մա րի նե Պետ րո սյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը` ան վա վեր ճա նա չե լով Գարս ևան 
և Տա րոն Պետ րո սյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

 Գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում Մա րի նե Պետ րո սյա նը հրա ժար վել է ան շարժ գույ քի 
բաժ նի ա ռանձ նաց ման պա հան ջից, այ նու հետև կր կին դի մե լով դա տա րան` պա հան ջել է 
ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գեղ-
հո վիտ գյու ղում գտն վող 0,125 հա, 0,148 հա, 0,21 հա և 0,11 հա հո ղա մա սե րից ա ռանձ-
նաց նել ի րեն և իր ե րե խա ներ Գարս ևան, Տա րոն Պետ րո սյան նե րին պատ կա նող 3/4 
մա սը, ի նչ պես նաև վե րը նշ ված ավ տո մե քե նայի ար ժե քի 1/2 մա սը:

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նի 23.02.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշ ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րը մի աց վել են մեկ 
վա րույ թում:

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Վ. Վար դա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 07.06.2011 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` 0,148 հա, 0,21 հա և 0,11 հա հո-
ղա մա սե րի 3/4 մասն ա ռանձ նաց նե լու և «Volkswagen Passat 1.8» մակ նի շի ավ տո մե քե-
նայի վա ճառ քից ստաց ված գու մա րի 1/2 մա սը հանձ նե լու պա հանջ նե րի մա սով: Հայ ցի 
մնա ցած մա սը և հա կընդ դեմ հայ ցը մերժ վել են:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Բար-
սե ղ յան, դա տա վոր ներ` Ն. Հով սե փյան, Ա. Մկրտ չյան) (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա-
րան) 27.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ-
վել է, և Դա տա րա նի 07.06.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 11.01.2012 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հա րու թյուն Պետ րո սյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Սույն գոր ծով առ կա են նոր եր ևան ե կած հան գա մանք ներ։
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ օ րի-

նա կան ու ժի մեջ թողն ված ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 08.08.2011 թվա կա նի վճ ռով ան վա վեր է ճա նաչ վել Մա րի նե, Գարս ևան և Տա-
րոն Պետ րո սյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը ՀՀ Գե ղար-
քու նի քի մար զի Գեղ հո վիտ գյու ղում գտն վող 0,148 հա հո ղա մա սի նկատ մամբ, ի նչ պես 
նաև ա ռո չինչ է ճա նաչ վել Հա րու թյուն, Մա րի նե, Գարս ևան և Տա րոն Պետ րո սյան նե րի 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը նույն գյու ղում գտն վող 0,125 հա և 
0,11 հա տնա մերձ հո ղա մա սե րի նկատ մամբ։ Հետ ևա բար, օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վե-
րո հի շյալ վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը սույն գոր ծով նոր եր ևան ե կած հան-
գա մանք ներ են, քա նի որ է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն սույն գոր ծի լուծ ման հա մար և 
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գոր ծի քն նու թյան պա հին չէ ին կա րող հայտ նի լի նել բո ղոք բե րած ան ձին։
 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է նոր եր ևան ե կած հան-

գա մանք նե րի հիմ քով վե րա նայել Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 11.01.2012 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը, 0,148 հա և 0,11 հա հո ղա մա սե րը բա ժա նե լու 
մա սով բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար-
կել նոր քն նու թյան։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 08.08.2011 թվա կա-

նի վճ ռով ան վա վեր է ճա նաչ վել Մա րի նե, Գարս ևան և Տա րոն Պետ րո սյան նե րի սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գեղ հո վիտ գյու ղում 
գտն վող 0,148 հա հո ղա մա սի նկատ մամբ, ի սկ նույն գյու ղում գտն վող 0,125 հա և 0,11 հա 
տնա մերձ հո ղա մա սե րի նկատ մամբ ա ռո չինչ է ճա նաչ վել Հա րու թյուն, Մա րի նե, Գարս ևան 
և Տա րոն Պետ րո սյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը: Նշ ված 
վճ ռով հաս տատ ված են հա մար վել 0,148 հա հո ղա մա սի նկատ մամբ Մա րի նե, Գարս ևան և 
Տա րոն Պետ րո սյան նե րի, ի սկ 0,125 հա և 0,11 հա տնա մերձ հո ղա մա սե րի նկատ մամբ` Հա-
րու թյուն, Մա րի նե, Գարս ևան և Տա րոն Պետ րո սյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ծա-
գած չլի նե լու հան գա մանք նե րը (ներ կա յաց վել է վճ ռա բեկ բո ղո քին կից)։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Մա րի-
նե, Գարս ևան և Տա րոն Պետ րո սյան նե րի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և ՀՀ Գե ղար-
քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 08.08.2011 թվա կա նի վճի ռը 
թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: Նշ ված ո րո շու մը վճ ռա բե կու թյան կար գով չի բո ղո քարկ-
վել և ստա ցել է օ րի նա կան ո ւժ (ներ կա յաց վել է վճ ռա բեկ բո ղո քին կից):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.32-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն` նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րը հիմք են դա տա կան 
ակ տի վե րա նայ ման հա մար, ե թե բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձն ա պա ցու ցում է, որ այդ 
հան գա մանք նե րը հայտ նի չեն ե ղել և չէ ին կա րող հայտ նի լի նել գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձանց, կամ այդ հան գա մանք նե րը հայտ նի են ե ղել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, բայց 
նրան ցից ան կախ պատ ճառ նե րով չեն ներ կա յաց վել դա տա րան, և այդ հան գա մանք նե-
րը գոր ծի լուծ ման հա մար ու նեն է ա կան նշա նա կու թյուն։

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա կան ակ տը նոր եր ևան 
ե կած հա նա գա մանք նե րի հիմ քով վե րա նայ վում է, ե թե` 

1. այդ հան գա մանք նե րը հայտ նի չեն ե ղել և չէ ին կա րող հայտ նի լի նել գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձանց, կամ

2. այդ հան գա մանք նե րը հայտ նի են ե ղել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, բայց 
նրան ցից ան կախ պատ ճառ նե րով չեն ներ կա յաց վել դա տա րան, և

3. այդ հան գա մանք նե րը է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն գոր ծի լուծ ման հա մար։
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ար տա հայ տել 

է այն դիր քո րո շու մը, որ յու րա քան չյուր գործ իր փաս տա կան հան գա մանք նե րով ե զա-
կի է, հետ ևա բար նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի է ա կան լի նե լը յու րա քան չյուր գոր ծով 
ո րո շե լիս դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն վե րա նայ վող գոր ծի բո լոր փաս տե րը և 
պար զեն` ա րդյոք այդ հան գա մանք ներն ի րենց բնույ թով ազ դում են վե րա նայ վող գոր-
ծի ել քի վրա, թե` ոչ (տե՛ս ը ստ Մա րի նե Մա նու կյա նի դի մու մի` նոր եր ևան ե կած հան գա-
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մանք նե րի հիմ քով դա տա կան ակ տը վե րա նայե լու պա հան ջի մա սին գոր ծով Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 13.03.2009 թվա կա նի թիվ Ե ԿԴ/2397/02/09 ո րո շու մը)։

 Սույն գոր ծով բո ղոք բե րած ան ձը որ պես նոր եր ևան ե կած հան գա մանք ներ է վկա-
յա կո չել ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` 08.08.2011 
թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը:

Տ վ յալ վճ ռով ան վա վեր է ճա նաչ վել Մա րի նե, Գարս ևան և Տա րոն Պետ րո սյան նե րի 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գեղ հո-
վիտ գյու ղում գտն վող 0,148 հա հո ղա մա սի նկատ մամբ, և ա ռո չինչ է ճա նաչ վել Հա րու-
թյուն, Մա րի նե, Գարս ևան և Տա րոն Պետ րո սյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե-
տա կան գրան ցու մը նույն գյու ղում գտն վող 0,125 հա և 0,11 հա տնա մերձ հո ղա մա սե րի 
նկատ մամբ: Այ սինքն՝ վե րո հի շյալ վճ ռով ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գեղ հո վիտ գյու ղում 
գտն վող 0,148 հա հո ղա մա սը դա դա րել է ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյուն լի նե լուց, ի սկ 
0,11 հա հո ղա մա սի նկատ մամբ կող մե րի սե փա կա նու թյան ի րա վունքն ը նդ հան րա պես 
դա դա րել է: Մինչ դեռ սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.10.2011 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ օ րի նա կան ու ժի մեջ թողն ված Դա տա րա նի 07.06.2011 թվա կա նի վճ ռով ո րոշ վել է 
ա ռանձ նաց նել վե րը նշ ված 0,148 հա և 0,11 հա հո ղա մա սե րի 3/4 մա սե րը:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ Գե ղար քու-
նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` 08.08.2011 թվա կա նի օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած վճ ռով հաս տատ ված ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գեղ հո վիտ գյու ղում 
գտն վող 0,148 հա հո ղա մա սի նկատ մամբ Մա րի նե, Գարս ևան և Տա րոն Պետ րո սյան նե-
րի, ի սկ 0,11 հա հո ղա մա սի նկատ մամբ` Հա րու թյուն, Մա րի նե, Գարս ևան և Տա րոն Պետ-
րո սյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ծա գած չլի նե լու հան գա մանք ներն է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նեն սույն գոր ծի լուծ ման հա մար, հա մար վում են նոր եր ևան ե կած 
հան գա մանք ներ և հիմք են Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 11.01.2012 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո-
քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը վե րա նայե լու հա մար։ 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 226-րդ հոդ վա-
ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 27.10.2011 թվա կա նի ո րո-
շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս-
գր քի 204.30-րդ, 204.32-րդ, 204.38-րդ և 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի հիմ քով վե-

րա նայել ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 11.01.2012 
թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը` բե կա նել ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման` ՀՀ Գե ղար քու-
նի քի մար զի Գեղ հո վիտ գյու ղում գտն վող 0,148 հա և 0,11 հա հո ղա մա սե րի բա ժին ներն 
ա ռանձ նաց նե լուն վե րա բե րող մա սը և գործն այդ մա սով ու ղար կել ՀՀ Գե ղար քու նի քի 
մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան` նոր քն նու թյան։ ՀՀ 
վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման մնա ցած մա սը 
թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ 
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ 
Ե ԿԴ/1112/02/09
և վար չա կան պա լա տի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/1112/02/09

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Ին գո Ար մե նի ա» ԱՓ ԲԸ-ի վճ ռա բեկ բո ղո-

քը՝ ը ստ հայ ցի «ՍԻ ԷՅ ԱՐ ԼԻԶ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ «Ին գո Ար-
մե նի ա» ԱՓ ԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն)՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի 
մա սին, և հա կընդ դեմ հայ ցի` ա պա հո վագ րա կան վճա րի տա րա ժամ կետ վճար ման հա-
մա ձայ նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման պա հան ջի մա սին, քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա-
տի 19.05.2010 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը նոր հան-
գա ման քով վե րա նայե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյու նից բռ նա-

գան ձել 25.762.675 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև տո կոս ներ` ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից 
սահ ման ված բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քա չա փով` սկ սած 04.03.2009 թվա-
կա նից մինչև գու մա րի փաս տա ցի վճար ման օ րը:

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է 
պար տա վո րեց նել Ըն կե րու թյա նը կա տա րել ա պա հո վագ րա կան վճա րի տա րա ժամ-
կետ վճար ման հա մա ձայ նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը և բռ նա գան ձել 
770.962 ՀՀ դրամ: 



344

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Ս. Թադ ևո սյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
07.12.2009 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` 24.577.500 ՀՀ դրամ 
բռ նա գան ձե լու մա սով, ո րից 10.257.500 ՀՀ դրա մը` որ պես ա պա հո վագ րա կան վճա-
րի հա տու ցում, 13.820.000 ՀՀ դրա մը` որ պես բաց թողն ված օ գուտ, 500.000 ՀՀ դրա մը` 
որ պես ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյան վճար, ի նչ պես նաև 10.257.500 ՀՀ դրա մի վրա 
04.03.2009 թվա կա նից մինչև գու մա րի փաս տա ցի վճար ման օ րը հաշ վարկ վել են ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քա չա փով 
տո կոս ներ: Հայ ցը մնա ցած մա սով մերժ վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Տ. Սա հա-
կյան, դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան, Տ. Նա զա րյան) (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
05.03.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, ի սկ Կազ-
մա կեր պու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` բե կան վել է Դա տա-
րա նի 07.12.2009 թվա կա նի վճ ռի` 13.820.000 ՀՀ դրամ` որ պես բաց թողն ված օ գուտ բռ-
նա գան ձե լու մա սը, և գործն այդ մա սով ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան: Մնա ցած մա սով 
վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 19.05.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 05.03.2010 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Կազ-
մա կեր պու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյու նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Սույն գոր ծով առ կա է նոր հան գա մանք։
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե-

րով.
 Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ «Տ րանս պոր տային մի-

ջոց նե րի հա մա պար փակ ա պա հո վագ րու թյան կա նոն ներ»-ի 78.13-րդ, 78.14-րդ, 78.17-րդ 
կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րը հա կա սում են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով 
սահ ման ված նոր մե րին, Կազ մա կեր պու թյան 04.03.2009 թվա կա նի թիվ 286-09 մեր ժու մը 
չի բխում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից, հետ ևա-
բար Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր է Ըն կե րու թյա նը հա տու ցե լու MC/012997 ա պա-
հո վագ րու թյան վկա յագ րով նա խա տես ված ա պա հո վագ րա կան վճա րը։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճ ռի նշ ված մասն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող-
նե լիս ամ բող ջու թյամբ հիմն վել է Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի և հիմ նա վո-
րում նե րի վրա` դրանք դի տար կե լով օ րի նա կան և հիմ նա վոր ված։ 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քն նու թյան առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի (2007 թվա կա նի ապ րի լի 9-ի խմ բագ րու թյամբ)` 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը, 14.06.2011 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ-975 ո րոշ մամբ հս տակ ար ձա նագ րել է, որ պայ մա նագ րի կող մե րը ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգր քի 437-րդ և 438-րդ հոդ ված նե րի ու ժով ի րա վա սու են պայ մա նագ րով 
նա խա տե սել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-3-րդ են-
թա կե տե րով չնա խա տես ված ցան կա ցած այլ պայ ման, սա կայն չեն կա րող փո փո խել ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-3-րդ են թա կե տե րով նա խա-
տես ված պայ ման նե րի բո վան դա կու թյու նը, ի նչ պես նաև չեն կա րող սահ մա նել ՀՀ քա-
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ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-3-րդ են թա կե տե րով սահ ման-
ված պայ ման նե րին հա կա սող պայ ման: Դրա նով ի սկ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նը փաս տել է, որ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից քա ղա քա ցի աի րա-
վա կան պայ մա նագ րով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-3-րդ են թա կե տե րով չնա խա տես ված` ա պա հո վագ րա կան հա տու ցու մը նվա զեց նե լու և 
հա տու ցու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ ցան կա ցած այլ պայ մա նի ամ րագ րու մը ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 437-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` պայ մա նագ րի ա զա տու թյան 
սահ մա նա փակ ման շր ջա նակ նե րում է, ե թե այդ պի սի պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը 
չի փո խում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 13րդ են
թա կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րի բո վան դա կու թյու նը, և այդ պի սի պայ մա նը 
չի հա կա սում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 13րդ 
են թա կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րին: 

Տ վ յալ դեպ քում Կազ մա կեր պու թյան կող մից հաս տատ ված «Տ րանս պոր տային մի-
ջոց նե րի հա մա պար փակ ա պա հո վագ րու թյան կա նոն ներ»-ի 78.13-րդ, 78.14-րդ, 78.17-րդ 
կե տե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 13րդ են թա
կե տե րի հետ հա մադ րե լով` պարզ է դառ նում, որ նշ ված կե տե րը չեն հա կա սում ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին կե տին:

 Փաս տո րեն, ՀՀ դա տա րան նե րի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031
րդ հոդ վա ծի 1ին կե տին և «Տ րանս պոր տային մի ջոց նե րի հա մա պար փակ ա պա հո-
վագ րու թյան կա նոն ներ»-ի 78.13-րդ, 78.14-րդ, 78.17-րդ կե տե րին տր վել է ՀՀ սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի 14.06.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-975 ո րոշ մամբ ամ րագր ված 
ի րա վա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րին հա կա սող մեկ նա բա նու թյուն, ո ւս տի Կազ մա կեր-
պու թյան դեմ կա յաց ված դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի հիմ քով են թա կա է բե-
կան ման։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 05.03.2010 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝ 
1) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 21.07.2008 թվա կա նին կնք ված թիվ 

MC/012997 տրանս պոր տային մի ջոց նե րի ա պա հո վագ րու թյան վկա յագ րի հա մա ձայն` 
Տոյո տա LC Պրա դո 2,7 I GAS մակ նի շի 900 ՍԼ 67 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան 
ա պա հո վագր վել է մեկ տա րի ժամ կե տով։ Նշ ված վկա յագ րի հա վե լ յալ և ան բա ժա նե լի 
մա սը կազ մող «Տ րանս պոր տային մի ջոց նե րի հա մա պար փակ ա պա հո վագ րու թյան կա-
նոն ներ»-ի 78.13-րդ, 78.14-րդ, 78.17-րդ կե տե րի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րողն ի րա վունք 
ու նի ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն մեր ժել ա պա հո վագ րա կան հա տուց ման վճա-
րու մը, ե թե ա պա հո վա դի րը, վա րոր դը կամ շա հա ռուն չեն կա տա րել սույն կա նոն նե րով 
սահ ման ված ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը կամ ՀՀ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով 
սահ ման ված ճա նա պար հատ րանս պոր տային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ 
լքել են ՃՏՊ-ի վայ րը կամ խու սա փել են սահ ման ված կար գով ան ցնել հար բա ծու թյան 
առ կա յու թյան ստու գում (հա տոր 1ին, գ.թ. 4347)։

2) ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան հե-
տաքն նու թյան բա ժան մուն քի 20.02.2009 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Եր ևա-
նի Բագր ևան դի փո ղո ցում 07.02.2009 թվա կա նին ժա մը 07.00-ի սահ ման նե րում տե ղի է 
ու նե ցած վթա րի հետ ևան քով Տոյո տա LC Պրա դո 2,7 I GAS մակ նի շի 900 ՍԼ 67 պետ հա-
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մա րա նի շի ավ տո մե քե նային պատ ճառ վել է գույ քային վնաս (հա տոր 1ին, գ.թ. 21)։
3) Կազ մա կեր պու թյու նը 04.03.2009 թվա կա նի թիվ 286-09 գրու թյամբ մեր ժել է 

ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում տա լու վե րա բե րյալ դի մու մը` հիմք ըն դու նե լով այն հան-
գա ման քը, որ Տոյո տա LC Պրա դո 2,7 I GAS մակ նի շի 900 ՍԼ 67 պետ հա մա րա նի շի ավ-
տո մե քե նայի վա րոր դը խախ տել է Կազ մա կեր պու թյան կող մից հաս տատ ված կա նոն նե-
րի 58-րդ, 78-րդ կե տե րի պա հանջ նե րը, այն է` չի կա տա րել նշ ված կա նոն նե րով սահ-
ման ված իր պար տա կա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ՀՀ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե-
րով սահ ման ված ճա նա պար հատ րանս պոր տային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ-
մամբ լքել է ՃՏՊ-ի վայ րը և խու սա փել է սահ ման ված կար գով ան ցնել հար բա ծու թյան 
առ կա յու թյան ստու գում (հա տոր 1ին, գ.թ. 1314): 

4) Կազ մա կեր պու թյան դի մու մի հի ման վրա ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա-
նը, քն նու թյան առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի (2007 թվա կա նի ապ րի լի 9-ի խմ բագ րու թյամբ)` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա պա-
տաս խա նու թյան հար ցը, 14.06.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-975 ո րոշ մամբ ո րո շել է, որ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը հա մա պա տաս խա նում է 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը` հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի և 83.5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ի մաս տով «պար տա կա նու թյուն» հաս կա
ցու թյան սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը են թադ րում է Սահ մա նադ
րու թյամբ և օ րենք նե րով` ի րա վուն քի սուբյեկ տի կամ քից ան կախ, վեր ջի նիս հա մար 
սահ ման ված պար տա դիր վար քագ ծի կա նոն, ի սկ «պար տա վո րու թյուն» հաս կա ցու
թյան սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը են թադ րում է ի րա վուն քի ու
ժով կամ իր ա զատ կա մաար տա հայտ մամբ և սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շնոր
հիվ ստանձ նած հա մա պա տաս խան վար քա գիծ: Ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա յում 
տվ յալ հաս կա ցու թյուն նե րը չեն կա րող մեկ նա բան վել ու կի րառ վել այլ կերպ, ո րը կհա-
կա սի դրանց` սույն ո րոշ ման մեջ ար տա հայտ ված սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա-
կու թյա նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի` 2007 թվա կա նի ապ րի լի 9-ի խմ բագ րու թյամբ տեքս տի 10031-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տում առ կա չէ օ րեն քի բաց, քա նի որ ան կախ նրա նից, թե ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը հղում կկա տա րի քա ղա քա ցի-
աի րա վա կան պայ մա նագ րին, թե ոչ, պայ մա նագ րի կող մե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 437րդ և 438րդ հոդ ված նե րի ու ժով կա րող են պայ մա նագ րով նա խա
տե սել օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տով չնա խա տես ված ցան կա ցած պայ ման 
այն վե րա պա հու մով, որ կող մե րը չեն կա րող հայե ցո ղու թյուն դրս ևո րել պայ մա նագ
րի այն պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը ո րո շե լու հար ցում, ո րի բո վան դա կու թյունն 
ամ րագր ված է օ րեն քի իմ պե րա տիվ նոր մով: Ի նչ վե րա բե րում է «Տ րանս պոր տային 
մի ջոց նե րի ա պա հո վագ րու թյան կա նոն նե րի»` սույն գոր ծին ա ռնչ վող կե տե րին, 
ա պա դրան ցում տա ռա ցի ո րեն հղու մը կա տար վում է «ՀՀ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րով սահ ման ված ճա նա պար հատ րանս պոր տային ե րթ ևե կու թյան կա նոն
նե րի» խախտ մա նը: Նման կա նոն ներ սահ ման ված են, մաս նա վո րա պես, «Ճա նա
պար հային ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24
րդ հոդ վա ծում, ո րի ա ռան ձին դրույթ ներ վե րար տադր վել են կող մե րի փո խա դարձ 
պար տա վո րու թյուն նե րում: 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով 
սահ ման ված նոր մե րի բնույ թին` սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե-
րը նշ ված կե տի 1-3-րդ են թա կե տե րով սահ ման ված պայ ման ներն իմ պե րա տիվ պայ ման-
ներ են, ո րոնց պա րա գա յում պայ մա նագ րի կող մե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
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437-րդ և 438-րդ հոդ ված նե րի ու ժով ի րա վա սու են պայ մա նագ րով նա խա տե սել ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-3-րդ են թա կե տե րով չնա խա-
տես ված ցան կա ցած այլ պայ ման, սա կայն չեն կա րող փո փո խել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-3-րդ են թա կե տե րով նա խա տես ված պայ-
ման նե րի բո վան դա կու թյու նը, ի նչ պես նաև չեն կա րող սահ մա նել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-3-րդ են թա կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե-
րին հա կա սող պայ ման: Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
նշել է, որ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից քա ղա քա ցի աի րա վա կան պայ-
մա նագ րով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-3-րդ են թա-
կե տե րով չնա խա տես ված` ա պա հո վագ րա կան հա տու ցու մը նվա զեց նե լու և հա տու ցու-
մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ ցան կա ցած այլ պայ մա նի ամ րագ րու մը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 437-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` պայ մա նագ րի ա զա տու թյան սահ մա նա-
փակ ման շր ջա նակ նե րում է, ե թե նախ` այդ պի սի պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը չի 
փո խում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 13րդ են
թա կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րի բո վան դա կու թյու նը, ե րկ րորդ` այդ պի սի 
պայ մա նը չի հա կա սում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին 
կե տի 13րդ են թա կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րին (ներ կա յաց ված է վճ ռա բեկ 
բո ղո քին կից)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա-
բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.33-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ նոր հան գա մանք նե րը հիմք են դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար, ե թե 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը տվ յալ քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով դա տա րա նի կի րա ռած օ րեն քի դրույ թը ճա նա չել է Սահ մա նադ րու թյա նը 
հա կա սող և ան վա վեր կամ այն ճա նա չել է Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող, 
սա կայն ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում բա ցա հայ տե լով դրա սահ մա նադ րաի րա վա կան 
բո վան դա կու թյու նը` գտել է, որ այդ դրույ թը կի րառ վել է այլ մեկ նա բա նու թյամբ։

 Վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող (2007 թվա կա նի ապ րի-
լի 9-ի խմ բագ րու թյամբ) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյունն ի րա վունք ու նի նվա զեց նե լու կամ մեր ժե-
լու ա պա հո վագ րա կան պայ մա նագ րով վճար ման են թա կա ա պա հո վագ րա կան հա տուց-
ման վճա րու մը, ե թե`

1) ա պա հո վագ րա կան պա տա հարն ա ռա ջա ցել է ա պա հո վադ րի կամ ա պա հո վագր-
ված ան ձի կամ շա հա ռո ւի դի տա վո րու թյամբ կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան-
քով.

2) ա պա հո վագ րա կան պայ մա նա գիր կն քե լիս ա պա հո վա դիրն ա պա հո վագ րու թյան 
օբյեկ տի վե րա բե րյալ ներ կա յաց րել է կեղծ տե ղե կու թյուն ներ կամ թաքց րել է դրանք.

3) ա պա հո վա դի րը հա տու ցում է ստա ցել եր րորդ ան ձից, ո րը պա տաս խա նա տու է 
պատ ճառ ված վնա սի հա մար այն չա փով, որ քա նով հա տու ցում ստաց վել է վնաս պատ-
ճա ռած ան ձից.

4) օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:
 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, ա պա հո վագ րա կան վճա րը բռ նա գան ձե լու պա հան ջի 

մա սով հայ ցը բա վա րա րե լիս ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 438-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով և «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով, գտել 
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է, որ «Տ րանս պոր տային մի ջոց նե րի հա մա պար փակ ա պա հո վագ րու թյան կա նոն ներ»-ի 
78.13-րդ, 78.14-րդ, 78.17-րդ կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րը հա կա սում են ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված նոր մե րին, Կազ մա կեր պու թյան 04.03.2009 
թվա կա նի թիվ 286-09 մեր ժու մը չի բխում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ-
վա ծի պա հանջ նե րից, հետ ևա բար Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր է Ըն կե րու թյա նը 
հա տու ցե լու MC/012997 ա պա հո վագ րու թյան վկա յագ րով նա խա տես ված ա պա հո վագ-
րա կան վճա րը։

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի վճ ռի նշ ված 
մա սը, ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն է «Տ րանս պոր տային մի ջոց նե րի 
հա մա պար փակ ա պա հո վագ րու թյան կա նոն ներ»-ի 78.13-րդ, 78.14-րդ, 78.17-րդ կե տե րով 
սահ ման ված պայ ման նե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված նոր մե րին 
հա կա սող դի տել: Տվ յալ դեպ քում Դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քին հա-
կա սող է ճա նա չել նշ ված կա նոն նե րի այն կե տը, ո րը վե րա բե րում է կա նոն նե րով սահ-
ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լու դեպ քում ա պա հո վագ րա կան հա տուց-
ման լրիվ կամ մաս նա կի մերժ մա նը: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տը վե րա դարձ րել 
է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ Կազ մա կեր պու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը։

 Կազ մա կեր պու թյան դի մու մի հի ման վրա ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քն-
նու թյան առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի (2007 
թվա կա նի ապ րի լի 9-ի խմ բագ րու թյամբ)` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա պա տաս խա-
նե լի ու թյան հար ցը, 14.06.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-975 ո րոշ մամբ ո րո շել է, որ ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյա նը` հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի և 83.5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ի մաս տով «պար տա կա նու թյուն» հաս կա ցու
թյան սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը են թադ րում է Սահ մա նադ րու
թյամբ և օ րենք նե րով` ի րա վուն քի սուբյեկ տի կամ քից ան կախ, վեր ջի նիս հա մար 
սահ ման ված պար տա դիր վար քագ ծի կա նոն, ի սկ «պար տա վո րու թյուն» հաս կա
ցու թյան սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը են թադ րում է ի րա վուն քի 
ու ժով կամ իր ա զատ կա մաար տա հայտ մամբ և սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շնոր
հիվ ստանձ նած հա մա պա տաս խան վար քա գիծ: Ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա յում 
տվ յալ հաս կա ցու թյուն նե րը չեն կա րող մեկ նա բան վել ու կի րառ վել այլ կերպ, ո րը կհա-
կա սի դրանց` սույն ո րոշ ման մեջ ար տա հայտ ված սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա-
կու թյա նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ պայ մա
նագ րի կող մե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 437րդ և 438րդ հոդ ված նե րի ու
ժով կա րող են պայ մա նագ րով նա խա տե սել օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տով 
չնա խա տես ված ցան կա ցած պայ ման, այն վե րա պա հու մով, որ կող մե րը չեն կա րող 
հայե ցո ղու թյուն դրս ևո րել պայ մա նագ րի այն պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը ո րո շե
լու հար ցում, ո րի բո վան դա կու թյունն ամ րագր ված է օ րեն քի իմ պե րա տիվ նոր մով: 
Ի նչ վե րա բե րում է «Տ րանս պոր տային մի ջոց նե րի ա պա հո վագ րու թյան կա նոն նե րի»` 
սույն գոր ծին ա ռնչ վող կե տե րին, ա պա դրան ցում տա ռա ցի ո րեն հղու մը կա տար
վում է «ՀՀ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված ճա նա պար հատ րանս
պոր տային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի» խախտ մա նը: Նման կա նոն ներ սահ ման
ված են, մաս նա վո րա պես, «Ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24րդ հոդ վա ծում, ո րի ա ռան ձին դրույթ ներ վե
րար տադր վել են կող մե րի փո խա դարձ պար տա վո րու թյուն նե րում: … ա պա հո վագ-
րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից քա ղա քա ցի աի րա վա կան պայ մա նագ րով ՀՀ քա-
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ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-3-րդ են թա կե տե րով չնա խա-
տես ված` ա պա հո վագ րա կան հա տու ցու մը նվա զեց նե լու և հա տու ցու մը մեր ժե լու վե րա-
բե րյալ ցան կա ցած այլ պայ մա նի ամ րագ րու մը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 437-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված` պայ մա նագ րի ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման շր ջա նակ-
նե րում է, ե թե նախ` այդ պի սի պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը չի փո խում ՀՀ քա ղա
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 13րդ են թա կե տե րով սահ
ման ված պայ ման նե րի բո վան դա կու թյու նը, ե րկ րորդ` այդ պի սի պայ մա նը չի հա կա
սում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 10031րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի 13րդ են թա կե
տե րով սահ ման ված պայ ման նե րին: 

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ սահ մա նադ-
րա կան դա տա րա նի 14.06.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-975 ո րո շու մը նոր հան գա մանք է և 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 19.05.2010 թվա կա նի 
«Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման վե րա նայ ման հիմք։ 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 226-րդ հոդ վա ծի ու ժով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 19.05.2010 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե-
րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը վե րա նայե լու հա մար։

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 204.30-րդ, 204.33-րդ, 204.38-րդ և 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը 

 ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Նոր հան գա ման քի հիմ քով վե-

րա նայել ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 19.05.2010 
թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը` բե կա նել ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 05.03.2010 թվա կա նի ո րոշ ման` «Վ ճի ռը մնա ցած մա-
սով թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ» մա սը և գործն այդ մա սով ու ղար կել Եր ևա նի Կենտ-
րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան։ 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
 ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ 
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ 23/2004 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ 2-3/2004
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր` Ս. Մի քայե լ յան
 Դա տա վոր ներ` Ն. Տա վա րա ցյան
 Դ. Խա չատ րյան
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 

 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ե րա նու հի, Հաս միկ և Տիգ րան Մար գա րյան-

նե րի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 06.06.2012 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Հրայր Ա գա նի կյա նի ը նդ դեմ Ա լի սա, Ե րա նու հի և Տիգ-
րան Մար գա րյան նե րի, Հաս միկ Ա շո տի Մար գա րյա նի, Հաս միկ Բագ րա թի Մար գա րյա-
նի` 10.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Հրայր Ա գա նի կյա նը պա հան ջել է Ա լի սա, Ե րա նու հի, Տիգ րան 

Մար գա րյան նե րից, Հաս միկ Ա շո տի Մար գա րյա նից և Հաս միկ Բագ րա թի Մար գա րյա նից 
հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 10.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ 
գու մար, ի նչ պես նաև 20 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես նա խա պես վճար-
ված պե տա կան տուր քի գու մար:

ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Մազ մա նյան) 
(այ սու հետ` Դա տա րան) 15.03.2004 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
06.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ե րա նու հի, Հաս միկ և Տիգ րան Մար գա րյան նե րի վե-
րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 15.03.2004 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի-
նա կան ու ժի մեջ: 
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Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ե րա նու հի, Հաս միկ և Տիգ րան 
Մար գա րյան նե րը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հրայր Ա գա նի կյա նը։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Սույն գոր ծով առ կա է նոր եր ևան ե կած հան գա մանք։ 
Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի` 31.01.2011 թվա կա նի թիվ Ե ՔՐԴ/0059/01/08 օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած դա տավճ ռով հաս տատ վել է, որ Հրայր Ա գա նի կյա նը շորթ ման ե ղա նա կով պա-
հան ջել և ի րա վունք է ձեռք բե րել Ա լի սա Մար գա րյա նի ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի` 
5.742.250 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 10.000 Ա ՄՆ դո լար գու մա րի նկատ մամբ: Հրայր Ա գա-
նի կյա նը տվ յալ գոր ծով որ պես ա պա ցույց ներ դա տա րա նում ներ կա յաց րել է կեղծ ված 
04.09.2003 թվա կա նի փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, 17.09.2003 թվա կա նի, 18.09.2003 
թվա կա նի և 24.12.2003 թվա կա նի պար տա վո րագ րե րը, ի նչ պես նաև Ա լի սա Մար գա րյա-
նը Հրայր Ա գա նի կյա նի սպառ նա լիք նե րի ներ քո կեղ ծել է վե րոն շյալ գրա վոր ա պա ցույց-
նե րը, ի սկ հե տա գա յում պարզ վել է, որ Ե րա նու հի և Տիգ րան Մար գա րյան նե րի, Հաս միկ 
Ա շո տի Մար գա րյա նի, Հաս միկ Բագ րա թի Մար գա րյա նի ան վամբ դա տա կան ծա նու-
ցագ րե րը ստա ցել է նրանց ըն տա նի քի ան դամ Ա լի սա Մար գա րյա նը ու թաքց րել է այդ 
փաս տը նրան ցից: Վե րոն շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը հան գեց րել են ա պօ րի նի և չհիմ նա-
վոր ված դա տա կան ա կտ կա յաց նե լուն:

Տ վ յալ դեպ քում թիվ Ե ՔՐԴ/0059/01/08 դա տավճ ռով հաս տատ ված փաս տե րը սույն 
գոր ծի վե րա նայ ման հա մար նոր եր ևան ե կած հան գա մանք ներ են:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է նոր եր ևան ե կած հան-
գա ման քի հիմ քով բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 06.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և 
այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել կամ գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Բո ղոք բե րող ան ձինք չեն ներ կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց, ո րը հիմ նա վո րում է այն 

հան գա ման քը, որ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` 31.01.2011 թվա կա նի թիվ Ե ՔՐԴ/0059/01/08 օ րի նա կան ու-
ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը հան դի սա նում է նոր եր ևան ե կած հան գա մանք` թիվ 2-3/2004 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 06.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը վե-
րա նայե լու հա մար:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը՝
1. 04.09.2003 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Հրայր 

Ա գա նի կյանն Ա լի սա Մար գա րյա նին տրա մադ րում է 5.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ 
դրամ, ո րից 1.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք դրամն Ա լի սա Մար գա րյա նը պար տա վոր-
վել է վե րա դարձ նել մինչև 31.12.2003 թվա կա նը, ի սկ մնա ցած գու մա րը` մինչև 04.09.2004 
թվա կա նը (հա տոր 1, գ. թ. 187),

2. 17.09.2003 թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Հրայր 
Ա գա նի կյանն Ա լի սա Մար գա րյա նին տրա մադ րում է 5.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ 
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դրամ, ո րից 1.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք դրամն Ա լի սա Մար գա րյա նը պար տա վոր-
վել է վե րա դարձ նել մինչև 01.11.2003 թվա կա նը, ի սկ մնա ցած գու մա րը` մինչև 17.03.2004 
թվա կա նը (հա տոր 1, գ. թ. 188),

3. Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի 31.01.2011 թվա կա նի թիվ Ե ՔՐԴ/0059/01/08 դա տավճ ռով հաս-
տատ վել է, որ Հրայր Ա գա նի կյա նը շորթ ման ե ղա նա կով պա հան ջել և ի րա վունք է ձեռք 
բե րել Ա լի սա Մար գա րյա նի` ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի` 5.742.250 ՀՀ դրա մին հա-
մար ժեք 10.000 Ա ՄՆ դո լար գու մա րի նկատ մամբ, Հրայր Ա գա նի կյա նը տվ յալ գոր ծով 
որ պես ա պա ցույց ներ դա տա րա նում ներ կա յաց րել է կեղծ ված 04.09.2003 թվա կա նի 
փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, 17.09.2003 թվա կա նի, 18.09.2003 թվա կա նի և 24.12.2003 
թվա կա նի պար տա վո րագ րե րը, Ա լի սա Մար գա րյա նը Հրայր Ա գա նի կյա նի սպառ նա-
լիք նե րի ներ քո կեղ ծել է վե րոն շյալ գրա վոր ա պա ցույց նե րը, ի նչ պես նաև վե րոն շյալ 
դա տավճ ռով հաս տատ վել է, որ Ե րա նու հի և Տիգ րան Մար գա րյան նե րի, Հաս միկ Ա շո-
տի Մար գա րյա նի, Հաս միկ Բագ րա թի Մար գա րյա նի ան վամբ դա տա կան ծա նու ցագ րե-
րը ստա ցել է նրանց ըն տա նի քի ան դամ Ա լի սա Մար գա րյա նը ու թաքց րել է այդ փաս տը 
նրան ցից (հա տոր 1, գ. թ. 58-59, 64-66):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.32-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն` նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րը հիմք են դա տա կան 
ակ տի վե րա նայ ման հա մար, ե թե բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձն ա պա ցու ցում է, որ այդ 
հան գա մանք նե րը հայտ նի չեն ե ղել և չէ ին կա րող հայտ նի լի նել գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձանց, կամ այդ հան գա մանք նե րը հայտ նի են ե ղել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, բայց 
նրան ցից ան կախ պատ ճառ նե րով չեն ներ կա յաց վել դա տա րան, և այդ հան գա մանք նե-
րը գոր ծի լուծ ման հա մար ու նեն է ա կան նշա նա կու թյուն։

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա կան ակ տը նոր եր ևան 
ե կած հան գա մանք նե րի հիմ քով վե րա նայ վում է, ե թե` 

1. այդ հան գա մանք նե րը հայտ նի չեն ե ղել և չէ ին կա րող հայտ նի լի նել գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձանց, կամ

2. այդ հան գա մանք նե րը հայտ նի են ե ղել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, բայց 
նրան ցից ան կախ պատ ճառ նե րով չեն ներ կա յաց վել դա տա րան, և

3. այդ հան գա մանք նե րը է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն գոր ծի լուծ ման հա մար։
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ար տա հայ տել 

է այն դիր քո րո շու մը, որ յու րա քան չյուր գործ իր փաս տա կան հան գա մանք նե րով ե զա-
կի է, հետ ևա բար նոր եր ևան ե կած հան գա ման քի է ա կան լի նե լը յու րա քան չյուր գոր ծով 
ո րո շե լիս դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն վե րա նայ վող գոր ծի բո լոր փաս տե րը և 
պար զեն` ա րդյոք այդ հան գա մանք ներն ի րենց բնույ թով ազ դում են վե րա նայ վող գոր-
ծի ել քի վրա, թե ոչ (տե՛ս ը ստ Մա րի նե Մա նու կյա նի դի մու մի` նոր եր ևան ե կած հան գա-
մանք նե րի հիմ քով դա տա կան ակ տը վե րա նայե լու պա հան ջի մա սին գոր ծով Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 13.03.2009 թվա կա նի թիվ Ե ԿԴ/2397/02/09 ո րո շու մը)։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.32-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ 
և 3-րդ կե տե րի հա մա ձայն` նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րը հիմք են դա տա կան ակ-
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տի վե րա նայ ման հա մար, ե թե`
1) բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձն ա պա ցու ցում է, որ այդ հան գա մանք նե րը հայտ նի 

չեն ե ղել և չէ ին կա րող հայտ նի լի նել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, կամ այդ հան գա-
մանք նե րը հայտ նի են ե ղել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, բայց նրան ցից ան կախ պատ-
ճառ նե րով չեն ներ կա յաց վել դա տա րան, և այդ հան գա մանք նե րը գոր ծի լուծ ման հա մար 
ու նեն է ա կան նշա նա կու թյուն.

2) դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով հաս տատ ված` վկայի 
ա կն հայտ կեղծ ցուց մունք նե րը, փոր ձա գե տի ա կն հայտ կեղծ եզ րա կա ցու թյու նը, թարգ-
ման չի ա կն հայտ սխալ թարգ մա նու թյու նը, փաս տաթղ թե րի կամ ի րե ղեն ա պա ցույց
նե րի կեղծ ված լի նե լը հան գեց րել են ա պօ րի նի կամ չհիմ նա վոր ված դա տա կան 
ա կտ կա յաց նե լուն.

3) դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով հաս տատ վել է, որ 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք կամ նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կամ դա տա վո րը, գոր ծի 
քն նու թյան հետ կապ ված, կա տա րել են հան ցա վոր ա րարք: 

Սույն գոր ծով բո ղոք բե րած ան ձը որ պես նոր եր ևան ե կած հան գա մանք ներ է վկա-
յա կո չել Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի` 31.01.2011 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով հաս-
տատ ված հան գա մանք նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն` քրե ա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը պար տա դիր է դա-
տա րա նի հա մար մի այն այն փաս տե րով, ը ստ ո րոնց հաս տատ ված են ո րո շա կի գոր ծո
ղու թյուն ներ և դրանք կա տա րած ան ձինք:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար դեն ան դրա դար ձել է դա տավճ ռի նա խա դա տե լի ու թյան 
հար ցին: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ի մաս տով օ րի նա կան ու-
ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը նա խա դա տե լի (պ րե յու դի ցի ալ) նշա նա կու թյուն ու նի մի այն 
հան ցա գոր ծու թյան քա ղա քա ցի աի րա վա կան հետ ևանք նե րին վե րա բե րող քա ղա քա ցի-
ա կան գործ քն նող դա տա րա նի հա մար հետ ևյալ շր ջա նակ նե րում.

1. կա տար վե՛լ են ա րդյոք ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ (հան ցա գոր ծու թյան օբյեկ տիվ 
 կող մը),

2. ա րդյո՛ք այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վել են տվ յալ ան ձի կող մից (տե՛ս ը ստ 
Կա րա պետ Գրա չյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ա տոմ Ղա զա զյա նի` գու մա րի պա հան ջի մա սին 
և ը ստ Ա տոմ Ղա զա զյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Կա րա պետ Գրա չյա նի` գու մա րի 
պա հան ջի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.09.2007 թվա կա նի 
թիվ 3-1091(ՎԴ) ո րո շու մը)։

 Սույն գոր ծով դա տա րա նը հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման-
քը, որ Հրայր Ա գա նի կյա նի կող մից ներ կա յաց ված 04.09.2003 թվա կա նին և 17.09.2003 
թվա կա նին կնք ված փո խա ռու թյան պայ մա նագ րե րով ու 18.09.2003, 24.12.2003 թվա կա-
նի պար տա վո րագ րե րով հիմ նա վոր վում է Հրայր Ա գա նի կյա նի կող մից Ա լի սա Մար գա-
րյա նին 10.000 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ գու մար տրա մադ րե լու փաս տը, Ա լի-
սա Մար գա րյա նը հայ ցի դեմ չի ա ռար կել, ի սկ Ե րա նու հի և Տիգ րան Մար գա րյան նե րը, 
Հաս միկ Ա շո տի Մար գա րյա նը, Հաս միկ Բագ րա թի Մար գա րյա նը, դա տա կան նիս տի օր-
վա և վայ րի մա սին պատ շաճ կար գով ծա նուց ված լի նե լով, չեն ներ կա յա ցել դա տա կան 
նիս տին:
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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, իր ո րոշ ման հիմ քում դրել 
է այն հիմ նա վո րու մը, որ բո ղո քա բեր նե րը չեն ներ կա յաց րել ա պա ցույց ներ այն մա սին, 
որ Ա լի սա Մար գա րյանն ի րենց ե րբ ևէ չի հայտ նել դա տավճ ռով հաս տատ ված և ի րենց 
կող մից վկա յա կոչ ված հան գա մանք նե րի մա սին, ի նչ պես նաև բո ղո քա բեր նե րը չեն ներ-
կա յաց րել բա վա րար ա պա ցույց ներ այն մա սին, որ ի րենց ան վամբ ձևա կերպ ված ծա-
նու ցագ րե րը ստա ցել է Ա լի սա Մար գա րյա նը և թաքց րել ի րեն ցից:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-
Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած 31.01.2011 թվա կա նի թիվ Ե ՔՐԴ/0059/01/08 դա տավճ ռով հաս տատ ված 
վե րոգ րյալ հան գա մանք նե րը սույն գոր ծով նոր եր ևան ե կած հան գա մանք են, քա նի որ 
նշ ված դա տավճ ռով հաս տատ վում է, որ Հրայր Ա գա նի կյա նը շորթ ման ե ղա նա կով պա-
հան ջել և ի րա վունք է ձեռք բե րել Ա լի սա Մար գա րյա նի` ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի` 
5.742.250 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 10.000 Ա ՄՆ դո լար գու մա րի նկատ մամբ, Հրայր Ա գա-
նի կյա նը տվ յալ գոր ծով որ պես ա պա ցույց ներ դա տա րա նում ներ կա յաց րել է կեղծ ված 
04.09.2003 թվա կա նի փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, 17.09.2003 թվա կա նի, 18.09.2003 
թվա կա նի և 24.12.2003 թվա կա նի պար տա վո րագ րե րը, Ա լի սա Մար գա րյա նը Հրայր 
Ա գա նի կյա նի սպառ նա լիք նե րի ներ քո կեղ ծել է վե րոն շյալ գրա վոր ա պա ցույց նե րը, ի նչ-
պես նաև վե րոն շյալ դա տավճ ռով հաս տատ վել է, որ Ե րա նու հի և Տիգ րան Մար գա րյան-
նե րի, Հաս միկ Ա շո տի Մար գա րյա նի, Հաս միկ Բագ րա թի Մար գա րյա նի ան վամբ դա տա-
կան ծա նու ցագ րե րը ստա ցել է նրանց ըն տա նի քի ան դամ Ա լի սա Մար գա րյա նը ու թաքց-
րել է այդ փաս տը նրան ցից:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.32-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կե տե րի ու ժով վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 204.30-րդ, 204.32-րդ, 204.38-րդ և 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 06.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել հետ ևյալ կերպ` բե կա նել ՀՀ 
Ար մա վի րի մար զի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 15.03.2004 թվա կա նի վճի ռը և գործն 
ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր քն նու թյան:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2228/02/10
 քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան 2012թ.
 պա լա տի ո րո շում 
Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2228/02/10
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 

 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գա լուստ Շի րի նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը` 

ը ստ հայ ցի Գա լուստ Շի րի նյա նի ը նդ դեմ «Սիր Կապ Ար մե նի ա» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն-
կե րու թյուն)` 2.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես չվ ճար ված աշ խա տա վար ձի գու մա րի, վերջ նա-
հաշ վար կի գու մա րի, ո րը կազ մել է 328.900 ՀՀ դրամ` որ պես չօգ տա գործ ված ա մե նա մյա 
ար ձա կուր դի գու մա րի բռ նա գանձ ման, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի` աշ խա տա վար ձը վճա րե լու պար տա վո րու թյան խախտ-
ման պա հից մինչև 01.09.2010 թվա կա նը` 212.996 ՀՀ դրամ գու մա րի, ի նչ պես նաև չվ ճար-
ված աշ խա տա վար ձի` 2.000.000 ՀՀ դրամ գու մա րի վրա ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս ներ` 01.09.2010 թվա կա նից մինչև պար տա վո-
րու թյու նը կա տա րե լու օ րը հաշ վար կե լու և բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 
03.08.2011 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը նոր հան գա-
ման քով վե րա նայե լու մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Գա լուստ Շի րի նյա նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա-

գան ձել 2.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես չվ ճար ված աշ խա տա վար ձի գու մար, 328.900 ՀՀ 
դրամ` որ պես չօգ տա գործ ված ա մե նա մյա ար ձա կուր դի վերջ նա հաշ վար կի գու մար, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս ներ` աշ խա տա-
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վար ձը վճա րե լու պար տա վո րու թյան խախտ ման պա հից մինչև 01.09.2010 թվա կա նը` 
212.996 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև 2.000.000 ՀՀ դրամ գու մա րի հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը` 01.09.2010 թվա կա նից 
մինչև պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լու օ րը: 

Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր`Ռ.Ա փի նյան) (այ սու հետ` Դա-
տա րան) 24.03.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
08.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` բե-
կան վել և փո փոխ վել է Դա տա րա նի 24.03.2011 թվա կա նի վճի ռը, և հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 03.08.2011 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 08.06.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Գա լուստ 
Շի րի նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա լուստ Շի րի նյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Սույն գոր ծով առ կա է նոր հան գա մանք:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տար կով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով և փո փո խե լով Դա տա րա նի 24.03.2011 թվա-

կա նի վճի ռը, հայ ցը մեր ժել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր-
քի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի միջև աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյամբ և աշ խա տան քային 
ի րա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված 
կար գով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հի ման վրա, ի սկ տվ յալ դեպ քում չի 
հիմ նա վոր վել Գա լուստ Շի րի նյա նի և Ըն կե րու թյան միջև ծա գած աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րը, քա նի որ գոր ծում բա ցա կայել է կող մե րի միջև կնք ված գրա վոր աշ-
խա տան քային պայ մա նա գիր, ո րը հա մա ձայ նու թյուն է աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի միջև 
աշ խա տո ղի կող մից ո րո շա կի աշ խա տանք կա տա րե լու և դրա դի մաց գոր ծա տո ւի կող-
մից աշ խա տա վարձ վճա րե լու, ի նչ պես նաև կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ նա խա տես ված 
աշ խա տան քային այլ պայ ման նե րի մա սին:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քն նու թյան առ նե լով ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը, 
18.07.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1038 ո րոշ մամբ գտել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր-
քի 14-րդ հոդ վա ծը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը, սա կայն ար ձա-
նագ րել է աշ խա տան քային պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հա մա պա-
տաս խան ա պա ցույց նե րի առ կա յու թյան դեպ քում փաս տա ցի կա տա րած աշ խա տան քի 
դի մաց հա մար ժեք հա տու ցում ստա նա լու ան ձի ի րա վուն քը: 

Փաս տո րեն, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 18.07.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-
1038 ո րոշ մամբ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը ճա նա չել է ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող, սա կայն գտել է, որ այդ դրույ թը Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի կող մից կի րառ վել է այլ մեկ նա բա նու թյամբ:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է նոր հան գա ման քի հիմ-
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քով վե րա նայել Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.08.2011 թվա կա նի ո րո շու մը, բե կա նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 08.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 
24.03.2011 թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. Գա լուստ Շի րի նյա նի և Ըն կե րու թյան միջև գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա-

գիր չի կնք վել (հա տոր 2րդ, գ.թ. 3238): 
2. Դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով կող մե րի միջև աշ խա տան քային պայ-

մա նագ րի բա ցա կա յու թյան փաս տը և մի ա ժա մա նակ հիմք ըն դու նե լով այլ գրա վոր 
ա պա ցույց ներ, հաս տատ ված է հա մա րել կող մե րի միջև աշ խա տան քային հա րա բե րու-
թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը և 24.03.2011 թվա կա նի վճ ռով Գա լուստ Շի րի նյա նի 
հայ ցը բա վա րա րել է (հա տոր 1ին, գ.թ. 129138):

3. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով կող մե րի միջև գրա վոր աշ խա տան-
քային պայ մա նագ րի, հետ ևա բար` նաև աշ խա տան քային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
բա ցա կա յու թյան փաս տը, 08.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ բե կա նել և փո փո խել է Դա-
տա րա նի 24.03.2011 թվա կա նի վճի ռը և հայ ցը մեր ժել է (հա տոր 2րդ, գ.թ. 3238):

4. Գա լուստ Շի րի նյա նի դի մու մի հի ման վրա ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 
քն նու թյան առ նե լով ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի` ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը, 18.07.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1038 ո րոշ-
մամբ ո րո շել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը հա մա պա տաս խա-
նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը, սա կայն մի ա ժա մա նակ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր-
քի 14-րդ և 102-րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ մա-
սի, 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ստանձ-
նած մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից հան գել է այն 
եզ րա հանգ ման, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի սահ մա նադ րա կան 
բո վան դա կու թյու նը սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում այդ նոր մի կի րառ ման պա հին չի բա-
ցա ռել աշ խա տան քային պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, սա կայն հա-
մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րի առ կա յու թյան դեպ քում աշ խա տո ղի` իր փաս տա ցի կա-
տա րած աշ խա տան քի դի մաց հա մար ժեք հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նը (ներ կա յաց ված է վճ ռա բեկ բո ղո քին կից):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 204.33-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` նոր 

հան գա մանք նե րը հիմք են դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար, ե թե Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը տվ յալ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
դա տա րա նի կի րա ռած օ րեն քի դրույ թը ճա նա չել է Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող և ան-
վա վեր կամ այն ճա նա չել է Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող, սա կայն ո րոշ-
ման եզ րա փա կիչ մա սում բա ցա հայ տե լով դրա սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու-
թյու նը` գտել է, որ այդ դրույ թը կի րառ վել է այլ մեկ նա բա նու թյամբ:

ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` աշ խա տան քային հա րա-
բե րու թյուն ներն աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան վրա հիմն ված 
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հա րա բե րու թյուն ներն են, ը ստ ո րի` աշ խա տողն ան ձամբ, ո րո շա կի վար ձատ րու թյամբ կա-
տա րում է աշ խա տան քային գոր ծա ռույթ ներ (ո րո շա կի մաս նա գի տու թյամբ, ո րա կա վոր-
մամբ կամ պաշ տո նում աշ խա տանք)` են թարկ վե լով ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե-
րին, ի սկ գոր ծա տուն ա պա հո վում է աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյամբ, աշ խա տան քային 
ի րա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ և աշ-
խա տան քային պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված աշ խա տան քային պայ ման ներ:

 Հա մա ձայն նույն օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի` աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի միջև աշ խա-
տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյամբ սահ ման-
ված կար գով կնք ված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ րով կամ կող մե րի հա մա ձայ-
նու թյամբ` աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով այն հան գա ման քը, որ Գա-
լուստ Շի րի նյա նը մինչև 25.08.2010 թվա կա նը գտն վե լով փաս տա ցի աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ Ըն կե րու թյան հետ, չի ստա ցել 2009 թվա կա նի հուն վար ամ-
սից մինչև 2010 թվա կա նի օ գոս տոս ա մի սը նե րա ռյալ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
սահ ման ված աշ խա տա վար ձը, ո րն ամ սա կան 100.000 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով աշ խա-
տա վար ձի հաշ վար կով ը նդ հա նուր կազ մել է 2.000.000 ՀՀ դրամ, 24.03.2011 թվա կա նի 
վճ ռով հայ ցը բա վա րա րել է: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 08.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ բե կա նել և փո փո խել 
է Դա տա րա նի 24.03.2011 թվա կա նի վճի ռը և հայ ցը մեր ժել, կի րա ռել է ՀՀ աշ խա տան-
քային օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը և հան գել այն հետ ևու թյան, որ աշ խա տո ղի և գոր-
ծա տո ւի միջև աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քային 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով կնք ված աշ խա տան քային պայ մա նագ րի հի ման 
վրա, ի սկ տվ յալ դեպ քում չի հիմ նա վոր վել Գա լուստ Շի րի նյա նի և Ըն կե րու թյան միջև 
ծա գած աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը, քա նի որ գոր ծում բա ցա կայել է կող մե-
րի միջև կնք ված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա գիր, ո րը հա մա ձայ նու թյուն է աշ-
խա տո ղի և գոր ծա տո ւի միջև աշ խա տո ղի կող մից ո րո շա կի աշ խա տանք կա տա րե լու և 
դրա դի մաց գոր ծա տո ւի կող մից աշ խա տա վարձ վճա րե լու, ի նչ պես նաև կող մե րի հա մա-
ձայ նու թյամբ նա խա տես ված աշ խա տան քային այլ պայ ման նե րի մա սին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 03.08.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ րել է Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 08.06.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Գա լուստ Շի րի նյա նի ներ կա յաց րած վճ-
ռա բեկ բո ղո քը:

 Գա լուստ Շի րի նյա նի դի մու մի հի ման վրա ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քն-
նու թյան առ նե լով ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյան հա մա պա տաս խա նե լի ու թյան հար ցը, 18.07.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1038 ո րոշ-
մամբ ո րո շել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը հա մա պա տաս խա-
նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը` մի ա ժա մա նակ, ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14-
րդ և 102-րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ կե տի, 
298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ստանձ նած 
մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից հան գե լով այն եզ-
րա հանգ ման, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի սահ մա նադ րաի րա-
վա կան բո վան դա կու թյու նը սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում այդ նոր մի կի րառ ման պա հին 
չի բա ցա ռել աշ խա տան քային պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, սա կայն 
հա մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րի առ կա յու թյան դեպ քում աշ խա տո ղի` իր փաս տա ցի 
կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց հա մար ժեք հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քի դա տա-
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կան պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նը:
ՀՀ աշ խա տան քային և քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քե րի վե րա բե րե լի նոր մե րի հա-

մադր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ 
ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի վի ճարկ վող նոր մը, որ պես աշ խա տան քային ի րա վա
հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման մի ակ հիմք սահ մա նե լով աշ խա տան քային պայ մա նա
գի րը, չի բա ցա ռում գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան պայ
ման նե րում աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րից բխող աշ խա տան քային պար տա
կա նու թյուն նե րի փաս տա ցի կա տար ման առ կա յու թյան ա պա ցուց ման դեպ քում ան ձի 
ի րա վունք նե րի, այդ թվում` փաս տա ցի կա տար ված աշ խա տան քի դի մաց վար ձատ րու
թյան պա հան ջի ի րա վուն քի, ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նը և 
հան գել այն հետ ևու թյան, որ տվ յալ դեպ քում առ կա է ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան խն-
դիր, և հար ցի նկատ մամբ չի կա րող ձևա կան մո տե ցում դրս ևոր վել:

 Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ յու րա քան
չյուր կոնկ րետ դեպ քում աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման առ կա
յու թյան` հիմ նա վոր ա պա ցույց նե րով փաս տը հիմք է ա ռանց գրա վոր աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րի կնք ման իր աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մանն ան
ցած ան ձին իր ի րա վունք նե րի, այդ թվում` հա մար ժեք հա տուց ման պա հան ջի ի րա վուն
քի պաշտ պա նու թյուն տրա մադ րե լու հա մար` պատ ճա ռա բա նե լով, որ սույն ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մից շե ղու մը կհան գեց նի գոր ծա տո ւի պա տաս խա նատ վու թյան ան տես ման և 
աշ խա տո ղի ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման, քա նի որ կա տա րած փաս տա ցի աշ խա տան
քի դի մաց հա մար ժեք հա տու ցում վճա րե լուց հրա ժար վե լը նաև ան ձի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի ոտ նա հա րում է:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ սահ մա նադ-
րա կան դա տա րա նի 18.07.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1038 ո րո շու մը նոր հան գա մանք է և 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.08.2011 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րոշ ման վե րա նայ ման հիմք: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 226-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.08.2011 
թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը վե րա նայե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 204.30-րդ, 204.33-րդ, 204.38-րդ և 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Նոր հան գա ման քի հիմ քով վե-
րա նայել ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 03.08.2011 
թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը` բե կա նել ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 08.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել 
Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան` նոր քն նու թյան: 

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԳԴ4/0092/02/11 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ ԳԴ4/0092/02/11 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ս. Մի քայե լ յան
 Դա տա վոր ներ՝ Ն. Տա վա րա ցյան
 Դ. Խա չատ րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան) 

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ար մեն Գրի գո րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 27.09.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ-
ցի «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ) ը նդ դեմ Համ բար ձում Բեգ լա րյա-
նի և Ար մեն Գրի գո րյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Բան կը պա հան ջել է Համ բար ձում Բեգ լա րյա նից և Ար-

մեն Գրի գո րյա նից հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 919.278,2 ՀՀ դրամ, ո րից 
876.253,20 ՀՀ դրամ` որ պես վար կի ը նդ հա նուր պարտ քի, 25.000 ՀՀ դրամ` որ պես 
պատ ճառ ված վնա սի և 18.025 ՀՀ դրամ` որ պես նա խա պես մուծ ված պե տա կան տուր-
քի գու մար, վար կի մնա ցոր դի` 357.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ տո կոս նե րի հաշ վար կը 
10.02.2011 թվա կա նից մինչև դրա փաս տա ցի մա րու մը շա րու նա կել 54% տո կո սադ րույ քով` 
հիմք ըն դու նե լով 27.04.2007 թվա կա նին կնք ված թիվ Գ-39 վար կային պայ մա նագ րի 4.3 
կե տով նա խա տես ված տո կո սադ րույ քը, մի ա ժա մա նակ ժամ կե տանց տո կո սի նկատ-
մամբ տույ ժե րի հաշ վար կը 10.02.2011 թվա կա նից մինչև դրա փաս տա ցի մա րու մը շա րու-
նա կել 0,2% (յու րա քան չյուր ու շա ցած օր վա հա մար)` հիմք ըն դու նե լով վար կային պայ մա-
նագ րի 4.4 կե տը` բռ նա գան ձու մը տա րա ծե լով Համ բար ձում Բեգ լա րյա նին սե փա կա նու-
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թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գե ղա մա վան գյու ղում գտն-
վող 72,15 քմ ը նդ հա նուր մա կե րե սով գրա վի ա ռար կա բնա կա րա նի վրա:

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր Ա. 
Գաբ րի ե լ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 06.06.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել 
է մաս նա կի ո րեն։ Վճռ վել է Համ բար ձում Բեգ լա րյա նից և Ար մեն Գրի գո րյա նից հա մա-
պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 876.253,20 ՀՀ դրամ, ո րից վար կի գու մար` 357.000 
ՀՀ դրամ, վար կի դի մաց հաշ վարկ ված տո կոս` 428.314,30 ՀՀ դրամ (ո րից ժամ կե տանց 
տո կոս 53.750 ՀՀ դրամ), ժամ կե տանց տո կո սի դի մաց հաշ վարկ ված տույժ` 90.938,90 
ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև 17.525,05 ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցա պա հան ջի բա վա րար ված չա-
փով հայց վո րի կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: Վար կի մնա-
ցոր դի` 357.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ տո կոս նե րի հաշ վար կը 10.02.2011 թվա կա նից 
մինչև դրա փաս տա ցի մա րու մը շա րու նա կել 54% տո կո սադ րույ քով, մի ա ժա մա նակ ժամ-
կե տանց տո կո սի նկատ մամբ տույ ժե րի հաշ վար կը 10.02.2011 թվա կա նից մինչև դրա 
փաս տա ցի մա րու մը յու րա քան չյուր ու շա ցած օր վա հա մար շա րու նա կել 0,2% տո կո սադ-
րույ քով: Մի ա ժա մա նակ վճռ վել է բռ նա գան ձու մը տա րա ծել Համ բար ձում Բեգ լա րյա նին 
հա մա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Գե ղա մա-
վան գյու ղում գտն վող 72,15 քմ ը նդ հա նուր մա կե րե սով գրա վի ա ռար կա բնա կա րա նի 
վրա: Մնա ցած մա սով հայ ցը մերժ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
27.09.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար մեն Գրի գո րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 06.06.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար մեն Գրի գո րյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը, 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 247-րդ, 382-րդ և 441-րդ հոդ ված նե րը։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Ար մեն Գրի գո րյա-
նը դա տաքն նու թյան ժա մա նակ հայտ նել է, որ վար կային պար տա վո րու թյու նը Համ-
բար ձում Բեգ լա րյա նի կող մից մար ված է, գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող ան շարժ գույ-
քը հան ված է ար գե լան քից և գրա վադր ված է «Արդ շի նին վեստ բանկ» ՓԲԸ-ո ւմ: Նշ ված 
փաս տարկ նե րի հիմ նա վո րում նե րը չեն ներ կա յաց վել Դա տա րան օբյեկ տիվ պատ-
ճառ նե րով: Այն է` Դա տա րա նում գոր ծը քնն վել է մեկ նիս տով` ա ռանց նախ նա կան դա-
տա կան նիստ հրա վի րե լու, ո րից հե տո հրա պա րակ վել է Դա տա րա նի վճի ռը, ո րի ար-
դյուն քում Ար մեն Գրի գո րյա նը հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել ձեռք բե րե լու և Դա տա րա-
նին ներ կա յաց նե լու իր փաս տարկ նե րի հիմ նա վո րում նե րը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
չի ըն դու նել Ար մեն Գրի գո րյա նի կող մից ներ կա յաց ված Բան կի Սևա նի մաս նա ճյու ղի 
12.06.2008 թվա կա նի տե ղե կան քը և ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո-
մի տե ի աշ խա տա կազ մի Սևան տա րած քային ստո րա բա ժան ման 07.09.2011 թվա կա-
նի գրու թյու նը և Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով ան փո փոխ` ան տե սել է, որ դրանք ու նեն 
է ա կան ու ծան րակ շիռ նշա նա կու թյուն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար: 
Մաս նա վո րա պես, Բան կի Սևա նի մաս նա ճյու ղի կա ռա վար չի կող մից տր ված տե ղե-
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կան քի հա մա ձայն` Գ-39 վար կային պայ մա նագ րով պար տա վո րու թյուն նե րը 12.06.2008 
թվա կա նի դրու թյամբ մար ված են: Տե ղե կան քը տր վել է ներ կա յաց նե լու ՀՀ ԿԱ ան շարժ 
գույ քի պե տա կան կո մի տե ի Սևա նի տա րած քային ստո րա բա ժա նում` բնա կա րա նը կա-
լան քից հա նե լու հա մար: Նույն տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մից 07.09.2011 
թվա կա նի գրու թյամբ նշ վել է, որ 27.04.2007 թվա կա նի թիվ Գ-39 կնք ված Բան կի գրա վի 
ի րա վուն քը դա դա րել է: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 27.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը`
1. Բան կի և Համ բար ձում Բեգ լա րյա նի միջև 27.04.2007 թվա կա նին կնք ված թիվ 

Գ-39 վար կային պայ մա նագ րով վեր ջի նիս տրա մադր վել է 1.000.000 (մեկ մի լի ոն) ՀՀ 
դրամ գու մա րի չա փով վարկ` մինչև 27.04.2009 թվա կա նը մար ման ժամ կե տով, տա րե-
կան 20% տո կո սադ րույ քով, ի սկ նա խա տես ված ժամ կե տում վար կը չմա րե լու դեպ քում, 
ժամ կե տանց վար կի նկատ մամբ մինչև դրա ամ բող ջա կան մա րու մը սահ ման վել է տա-
րե կան 54% տո կո սադ րույք, հաշ վարկ ված տո կո սը պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամ կե-
տում չմա րե լու հա մար սահ ման վել է տույժ` յու րա քան չյուր ու շա ցած օր վա հա մար ժամ-
կե տանց տո կո սա գու մա րի 0,2%-ի չա փով (գ.թ. 1115):

2. Հա մա ձայն 27.04.2007 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի բնա կա րա նի հի փո-
թե քի թիվ Գ-39 պայ մա նագ րի՝ որ պես Համ բար ձում Բեգ լա րյա նի վար կային պար տա վո-
րու թյան կա տար ման ա պա հով ման մի ջոց գրա վադր վել է հա մա սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով պատ կա նող Գե ղար քու նի քի մարզ, գյուղ Գե ղա մա վան հաս ցե ում գտն վող 72,15 
քմ ը նդ հա նուր մա կե րե սով բնա կա րա նը (գ.թ. 710):

3. Բան կի և Ար մեն Գրի գո րյա նի միջև 27.04.2007 թվա կա նին կնք ված թիվ Գ-39 
ե րաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ար մեն Գրի գո րյա նը հա մա պարտ պա-
տաս խա նատ վու թյուն է ստանձ նել Բան կի և Համ բար ձում Բեգ լա րյա նի միջև 27.04.2007 
թվա կա նին կնք ված թիվ Գ-39 վար կային պայ մա նագ րով Բան կից Համ բար ձում Բեգ լա-
րյա նի ստա ցած 1.000.000 (մեկ մի լի ոն) ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով ը նդ հա նուր պարտ քը 
չվե րա դարձ նե լու դեպ քում (գ.թ. 1618): 

4. Դա տա րա նը գոր ծը քն նել է Համ բար ձում Բեգ լա րյա նի բա ցա կա յու թյամբ մեկ 
նիս տով, ա ռանց նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու, ո րից հե տո հրա պա րակ վել 
է Դա տա րա նի վճի ռը: Դա տաքն նու թյան ժա մա նակ Ար մեն Գրի գո րյա նը Դա տա րա նին 
հայտ նել է, որ վար կային պար տա վո րու թյու նը Համ բար ձում Բեգ լա րյա նի կող մից մար-
ված է, գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող ան շարժ գույ քը հան ված է ար գե լան քից և գրա-
վադր ված է «Արդ շի նին վեստ բանկ» ՓԲԸ-ո ւմ (գ.թ. 5759):

5. ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի Սևան 
տա րած քային ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րի 07.09.2011 թվա կա նի թիվ Ե-828 գրու թյան 
հա մա ձայն` 27.04.2007 թվա կա նի թիվ Գ-39 կնք ված Բան կի գրա վի ի րա վուն քը դա դա րել 
է, ո րի մա սին վկա յում է 12.06.2008 թվա կա նին Բան կի կող մից տր ված տե ղե կան քը այն 
մա սին, որ Համ բար ձում Բեգ լա րյա նի Գ-39 վար կային պայ մա նագ րով պար տա վո րու-
թյուն նե րը 12.06.2008 թվա կա նի դրու թյամբ մար ված են: 

Մի ա ժա մա նակ նշ վել է, որ 72,15 քմ մա կե րե սով ան շարժ գույ քը հան դի սա նում է 
«Մի ջազ գային Բիզ նես Կենտ րոն» Հ/Ձ ՓԲԸ-ի սե փա կա նու թյու նը (գ.թ. 105):

6. «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի Սևա նի մաս նա ճյու ղի կա ռա վա րիչ Ա. Ա ռա քե-
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լ յա նի 12.06.2008 թվա կա նի տե ղե կան քի հա մա ձայն` 12.06.2008 թվա կա նի դրու թյամբ 
Համ բար ձում Բեգ լա րյա նը թիվ Գ-39 վար կային պայ մա նագ րով պար տա վո րու թյուն նե րը 
մա րել է: Տե ղե կան քը տր վել է ներ կա յաց նե լու ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա-
կան կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի Սևան տա րած քային ստո րա բա ժա նում` գրա վադր ված 
գույ քը` բնա կա րա նը, կա լան քից հա նե լու հա մար (գ.թ. 106): 

7. «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի Սևա նի մաս նա ճյու ղի կա ռա վա րիչ Ա. Ա ռա քե-
լ յա նի 12.06.2008 թվա կա նի տե ղե կան քի և ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա-
կան կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի Սևան տա րած քային ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րի 
07.09.2011 թվա կա նի թիվ Ե-828 գրու թյան պատ ճեն նե րը Ար մեն Գրի գո րյա նի կող մից 
Վե րաքն նիչ դա տա րան են ներ կա յաց վել 13.09.2011 թվա կա նին (գ.թ. 104106):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ բո ղո
քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն գոր-
ծով պարզ ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաu տե րը, ի նչ պեu նաև այն o րեն քը, Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը ո րո շում կա յաց նե լիu։

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան 
ակ տը պետք է վե րա նայի վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման-
նե րում։ Ը նդ ո րում, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նայե լիս պետք է 
պար տա դիր ան դրա դառ նա վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված բո լոր հիմ քե րին և հիմ նա վո-
րում նե րին (տես՝ Տիգ րան Կի րա կո սյանն ը նդ դեմ Վիկ տոր Խո լոդ նիյի` նո տա րա կան 
վա վե րա ցում չս տա ցած ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը վա վեր ճա նա-
չե լու և գնած ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա-
հանջ նե րի մա սին թիվ Ե ԷԴ/0871/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
27.05.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վունք չու նի նոր ա պա ցույց ըն դու նե լու և բո ղո-
քը քն նե լիս հիմն վում է մի այն այն ա պա ցույց նե րի վրա, ո րոնք ներ կա յաց վել են ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նին։ Ե թե ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա-
նակ ա պա ցույ ցը չի ներ կա յաց վել կող մե րի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով, ա պա 
վե րաքն նիչ դա տա րա նը բե կա նում է գոր ծը և այն ու ղար կում հա մա պա տաս խան ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րան` նոր քն նու թյան, ե թե գտ նում է, որ ա պա ցույցն է ա կան նշա նա-
կու թյուն ու նի գոր ծի լուծ ման հա մար։

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա-
սու չէ նոր ա պա ցույց ըն դու նել, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ կող մե րի կող մից ներ կա յաց ված նոր ա պա ցույ-
ցը չի ներ կա յաց վել նրանց կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով։ Ը նդ ո րում, ա պա ցույ-
ցը պետք է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նա գոր ծի լուծ ման հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
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տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ու ժով նոր ա պա ցույ ցը պետք է 
օբյեկ տի վո րեն առ կա լի նի, սա կայն կող մե րի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում չներ կա յաց վի (տես՝ «Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Պա պյա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին թիվ 
ՀՔԴ3/0049/02/08 գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել նաև, որ ե թե ա պա ցույ ցը 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ ներ կա յաց նե լու հա մար 
ար գելք ներ չեն ե ղել, ա պա այն վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ըն դուն վել և վճ ռի բե-
կան ման հիմ քում դր վել չի կա րող: Կող մե րի կամ քից ան կախ ա պա ցույ ցը չներ կա յաց-
նե լը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել օբյեկ տիվ հան գա մանք նե րով, ո րի ար դյուն քում 
կող մը չի կա րո ղա ցել ձեռք բե րել և ներ կա յաց նել այն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում 
կամ դա տա րա նի այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րով, ո րոն ցով վեր ջինս ան հիմն մեր ժել է 
ա պա ցույ ցի կցու մը գոր ծի նյու թե րին կամ այն ձեռք բե րե լու վե րա բե րյալ կող մի միջ նոր-
դու թյու նը կամ դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի խախտ ման պայ ման նե րում կող մը հնա-
րա վո րու թյուն չի ու նե ցել դա տա րան ներ կա յաց նել այդ ա պա ցույ ցը:

 Սույն գոր ծով վե րաքն նիչ բո ղո քին կից որ պես ա պա ցույց ներ կա յաց վել են «ՎՏԲ-
Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի Սևա նի մաս նա ճյու ղի կա ռա վա րիչ Ա. Ա ռա քե լ յա նի 12.06.2008 
թվա կա նի տե ղե կան քի և ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի աշ-
խա տա կազ մի Սևան տա րած քային ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րի 07.09.2011 թվա կա նի 
թիվ Ե-828 գրու թյան պատ ճեն նե րը, ո րոն ցով հաս տատ վում է, որ Համ բար ձում Բեգ լա-
րյա նը թիվ Գ-39 վար կային պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ ու նե ցած իր պար տա վո րու-
թյուն ներն ամ բող ջու թյամբ մա րել է, ո րի ար դյուն քում գրա վադր ված գույ քը դուրս է ե կել 
ար գե լան քից: Ար մեն Գրի գո րյանն իր վե րաքն նիչ բո ղո քում նշել է, որ հնա րա վո րու թյուն 
չի ու նե ցել իր կող մից վկա յա կոչ ված փաս տերն ա պա ցու ցե լու գրա վոր փաս տաթղ թե րով, 
քա նի որ Համ բար ձում Բեգ լա րյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող բնա-
կե լի տան կա դաստ րային գոր ծը ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի-
տե ի աշ խա տա կազ մի Սևան տա րած քային ստո րա բա ժա նու մից քրե ա կան գոր ծի շր ջա-
նակ նե րում ա ռգ րավ վել է, հետ ևա բար կա դաստ րային գոր ծի տվ յալ նե րը հան դի սա ցել 
են նա խաքն նա կան գաղտ նիք: Նշ ված ա պա ցույ ցը, ը ստ բո ղոք բե րած ան ձի, Դա տա-
րան չի ներ կա յաց վել իր կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով` պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
այն ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի Սևան 
տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մից ստաց վել է Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ-
վե լուց հե տո։ 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ըն դու նել նոր ա պա ցույ ցը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ բո-
ղոք բե րած ան ձը չի հիմ նա վո րել, որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան 
ժա մա նակ ա պա ցույ ցը չի ներ կա յաց րել իր կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով։

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նում գոր ծի 
լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցույց նե րը չեն ներ կա յաց վել Ար-
մեն Գրի գո րյա նի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով, քա նի որ վեր ջինս մեկ դա տա կան 
նիս տի պայ ման նե րում հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել ներ կա յաց նե լու իր փաս տարկ նե րը 
հիմ նա վո րող ա պա ցույց ներ: 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը գոր ծը 
պետք է քն ներ գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լով հետ ևյալ պատ ճա-
ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած 
փաս տե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
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նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րը ո րո շում է դա տա րա նը` գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և ա ռար կու թյուն նե րի հի ման վրա: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1498-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ և 6-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիս տում 
կող մե րի հետ քն նար կում է ա պա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շր ջա նա կը և ա պա ցուց-
ման պար տա կա նու թյան բաշխ ման կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան` կող մե րի միջև 
բաշ խում է ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև սահ մա նում է ա պա ցույց-
ներ ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը, կող մե րի միջ նոր դու թյամբ, ի սկ նույն օ րենսգր քով 
նա խա տես ված դեպ քում` իր նա խա ձեռ նու թյամբ, պա հան ջում է ան հրա ժեշտ ա պա ցույց-
ներ, լու ծում է փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու, դա տա կան նիս տին փոր ձա գետ ներ, վկա-
ներ կան չե լու, թարգ մա նիչ ներգ րա վե լու, տե ղում ի րե ղեն և գրա վոր ա պա ցույց ներն ու-
սում նա սի րե լու հար ցե րը:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ գոր ծի քն նու թյու նը դա տաքն նու թյան նա-
խա պատ րաս տա կան փու լով ի րա կա նաց նե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է կող մե րի հետ 
քն նար կել ա պա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շր ջա նա կը և ա պա ցուց ման պար տա կա-
նու թյու նը կող մե րի միջև բաշ խել ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյան բաշխ ման կա նոն-
նե րին հա մա պա տաս խան: Ը նդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի շր ջա նա կը ո րո շելն ան մի ջա կան կախ
վա ծու թյան մեջ է գտն վում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց վկա յա կո չած փաս տե րի 
վե րա բե րյալ մյուս կող մի ներ կա յաց րած ա ռար կու թյուն նե րից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա-
պատ րաս տե լու ի նս տի տու տը նպա տա կաուղղ ված է ա պա հո վե լու գոր ծի ար դյու նա
վետ քն նու թյու նը: Այդ նպա տա կով օ րենս դի րը գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս-
տե լու ժա մա նակ սահ մա նում է ոչ մի այն կող մե րի, այլև դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է կող մե րի մր ցակ ցու-
թյան սկզ բուն քի հի ման վրա: Սա կայն գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու 
վե րա բե րյալ նոր մե րը սահ մա նում են մր ցակ ցային դա տա վա րու թյու նում դա տա րա նի 
պար տա կա նու թյուն նե րը: Մի ա ժա մա նակ դա տա րա նը, ղե կա վա րե լով գոր ծը դա տաքն-
նու թյան նա խա պատ րաս տե լու գոր ծըն թա ցը, պահ պա նում է ան կա խու թյուն, օբյեկ տի-
վու թյուն և ա նա չա ռու թյուն, ի սկ գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու ժա մա-
նակ դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն ներն ո ւղղ ված են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ 
և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի ա պա հով մա նը, 
գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի ո րոշ մա նը և 
գոր ծը լու ծե լու հա մար ճիշտ ի րա վա նոր մե րի կի րառ մա նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 49-րդ և 1498-րդ հոդ-
ված նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նում 
են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, սա կայն դա տա րա նը գոր ծի նա խա պատ րաս տա կան 
փու լում ա պա ցուց ման ա ռար կան և բե ռը բաշ խե լուց հե տո կող մե րին հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռում ներ կա յաց նե լու այն ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով վեր ջին ներս կա րող 
են հիմ նա վո րել ի րենց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը (տես` Եր ևա նի քա ղա քա-
պե տա րա նի «Եր ևա նի Է լեկտ րատ րանս պորտ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Դա վիթ Մար տի րո սյա-
նի ու ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան Է րե բու նի ան ձնագ-
րային բաժ նի` հաշ վա ռու մից հա նե լու և ա ռանց փոխ հա տուց ման ա պօ րի նի զբա ղեց րած 
տա րած քից վտա րե լու պա հանջ նե րի մա սին թիվ Ե ԷԴ/1637/02/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծի դա տաքն նու թյան նա խա-
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պատ րաս տու մը սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ էր Ար մեն Գրի գո րյա նին իր ա ռար կու թյուն-
նե րը հիմ նա վո րող ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ-
բուն քը սեր տո րեն կապ ված է մր ցակ ցու թյան սկզ բուն քի հետ և մի այն դրա ի րաց ման 
պայ ման նե րում է հնա րա վոր ա պա հո վել մր ցակ ցու թյան սկզ բուն քի լի ար ժեք ի րա ցու մը: 
Քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը` 
կող մե րի միջև ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյան ի մաս տով, հան դի սա նում է «Մար-
դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն-
նու թյան հիմ նա կան տար րե րից մե կը և պա հան ջում է, որ պես զի յու րա քան չյուր կող մին 
տրա մադր վի ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն` ներ կա յաց նե լու իր գործն այն պի սի պայ
ման նե րում, այդ թվում` ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու, ո րոնք նրան իր հա կա ռա կոր դի 
նկատ մամբ չեն դնի է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում (տես` Ան կեր լը ը նդ դեմ 
Շվեյ ցա րի այի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1996 թվա-
կա նի ո րոշ ման 38–րդ կետ, Դոմ բո Բե հեր Բ.Վ. ը նդ դեմ Նի դեռ լանդ նե րի գոր ծով Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.10.1993 թվա կա նի ո րոշ ման 33-րդ կետ, 
JURIČIČ v. CROATIA գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 26.07.2011 թվա կա նի վճի ռը, կետ 72): 

Ինչ վե րա բե րում է նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախտ ման մա սին վճ ռա բեկ 
բո ղոք բե րած ան ձի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դրանց 
չի ան դրա դառ նում՝ գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը և վե րաքն նիչ բո ղո քի նյու թա կան 
ի րա վուն քի խախտ ման հիմ քե րը Վե րաքն նիչ դա տա րա նում քն նու թյան ա ռար կա չդարձ-
վե լու պատ ճա ռով։ 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա-
ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-

տա րա նի 27.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան՝ նոր քն նու թյան։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում։

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան  Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2082/02/08 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2082/02/08 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Տ. Սա հա կյան 
Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան
 Տ. Նա զա րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 22.03.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Ռա-
ֆիկ Նի կո ղո սյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Լա վու րիկ Աս լա նյա նի, Ա նդ րա նիկ, Նա րի նե, Քն քուշ, 
Կա րեն Մա նու կյան նե րի, եր րորդ ան ձ Ֆիր դու սի Սո ղո յա նի` սե փա կա նա տի րոջ ի րա-
վուն քի խախ տում նե րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, և հա կընդ դեմ հայ ցի Ա նդ րա նիկ, 
Նա րի նե Մա նու կյան նե րի ը նդ դեմ Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նի և Ֆիր դու սի Սո ղո յա նի` ձեռք-
բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նը պա հան ջել է Եր ևա նի Ռոս տո մի փո-

ղո ցի թիվ 51 հաս ցե ում գտն վող հո ղա մասն ու շի նու թյուն ներն ա զա տել Լա վու րիկ Աս լա-
նյա նի, Ա նդ րա նիկ, Նա րի նե, Քն քուշ և Կա րեն Մա նու կյան նե րի ա պօ րի նի տի րա պե տու-
մից և նրանց վտա րել։

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Ա նդ րա նիկ և Նա րի նե Մա նու կյան նե րը 
պա հան ջել են ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ճա նա չել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 
Եր ևա նի Ռոս տո մի փո ղո ցի թիվ 51 հաս ցե ում գտն վող 16,5 քմ մա կե րե սով օ րի նա կան շի-
նու թյան, դրա նով ծան րա բեռն ված հո ղա մա սի, ի նչ պես նաև 61,3 քմ մա կե րե սով ի նք նա-
կամ շի նու թյամբ ծան րա բեռն ված 28,3 քմ մա կե րե սով օ րի նա կան հատ կաց ված հո ղա-
մա սի նկատ մամբ: 
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Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ հա մայնք նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-
տա րա նի 14.10.2008 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը` բա վա-
րար վել։ 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռա-
ֆիկ Նի կո ղո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` բե կան վել է Եր-
ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ հա մայնք նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
14.10.2008 թվա կա նի վճի ռը, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան։ 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 10.06.2009 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա նդ րա նիկ և Նա րի նե Մա նու կյան նե րի վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա-
դարձ վել է։ 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի 06.11.2009 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը 
բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` 28,3 քմ մա կե րե սով ի նք նա կամ կա ռույ ցով ծան րա բեռն-
ված հո ղա մա սի նկատ մամբ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 11.03.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռա ֆիկ 
Նի կո ղո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` ո րոշ վել է «Մաս նա կի ո-
րեն բե կա նել և փո փո խել Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե-
րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.11.2009 թվա կա նի վճի ռը: Ռա ֆիկ Նի կո ղո-
սյա նի հայցն ը նդ դեմ Լա վու րիկ Աս լա նյա նի, Ա նդ րա նիկ Մա նու կյա նի, Նա րի նե Մա նու կյա-
նի, Քն քուշ Մա նու կյա նի, Կա րեն Մա նու կյա նի` բնակ տա րա ծու թյու նից վտա րե լու պա հան-
ջի մա սին բա վա րա րել մաս նա կի: Պա տաս խա նող նե րին վտա րել Եր ևան քաղ. Ռոս տո մի 
(Խ մել նից կու) փո ղոց 51 հաս ցե ի` վեր ջին նե րիս կող մից տի րա պետ վող 16,5 քմ օ րի նա կան 
շի նու թյու նից: Վճի ռը մնա ցած մա սով թող նել ան փո փոխ` օ րի նա կան ու ժի մեջ»:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան և վար չա կան պա լա տի 29.10.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ բե կան վել է ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 
11.03.2010 թվա կա նի ո րոշ ման` Եր ևա նի Ռոս տո մի փո ղո ցի թիվ 51 հաս ցե ում գտն վող 28,3 
քմ մա կե րե սով ի նք նա կամ կա ռույ ցով ծան րա բեռն ված հո ղա մա սի նկատ մամբ ձեռք բեր-
ման վա ղե մու թյան ու ժով Ա նդ րա նիկ և Նա րի նե Մա նու կյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը ճա նա չե լու մա սը, և գործն այդ մա սով ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան։ ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 11.03.2010 թվա կա նի ո րոշ ման մնա ցած մա սը թողն վել 
է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

 Դի մե լով դա տա րան` Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Լա վու-
րիկ Աս լա նյա նին, Ա նդ րա նիկ, Նա րի նե, Քն քուշ և Կա րեն Մա նու կյան նե րին քան դել Եր-
ևա նի Ռոս տո մի փո ղո ցի թիվ 51 հաս ցե ում գտն վող հո ղա մա սում կա ռուց ված 11,0 քմ և 
28,3 քմ մա կե րես նե րով ի նք նա կամ կա ռույց նե րը: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 11.04.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշ ված քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծե րը մի աց վել են մեկ վա րույ թում: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր՝ Էդ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
29.11.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցե րը մերժ վել են:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
22.03.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել 
է` Դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու-
թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նը։
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Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը: 
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-

րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե-

կա նել Դա տա րա նի վճ ռի` իր հայ ցը մեր ժե լու մա սը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` 
հայ ցը բա վա րա րել: Այ սինքն` վճ ռի մյուս մա սը չի բո ղո քարկ վել և մտել է օ րի նա կան ու ժի 
մեջ, հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, պետք է 
բե կա ներ մի այն Դա տա րա նի վճ ռի բո ղո քարկ ված մա սը, մինչ դեռ դուրս գա լով վե րաքն-
նիչ բո ղո քի սահ ման նե րից` վճի ռը բե կա նել է ամ բող ջու թյամբ: 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 221-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տը, ո րի ար դյուն քում չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 188-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 2-րդ պար բե րու թյու նը, 277-րդ հոդ վա ծը, ո րոնք 
պետք է կի րա ռեր: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չպետք է գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կեր, քա նի որ բո-

ղոք բե րած ան ձի հայ ցի բա վա րար ման հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր փաս տա կան հան գա-
մանք նե րը հաս տատ ված են, և դա տա կան ակ տի փո փո խու մը կբ խեր ար դա րա դա տու-
թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 22.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` հայ ցը բա-
վա րա րել։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) Սույն գոր ծով ներ կա յաց րած վե րաքն նիչ բո ղո քով Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նը պա-

հան ջել է բե կա նել Դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի վճ ռի` Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նի հայ ցը 
մեր ժե լու մա սը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` հայցն ամ բող ջու թյամբ բա վա րա րել 
(հա տոր 6րդ, գ.թ. 107111)։ 

2) Սույն գոր ծով Դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի վճ ռի դեմ Ա նդ րա նիկ և Նա րի նե 
Մա նու կյան նե րը վե րաքն նիչ բո ղոք չեն ներ կա յաց րել: 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քե րի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ` 
1) վճ ռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու-

թյամբ.
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 Սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ վե րաքն նիչ բո ղո քի «հիմ քեր» և «հիմ նա վո րում ներ» հաս կա ցու թյուն նե րի 
վեր լու ծու թյա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա-
կան ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտ նում հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա միս հե տո, 
բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
4-րդ և 5-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը կազմ վում է գրա վոր, ո րում 
պետք է նշ վեն՝ նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի այն խախտ ման մա-
սին, ո րն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված նյու թա կան կամ դա տա-
վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախտ ման, ի նչ պես նաև գոր ծի ել քի վրա դրանց ազ դե-
ցու թյան վե րա բե րյալ հիմ նա վո րում նե րը կամ նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա մանք-
նե րի հետ ևան քով գոր ծի վե րա նայ ման հիմ քե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ բո ղո-
քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում: 

Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քերն են`
1. վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ ված դա տա կան սխա լը` նյու թա կան կամ դա տա վա րա-

կան ի րա վուն քի այն պի սի խախ տու մը, ո րը, ը ստ բո ղոք բե րող ան ձի, ազ դել է գոր ծի 
ել քի վրա,

2. նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րը:
 Վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ նա վո րում նե րը վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու-

թյան, ի նչ պես նաև գոր ծի ել քի վրա դրանց ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ փաս տարկ ներն 
են, ո րոնց հի ման վրա բո ղոք բե րող ան ձը հիմ նա վո րում է վե րաքն նիչ բո ղո քում ներ կա-
յաց րած իր պա հան ջը:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա-
նա յում է բո ղոք բե րած ան ձի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քում ներ կա յաց ված հիմ քե րի և 
հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում և չի կա րող քն նու թյան ա ռար կա դարձ նել և ո րո շում 
կա յաց նել ստո րա դաս դա տա կան ա տյա նի վճ ռի այն մա սի վե րա բե րյալ, ո րը չի բո ղո-
քարկ վել:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի վճ ռով մերժ վել է և՛ Ռա ֆիկ Նի կո ղո-
սյա նի, և՛ Ա նդ րա նիկ, Նա րի նե Մա նու կյան նե րի հայ ցը, ին չի դեմ վեր ջին ներս վե րաքն նիչ 
բո ղոք չեն ներ կա յաց րել, ի սկ Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նը վե րաքն նիչ բո ղո քով պա հան ջել է 
բե կա նել Դա տա րա նի վճ ռի` իր հայ ցը մեր ժե լու մա սը և հայցն ամ բող ջու թյամբ բա վա-
րա րել: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լը այդ պի սի 
ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց տնօ րին չա կան գոր ծո ղու թյունն է, ո րի հի ման վրա վեր ջին-
ներս ի րաց նում են օ րեն քով ի րենց վե րա պահ ված` դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու 
ի րա վուն քը:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա նդ րա նիկ և 
Նա րի նե Մա նու կյան նե րի կող մից Դա տա րա նի վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք չներ կա յաց-
նե լու, ի սկ Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նի կող մից վճիռն իր հայ ցի մա սով բո ղո քար կե լու պայ-
ման նե րում դա տա կան ա կտն Ա նդ րա նիկ և Նա րի նե Մա նու կյան նե րի հայ ցը մեր ժե լու 
մա սով մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Ռա ֆիկ Նի-
կո ղո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի հի ման վրա պետք է վե րա նայեր և բե կա ներ մի այն վճ ռի` 
նրա կող մից բո ղո քարկ ված մա սը:
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2) Վճ ռա բեկ բո ղո քը ե րկ րորդ հիմ քով ան հիմն է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու
թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի վե րաքն նու-
թյան ար դյուն քում վե րաքն նիչ դա տա րանն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն բա-
վա րա րում է վե րաքն նիչ բո ղո քը` հա մա պա տաս խա նա բար ամ բող ջու թյամբ կամ մաս-
նա կի ո րեն բե կա նե լով դա տա կան ակ տը: Բե կան ված մա սով գործն ու ղարկ վում է հա-
մա պա տաս խան ստո րա դաս դա տա րան` նոր քն նու թյան՝ սահ մա նե լով նոր քն նու թյան 
ծա վա լը: Չբե կան ված մա սով դա տա կան ակ տը մնում է օ րի նա կան ու ժի մեջ, ի սկ նույն 
կե տի 4-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` մաս նա կի ո րեն բե կա նում և փո փո խում է ստո րա դաս 
դա տա րա նի ակ տը, ե թե ստո րա դաս դա տա րա նի հաս տա տած փաս տա կան հան գա-
մանք նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս կա յաց նե լու նման ա կտ, և ե թե դա բխում է ար-
դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը Ռա ֆիկ Նի կո ղո սյա նի հայ ցը մեր ժել է բա ցա ռա պես 
հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու հիմ քով` ը ստ է ու թյան չանդ րա դառ նա լով պա հան ջի 
ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ քե րի գնա հատ մա նը:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ սե փա կա նա տի րոջ ի րա վուն քի խախ տում նե րը վե-
րաց նե լու պա հան ջի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 344-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
կե տի ու ժով հայ ցային վա ղե մու թյուն չի տա րած վում և ար ձա նագ րե լով, որ վե րաքն նիչ 
բո ղո քում նշ ված մյուս փաս տարկ նե րի ո ւղ ղու թյամբ Դա տա րա նը քն նու թյուն չի ի րա կա-
նաց րել, ի րա վա ցի ո րեն չի ան դրա դար ձել այդ փաս տարկ նե րի քն նարկ մա նը և կի րա ռել 
է դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու իր լի ա զո րու թյու նը։

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա-

ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին 
օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող-
ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է 
Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն-
քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված 
ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին մաս նա կի ո րեն օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում 
է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից։ 

Դա տա րա նի վճ ռին մաս նա կի ո րեն օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, սույն գոր ծով կա յաց ված 
վճ ռի` Ա նդ րա նիկ և Նա րի նե Մա նու կյան նե րի հայ ցը մեր ժե լու մա սի դեմ գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձանց կող մից վե րաքն նիչ բո ղոք չներ կա յաց նե լու հան գա ման քը, որ պի սի 
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հիմ քով և այդ մա սով գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 22.03.2012 թվա կա նի ո րոշ ման` Ա նդ րա նիկ և Նա րի նե Մա նու-
կյան նե րի հայ ցը մեր ժե լու մա սով Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր-
ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լու 
մա սը և այդ մա սով օ րի նա կան ո ւժ տալ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան 
շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի վճ ռին։ ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 22.03.2012 թվա կա նի ո րոշ ման` Ռա ֆիկ Նի կո-
ղո սյա նի հայ ցի մա սով գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու մա սը թող նել օ րի նա կան ու ժի 
մեջ։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում։

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

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0381/02/11 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0381/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր` Գ. Մա տի նյան 
Դա տա վոր ներ` Լ. Գրի գո րյան
 Ա. Թու մա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Գա յա նե Հով հա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 30.08.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ-
ցի Գա յա նե Հով հա նյա նի ը նդ դեմ Վա դիմ Ա վա նե սյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա-
հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Գա յա նե Հով հա նյա նը պա հան ջել է Վա դիմ Ա վա նե սյա նից 

բռ նա գան ձել 700.000 ՀՀ դրամ, այդ գու մա րի նկատ մամբ հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բան կային տո կոս նե րը` մինչև պար տա-
վո րու թյան փաս տա ցի կա տա րու մը, ի նչ պես նաև բռ նա գան ձել 190.000 ՀՀ դրամ` որ պես 
փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար:

ՀՀ Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Հով հան նի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.05.2012 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն և վճռ վել է. «Վա դիմ Ա վա նե սյա-
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նից հօ գուտ Գա յա նե Հով հա նյա նի բռ նա գան ձել 700.000 (յոթ հա րյուր հա զար) ՀՀ դրամ` 
որ պես փո խա ռու թյան գու մար: Վա դիմ Ա վա նե սյա նից հօ գուտ Գա յա նե Հով հա նյա նի 
հաշ վար կել և բռ նա գան ձել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 411 հոդ վա ծով նա խա տես-
ված տո կո սի գու մա րը` սկ սած կե տան ցի օր վա նից` 01.06.2009թ.-ից մինչև պար տա վո րու-
թյան դա դար ման օ րը` ը ստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույք նե րի: Պա-
տաս խա նո ղից հօ գուտ հայց վո րի բռ նա գան ձել 50.000 (հի սուն հա զար) ՀՀ դրամ` որ պես 
փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
30.08.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վա դիմ Ա վա նե սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` 
Դա տա րա նի 16.05.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել, և գործն ու ղարկ վել է նոր քն նու թյան:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա յա նե Հով հա նյա նը: 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-

տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կա տա րել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի լրիվ, բազ մա-

կող մա նի և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, սխալ է գնա հա տել և մեկ նա բա նել ա պա ցույց-
նե րը: 

Մաս նա վո րա պես, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն, որ Վա դիմ Ա վա-
նե սյա նը չի հիմ նա վո րել այն հան գա ման քը, որ իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով չի 
կա րո ղա ցել ներ կա յաց նել փո խա ռու թյան գու մա րը վճար ված լի նե լու մա սին հա վաս տող 
ա պա ցույց ներ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու ո րոշ ման հիմ քում դնե-
լով քն նի չի ո րո շու մը, ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ տվ յալ ա պա ցույցն է ա կան նշա-
նա կու թյուն չի կա րող ու նե նալ գոր ծի քն նու թյան հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 30.08.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 
16.05.2012 թվա կա նի վճ ռին։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝ 
1) Վա դիմ Ա վա նե սյա նը 15.12.2008 թվա կա նին տր ված պար տա վո րագ րով պար-

տա վոր վել է Գա յա նե Հով հա նյա նից 15.12.2008 թվա կա նին փո խա ռու թյամբ վերց րած 
700.000 ՀՀ դրամ գու մա րը վեր ջի նիս վե րա դարձ նել 01.06.2009 թվա կա նին (հա տոր 
1ին, գ.թ.19): 

2) ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան բա-
ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով հան նի սյա նի կող մից 19.05.2012 թվա կա նին կա յաց վել է 
«Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա-
փան ման մի ջոց ստո րագ րու թյու նը վե րաց նե լու մա սին» ո րո շում, ո րի հա մա ձայն` Գա յա-
նե Հով հա նյա նի նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով քրե-
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ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու հիմ քով (հա տոր 
1ին, գ.թ. 7074):

3) Նշ ված ո րոշ ման հա մա ձայն` Գա յա նե Հով հա նյա նը 07.09.2007 թվա կա նին Վա դիմ 
Ա վա նե սյա նին պարտք տված 500.000 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 1.600 Ա ՄՆ դո լա րի հա մար 
մինչև 2010 թվա կա նի ապ րիլ ա մի սը նե րա ռյալ պա հան ջել և ստա ցել է ՀՀ կենտ րո նա կան 
բան կի սահ ման ված բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քի` տա րե կան 12 տո կո սի 
կրկ նա պա տի կը գե րա զան ցող չա փով` ամ սա կան 10 տո կոս կամ 120 տո կոս հաշ վար կով 
1.405.000 ՀՀ դրամ: Նշ ված հան գա ման քը հիմ նա վոր վել է նա խաքն նու թյան ըն թաց քում 
տու ժո ղի և վկա նե րի կող մից տր ված ցուց մունք նե րով (հա տոր 1ին, գ.թ. 72):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը 
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 

հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վունք չու նի ըն դու նե լու նոր ա պա ցույց և բո ղո-
քը քն նե լիս հիմն վում է մի այն այն ա պա ցույց նե րի վրա, ո րոնք ներ կա յաց վել են ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նին։ Ե թե ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա-
մա նակ ա պա ցույ ցը չի ներ կա յաց վել կող մե րի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով, 
ա պա վե րաքն նիչ դա տա րա նը բե կա նում է գոր ծը և այն ու ղար կում հա մա պա տաս խան 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան` նոր քն նու թյան, ե թե գտ նում է, որ ա պա ցույցն է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծի լուծ ման հա մար։

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա-
վա սու չէ նոր ա պա ցույց ըն դու նել, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ կող մե րի կող մից ներ կա յաց ված նոր ա պա-
ցույ ցը չի ներ կա յաց վել նրանց կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով։ Ը նդ ո րում, այդ 
ա պա ցույ ցը պետք է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նա գոր ծի լուծ ման հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ու ժով նոր ա պա ցույ ցը պետք է 
օբյեկ տի վո րեն առ կա լի նի, սա կայն կող մե րի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում չներ կա յաց վի (տես՝ ը ստ «Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸ-ի հայ ցը ը նդ-
դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Պա պյա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի 
մա սին թիվ ՀՔԴ3/0049/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 
թվա կա նի ո րո շու մը)։

 Սույն գոր ծով վե րաքն նիչ բո ղո քին կից որ պես նոր ա պա ցույց ներ կա յաց վել է ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան բա ժան մուն քի 
ա վագ քն նիչ Հ.Հով հան նի սյա նի` 19.05.2012 թվա կա նի «Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար-
ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա փան ման մի ջոց ստո րագ րու թյու նը 
վե րաց նե լու մա սին» ո րո շու մը: Նշ ված ա պա ցույ ցը, ը ստ Վա դիմ Ա վա նե սյա նի, Դա տա-
րան չի ներ կա յաց վել իր կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով` պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
այն նա խաքն նու թյան մարմ նի կող մից կա յաց վել է Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վե-
լուց հե տո:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ո րոշ ման հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ Դա տա-
րա նում գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ վե րը նշ ված ա պա ցույ ցը չի ներ կա յաց վել բո ղո քա-
բե րի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով և պատ ճա ռա բա նե լով, որ այն կա րող է է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ գոր ծի լուծ ման հա մար, բե կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը և 
գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:
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 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն-
չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան բա ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով-
հան նի սյա նի` «Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նե լու և խա փան ման մի ջոց ստո րագ րու թյու նը վե րաց նե լու մա սին» ո րո շու մը կա յաց-
վել է 19.05.2012 թվա կա նին, այ սինքն` Դա տա րա նի 16.05.2012 թվա կա նի վճի ռը հրա պա-
րակ վե լուց հե տո: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քին 
կից ներ կա յաց ված ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի 
քնն չա կան բա ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով հան նի սյա նի` «Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը 
կար ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա փան ման մի ջոց ստո րագ րու-
թյու նը վե րաց նե լու մա սին» ո րո շու մը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ի մաս տով նոր ա պա ցույց չէ, քա նի որ այն ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում օբյեկ տի վո րեն գո յու թյուն չի ու նե ցել, 
որ պի սի հիմ քով և դրա չներ կա յաց նե լը պայ մա նա վոր ված չի ե ղել Վա դիմ Ա վա նե սյա նի 
կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը ոչ մի այն պետք է ան դրա դառ նար ա պա ցույ ցը բո ղո քա բե րի կամ քից ան կախ հան գա-
մանք նե րում չներ կա յաց նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյա նը, այլ պետք է պար զեր տվ յալ 
գոր ծի լուծ ման հա մար նոր ներ կա յաց ված ա պա ցույ ցի է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նա
լու հան գա ման քը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 877-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա-
ռու թյան պայ մա նագ րով մեկ կող մը (փո խա տուն) մյուս կող մի (փո խա ռո ւի) սե փա կա նու-
թյանն է հանձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, ի սկ փո խա-
ռուն պար տա վոր վում է փո խա տո ւին վե րա դարձ նել միև նույն գու մա րի դրամ (փո խա ռու-
թյան գու մա րը) կամ փո խա տո ւից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա-
կի ու ո րա կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վում դրամ կամ այլ 
գույք հանձ նե լու պա հից: 

Նույն օ րենսգր քի 880-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` փո խա ռու թյան գու մա րը 
հա մար վում է վե րա դարձ ված այն փո խա տո ւին հանձ նե լու կամ նրա բան կային հաշ վին 
փո խան ցե լու պա հին, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 424-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պար տա-
տե րը, ըն դու նե լով կա տա րու մը, պար տա վոր է պար տա պա նի պա հան ջով նրան ստա-
ցա կան տալ` կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու մա սին: Ե թե 
պար տա պանն ի հա վաս տումն պար տա վո րու թյան, պարտ քային փաս տա թուղթ է տվել 
պար տա տի րո ջը, ա պա պար տա տե րը, ըն դու նե լով կա տա րու մը, պետք է վե րա դարձ-
նի այդ փաս տա թուղ թը, ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում` այդ մա սին նշի իր տված 
ստա ցա կա նում: Ստա ցա կա նը կա րող է փո խա րին վել վե րա դարձ վող պարտ քային փաս-
տաթղ թի վրա ար վող մա կագ րու թյամբ: Պարտ քային փաս տա թուղ թը պար տա պա-
նի մոտ գտն վե լը հա վաս տում է պար տա վո րու թյան դա դա րու մը, քա նի դեռ այլ բան չի 
ա պա ցուց վել: 

Վե րոն շյալ նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը պար տա տի րոջ (փո-
խա տո ւի) վրա պար տա կա նու թյուն է դրել պարտ քի կա տա րումն ըն դու նե լիս պար տա պա-
նի (փո խա ռո ւի) պա հան ջով կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ստա նա լու 
մա սին նրան ստա ցա կան տալ, ի սկ պար տա պա նի կող մից պար տա տի րո ջը, ի հա վաս-
տումն պար տա վո րու թյան պարտ քային փաս տա թուղթ տր ված լի նե լու դեպ քում պար-
տա պա նին վե րա դարձ նել այդ փաս տա թուղ թը, դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում` այդ մա-
սին նշել իր տված ստա ցա կա նում: Ստա ցա կա նը կա րող է փո խա րին վել վե րա դարձ վող 
պարտ քային փաս տաթղ թի վրա ար վող մա կագ րու թյամբ: Ը նդ ո րում, այլ բան ա պա ցուց-
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ված չլի նե լու դեպ քում նշ ված փաս տա թուղ թը պար տա պա նի մոտ գտն վե լը հա վաս տում է 
պար տա վո րու թյան դա դա րու մը (տես՝ ը ստ Ֆեր դի նանտ Ա ռա քե լյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Հա-
րու թյուն Պետ րո սյա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին թիվ Ե ԿԴ/1587/02/10 քա-
ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում սույն գոր ծի լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն կա րող է ին ու նե նալ փո խա ռո ւի (պար տա պա նի)` Վա դիմ Ա վա-
նե սյա նի կող մից փո խա տու (պար տա տեր) Գա յա նե Հով հա նյա նին փո խա ռու թյամբ 
ստաց ված գու մա րը վե րա դարձ նե լու պար տա վո րու թյան ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա-
կի ո րեն կա տա րե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը` պար տա պա նի մոտ գտն վող պարտ-
քային փաս տա թուղ թը, պար տա տի րոջ կող մից պարտ քը լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն ստա-
նա լու վե րա բե րյալ պար տա պա նին տված ստա ցա կա նը կամ պարտքն ամ բող ջու թյամբ 
կամ մաս նա կի ո րեն ստա ցած լի նե լու փաս տը պար տա տի րոջ կող մից ըն դու նե լը: 

Ինչ վե րա բե րում է քրե ա կան գոր ծով նա խաքն նու թյան մարմ նի ո րոշ մամբ հաս-
տատ ված հան գա մանք նե րին, ա պա քրե ա կան գոր ծե րով հե տաքն նու թյան և նա խաքն-
նու թյան մար մին նե րի կող մից ըն դուն ված ո րոշ մամբ, այդ ըն թաց քում ան ձանց տված 
բա ցատ րու թյուն նե րով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չու նեն նա խա պես հաս տատ ված 
ա պա ցույ ցի ո ւժ, այ դու հան դերձ դրանք դիտ վում են որ պես ի նք նու րույն գրա վոր ա պա-
ցույց ներ, ո րոնք կա րող են պա րու նա կել տե ղե կու թյուն ներ և գոր ծում առ կա այլ ա պա-
ցույց նե րի հետ հա մադ րու թյան ար դյուն քում հնա րա վո րու թյուն տալ դա տա րա նին պար-
զե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, 
ի նչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ-
կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, հետ ևա բար դա տա րա նը տվ յալ գոր ծի շր ջա նակ-
նե րում պար տա վոր է տալ նաև այդ ա պա ցույց նե րի ի րա վա կան գնա հա տա կա նը (տես՝ 
ը ստ Վարթ կես Հա գո փյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ա նա հիտ Հա կոբ ջա նյա նի, Ա լեք սանդր Դուր-
գա րյա նի, Ա ջափ նյակ նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ռ. Ա ռա քե լյա նի` Ա նա հիտ Հա-
կոբ ջա նյա նին և նրա ներ կա յա ցու ցիչ Ա լեք սանդր Դուր գա րյա նին 7-օ րյա ժամ կե տում 
25.500 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը վճա րե լուն պար տա վո րեց նե լու, այ լա պես 
գու մա րը 7-օ րյա ժամ կե տում չվ ճա րե լու դեպ քում Պայ մա նա գի րը լուծ ված հա մա րե լու, 
Ա նա հիտ Հա կոբ ջա նյա նի ան վամբ գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա-
սին և ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի Ա լեք սանդր Դուր գա րյա նի ը նդ դեմ Վարթ կես Հա գո փյա նի` 
դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը մաս նա կի կա տա րած հա մա րե լու և պարտ քի գու մա-
րի չա փը նվա զեց նե լու պա հան ջի մա սին թիվ Ա ՐԱԴ/0093/02/09 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծար քի 
հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը վե ճի դեպ քում կող մե րին զր կում է ի հա վաս տումն 
գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի՝ վկա նե րի ցուց մունք ներ վկա յա կո չե լու ի րա վուն քից:

Տ վ յալ դեպ քում ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի 
քնն չա կան բա ժան մուն քի ա վագ քն նիչ Հ.Հով հան նի սյա նի` 19.05.2012 թվա կա նի «Ք րե ա-
կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա փան ման 
մի ջոց ստո րագ րու թյու նը վե րաց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան գա մանք նե-
րը հիմն վում են վկա նե րի ցուց մունք նե րի վրա: Մինչ դեռ նշ ված ո րոշ մամբ որ ևէ ձևով 
չի հաս տատ վել այն հան գա ման քը, որ Գա յա նե Հով հա նյանն ըն դու նել է Վա դիմ 
Ա վա նե սյա նի կող մից ի րեն վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում 
1.405.000 ՀՀ դրամ վճա րե լու փաս տը:

 Հետ ևա բար, հաշ վի առ նե լով փո խա ռու թյուն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի վե րոգ-
րյալ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծում առ-
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կա չէ պար տա պա նի` Վա դիմ Ա վա նե սյա նի կող մից պարտ քը ամ բող ջու թյամբ կամ մաս-
նա կի ո րեն վե րա դարձ նե լու վե րա բե րյալ որ ևէ վե րա բե րե լի ա պա ցույց, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու պա րա գա յում ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Ա րա րա տի քնն չա կան բա ժան մուն քի ա վագ քն նիչ 
Հ.Հով հան նի սյա նի 19.05.2012 թվա կա նի «Ք րե ա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրե ա-
կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և խա փան ման մի ջոց ստո րագ րու թյու նը վե րաց նե-
լու մա սին» ո րո շու մը չէր կա րող է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ սույն քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-
րում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 
ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցի ա կան դա տա րա նի 30.08.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 
և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման: 
 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/1086/02/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/1086/02/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Գ. Մա տի նյան
 Դա տա վոր ներ՝ Լ. Գրի գո րյան 
 Ա. Թու մա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե.ԽՈւՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Է.ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ 
 Ս.ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Սվետ լա նա Թադ ևո սյա նի և Սո նա Վար դա-

նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.11.2011 թվա կա-
նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Սվետ լա նա Թադ ևո սյա նի, Սո նա Վար դա նյա նի հայ ցի ը նդ դեմ 
Գո հար և Գրի գոր Վար դա նյան նե րի, եր րորդ ան ձ ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան Եր ևա նի 
Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ բաժ նի (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն)` գույքն ար գե լան քից հա նե-
լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Սվետ լա նա Թադ ևո սյա նը և Սո նա Վար դա նյա նը պա հան ջել 

են «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 
հիմ քով հա նել ար գե լան քից Սվետ լա նա Թադ ևո սյա նին պատ կա նող մեկ հատ «LG» հե-
ռուս տա ցույ ցը, մեկ հա վա քա ծու հա մա կար գի չը, մեկ հատ «Gandi» լվաց քի մե քե նան և 
Սո նա Վար դա նյա նին պատ կա նող մեկ հատ «LG» սառ նա րա նը։ 

Եր ևա նի Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա.Մ խի թա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 01.07.2011 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
10.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սվետ լա նա Թադ ևո սյա նի և Սո նա Վար դա նյա նի վե-
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րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա-
կան ու ժի մեջ։

  Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Սվետ լա նա Թադ ևո սյա նը և Սո նա 
Վար դա նյա նը։

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

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

հիմ նա վո րում նե րով. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ, 31-րդ հոդ ված-

նե րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, կի րա ռել է «Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը, 44-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
կե տը, 71-րդ հոդ վա ծը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել «Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծը, ո րը պետք է կի րա ռեր:

 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տարկ-
նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի գնա հա տել գոր ծում 
առ կա ա պա ցույց նե րը, ի նչ պես նաև ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ հայ ցի ա պա հո-
վու մը են թա կա է կի րառ ման սե փա կա նա տի րո ջը պատ կա նող գույ քի նկատ մամբ, մինչ-
դեռ տվ յալ դեպ քում ար գե լանք է դր վել սե փա կա նա տի րո ջը չպատ կա նող գույ քի վրա: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ ի րա վա կան գնա հա տա կան չի տվել այն հան-
գա ման քին, որ տվ յալ պա րա գա յում ը ստ է ու թյան վեճ է ծա գել ար գե լան քի տակ գտն վող 
գույ քի պատ կա նե լի ու թյան վե րա բե րյալ, որ պի սի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա-
յու թյան պայ ման նե րում ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը և խախտ ված ի րա վուն քի վե րա-
կանգ նու մը նա խա տես ված է «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծով:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 10.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. 06.08.2002 թվա կա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 583291 վկա-

յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ա րա րա տյան 1-ին զանգ վա ծի 10/6-րդ շեն քի թիվ 48 բնա-
կա րա նի սե փա կա նա տե րը Սվետ լա նա Թադ ևո սյանն է (հա տոր 1-ին, գ.թ.10-12):

2. Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի 01.06.2010 թվա կա նի «Հայ ցի ա պա հո վում ձեռ նար կե լու մա սին» 
թիվ Ե ԿԴ/1084/02/10 ո րոշ մամբ ը ստ Գրի գոր Վար դա նյա նի հայ ցի ը նդ դեմ «Ֆարմ Գո-
հար» ՍՊԸ-ի, Գո հար Վար դա նյա նի, եր րորդ ան ձ ՀՀ ԱՆ աշ խա տա կազ մի պե տա կան 
ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան Շեն գա վի թի տա րած քային բաժ նի` Գո հար Վար դա նյա նից 
գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կի րառ վել է հայ ցի 
ա պա հո վում, և ո րոշ վել է «ար գե լել պա տաս խա նո ղին ըն դու նել այն պի սի ո րո շում ներ և 
«Ֆարմ Գո հար» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան ա նու նից կն-
քել Ըն կե րու թյան ան շարժ կամ շար ժա կան գույ քի օ տար ման կամ գրա վի այն պի սի գոր-
ծարք ներ, ո րոնք 10 տո կո սից ա վե լի չա փով կն վա զեց նեն Ըն կե րու թյան զուտ ակ տիվ նե-
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րը, ար գե լանք դնել Գո հար Վար դա նյա նին ան ձնա կան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող, ի նչ պես նաև «Ֆարմ Գո հար» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ըն կե րու թյան դրա մա կան մի ջոց նե րի և այլ գույ քի վրա, ար գե լել հայց վոր Գո հար Վար-
դա նյա նին ան ձնա կան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող, ի նչ պես նաև «Ֆարմ 
Գո հար» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան տրանս պոր տային մի-
ջոց նե րի շա հա գոր ծու մը» (հա տոր 1-ին, գ.թ.13):

3. Ծա ռա յու թյան 02.06.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հա րուց վել է թիվ 01/02-187/10 կա-
տա րո ղա կան վա րույ թը (հա տոր 1-ին, գ.թ.14)։ 

4. Ծա ռա յու թյան 02.06.2010 թվա կա նի «Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք 
դնե լու մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն` ո րոշ վել է ար գե լանք դնել Գո հար Վար դա նյա նին 
(Եր ևա նի Կուր ղի նյան 3-48) ան ձնա կան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող, 
ի նչ պես նաև «Ֆարմ Գո հար» ՍՊԸ-ի դրա մա կան մի ջոց նե րի և այլ գույ քի վրա, Գո-
հար Վար դա նյա նին ար գել վել է նաև ըն դու նել այն պի սի ո րո շում ներ և «Ֆարմ Գո հար» 
ՍՊԸ-ի ա նու նից կն քել ըն կե րու թյան ան շարժ կամ շար ժա կան գույ քի օ տար ման կամ 
գրա վի այն պի սի գոր ծարք ներ, ո րոնք 10 տո կո սից ա վե լի չա փով կն վա զեց նեն ըն կե րու-
թյան զուտ ակ տիվ նե րը: Մի ա ժա մա նակ Գո հար Վար դա նյա նին ար գել վել է ան ձնա-
կան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող, ի նչ պես նաև «Ֆարմ Գո հար» ՍՊԸ-ի 
տրանս պոր տային մի ջոց նե րի շա հա գոր ծու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ.15):

5. Ծա ռա յու թյան 07.06.2010 թվա կա նի «Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե-
լու մա սին» ակ տի հա մա ձայն` թիվ Ե ԿԴ/1084/02/2010 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման 
վրա ար գե լանք է դր վել Գո հար Վար դա նյա նին ան ձնա կան սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քով պատ կա նող դրա մա կան մի ջոց նե րի և այլ գույ քի վրա: Կա տա րո ղա կան թեր թի պա-
հանջ նե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար գույ քագր վել և ար գե լան քի է վերց վել պար-
տա պա նին պատ կա նող հետ ևյալ գույ քը` 1. հե ռուս տա ցույց «LG», հա մա կար գիչ 1 հա վա-
քա ծու, սառ նա րան «LG», լվաց քի մե քե նա «Gandi» (հա տոր 1-ին, գ.թ.18):

6. Ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րի կող մից կազմ ված 07.06.2010 թվա կա նի ար ձա-
նագ րու թյան հա մա ձայն` Գո հար Վար դա նյանն այ ցե լել է Եր ևա նի Կուր ղի նյան 3-48-րդ 
հաս ցե և հայտ նել, որ «նշ ված հաս ցե ում ին քը գույք չու նի և ոչ մի փաս տաթղ թի տակ չի 
ստո րագ րի»: Գույ քագր վել է 4 ան վա նում գույք` «LG» հե ռուս տա ցույց, 1 հա վա քա ծու հա մա-
կար գիչ, «LG» սառ նա րան, «Gandi» լվաց քի մե քե նա և ա ռգ րավ վել (հա տոր 1-ին, գ.թ.17):

7. «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸ-ի 14.06.2010 թվա կա նի թիվ 2091 գրու թյան հա մա ձայն` Սո նա 
Վար դա նյա նը «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸ-ի հետ 28.07.2003 թվա կա նին կն քած պայ մա նագ րով 
ա պա ռիկ կար գով 334.035 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյամբ ձեռք է բե րել «LG» սառ նա րան (հա-
տոր 1-ին, գ.թ.20):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ե կավ հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան.
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի միջ նոր դու թյամբ կամ իր նա խա ձեռ-
նու թյամբ մի ջոց ներ է ձեռ նար կում հայ ցի ա պա հով ման հա մար, ե թե նման մի ջոց ներ 
չձեռ նար կե լը կա րող է ան հնա րին դարձ նել կամ դժ վա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա-
րու մը կամ հան գեց նել վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի վի ճա կի վատ թա րաց մա նը: 
Հայ ցի ա պա հո վու մը թույ լատր վում է դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու լում:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներն են պա տաս խա նո ղին պատ կա-
նող գույ քի կամ դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա հայ ցագ նի չա փով ար գե լանք դնե լը:
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է հայ ցի ա պա-
հով ման դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի սահ ման ման օ րենսդ րա կան նպա տա կին: Մաս-
նա վո րա պես Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի կի րառ ման ան-
հրա ժեշ տու թյունն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, ե րբ նման մի ջոց չձեռ նար կե լը կա րող 
է ան հնա րին դարձ նել կամ դժ վա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը կամ կա րող է 
վատ թա րաց նել վե ճի ա ռար կա գույ քի վի ճա կը (տե‘ս` ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Սպան դա րյա նի հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ 
«Ալ նես Քոնսթ րաքշն» ՍՊԸ-ի` 13.157.100 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին թիվ 
ՎԴ/3511/05/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2011 թվա կա նի ո րո շու մը): Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ հայ ցի ա պա հով ման ի նս տի տու տը նպա տակ է հե տապն դում 
ե րաշ խա վո րե լու հե տա գա յում ըն դուն վող դա տա կան ակ տի կա տա րու մը (տե‘ս` «Բի 
լայն» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ ՀՀ ա ռևտ րի և տն տե սա կան զար գաց ման նա խա րա րու թյան մտա-
վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան` պե տա կան մարմ նի ան գոր ծու թյու նը վի ճար կե-
լու պա հան ջի մա սին թիվ ՎԴ/0677/05/08 վար չա կան գոր ծով 21.04.2008 թվա կա նի ՀՀ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը):

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա-
կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.06.2010 թվա կա նի «Հայ ցի 
ա պա հո վում ձեռ նար կե լու մա սին» թիվ Ե ԿԴ/1084/02/10 ո րոշ մամբ կի րառ վել է հայ ցի 
ա պա հո վում, և ո րոշ վել է «ար գե լել պա տաս խա նո ղին ըն դու նել այն պի սի ո րո շում ներ և 
«Ֆարմ Գո հար» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան ա նու նից կն-
քել Ըն կե րու թյան ան շարժ կամ շար ժա կան գույ քի օ տար ման կամ գրա վի այն պի սի գոր-
ծարք ներ, ո րոնք 10 տո կո սից ա վե լի չա փով կն վա զեց նեն Ըն կե րու թյան զուտ ակ տիվ նե-
րը, ար գե լանք դնել Գո հար Վար դա նյա նին ան ձնա կան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող, ի նչ պես նաև «Ֆարմ Գո հար» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ըն կե րու թյան դրա մա կան մի ջոց նե րի և այլ գույ քի վրա, ար գե լել հայց վոր Գո հար Վար-
դա նյա նին ան ձնա կան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող, ի նչ պես նաև «Ֆարմ 
Գո հար» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան տրանս պոր տային մի-
ջոց նե րի շա հա գոր ծու մը»:

«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան վա րույ թի կող մերն են պա հան ջա տե րը և պար-
տա պա նը: 

«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի 10-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում կող մերն 
ի րա վունք ու նեն բո ղո քար կել հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը:

«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` ար գե լան քի տակ գտն վող գույ քի պատ կա նե լի ու թյան վե րա բե րյալ վեճ ծա-
գե լու դեպ քում շա հագր գիռ ան ձն ի րա վունք ու նի գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե-
րյալ հայ ցով դի մել գույ քի գտն վե լու վայ րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան: Գույքն ար գե-
լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցը կա րող է ներ կա յաց նել ի նչ պես այդ գույ քի սե փա-
կա նա տե րը, այն պես էլ դրա օ րի նա կան տի րա պե տո ղը: Գույքն ար գե լան քից հա նե լու 
վե րա բե րյալ հայ ցը ներ կա յաց վում է ը նդ դեմ պար տա պա նի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ: 

Հի շա տակ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ կա տա րո ղա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ո րո շում նե րի) բո-
ղո քարկ ման ի րա վունք նա խա տես ված է ի նչ պես կա տա րո ղա կան վա րույ թի կող մե րի` 
պա հան ջա տի րոջ և պար տա պա նի, այն պես էլ կա տա րո ղա կան վա րույ թի կողմ չհան-
դի սա ցող շա հագր գիռ ան ձանց հա մար: Այդ պի սիք են հան դի սա նում ար գե լան քի տակ 
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գտն վող գույ քի սե փա կա նա տե րը կամ այլ օ րի նա կան տի րա պե տո ղը: Ի տար բե րու թյուն 
վա րույ թի կող մե րի, ով քեր ի րա վունք ու նեն բո ղո քար կե լու հար կա դիր կա տա րո ղի գոր-
ծո ղու թյուն նե րը (ո րո շում նե րը) ի նչ պես վե րա դա սու թյան, այն պես էլ դա տա կան կար գով, 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի կողմ չհան դի սա ցող շա հագր գիռ ան ձինք ար գե լան քի տակ 
գտն վող գույ քի պատ կա նե լի ու թյան վե րա բե րյալ վեճ ծա գե լու դեպ քում ի րա վունք ու նեն 
դի մել դա տա րան: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ ար գե լան քի տակ գտն վող 
գույ քի պատ կա նե լի ու թյան վե րա բե րյալ վե ճի առ կա յու թյան դեպ քում շա հագր գիռ ան ձը 
պետք է  գույքն ար գե լան քից  հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցով դի մի գույ քի գտն վե լու վայ րի 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան, ո րն ի րե նից են թադ րում է հա մա պա տաս խան պա հան ջի 
քն նու թյու նը քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով:  

Այս պի սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ շա հագր գիռ ան ձի կող մից գույքն 
ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ծա գու մը 
պայ մա նա վոր ված չէ ար գե լան քի վերց նե լու վե րա բե րյալ հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու-
մը վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ված կամ վի ճարկ ված լի նե լու 
հան գա ման քով:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ծա ռա յու թյան 02.06.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
հա րուց ված թիվ 01/02-187/10 կա տա րո ղա կան վա րույ թի կող մերն են պա հան ջա տեր Գրի-
գոր Վար դա նյա նը և պար տա պան Գո հար Վար դա նյա նը: Հետ ևա բար, թիվ 01/02-187/10 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում կա յաց ված ո րո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել 
պա հան ջա տեր Գրի գոր Վար դա նյա նի կամ պար տա պան Գո հար Վար դա նյա նի կող մից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը, 44-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը, 71-րդ հոդ վա ծը, 
վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ «տ վյալ դեպ քում, գոր ծի նյու թե րի ու-
սում նա սի րու թյան ար դյուն քում պարզ վեց, որ հար կա դիր կա տա րո ղի վե րոն շյալ ո րո շում նե-
րը u տա նա լու oր վա նից տաuնo րյա ժամ կե տում ոչ հայց վոր նե րի, ոչ էլ Գո հար Վար դա նյա նի 
կող մից չեն բո ղո քարկ վել հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան մար զային u տո րա բա ժան-
ման գտն վե լու վայ րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան կամ վե րա դաuու թյան կար գով»:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, կի րա ռե լով վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վե րա բե-
րյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րը սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ մամբ, ար ձա նագ րում է, որ 
Սվետ լա նա Թադ ևո սյա նը և Սո նա Վար դա նյա նը, չլի նե լով Ծա ռա յու թյան 02.06.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ հա րուց ված թիվ 01/02-187/10 կա տա րո ղա կան վա րույ թի կող մեր, 
ի րա վունք չու նե ին բո ղո քար կե լու հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շում նե րը (պար տա պա նի 
գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին 02.06.2010 թվա կա նի ո րո շում, պար տա պա նի գույ-
քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին 07.06.2010 թվա կա նի ա կտ): Հետ ևա բար Սվետ լա նա 
Թադ ևո սյա նը և Սո նա Վար դա նյա նը օ գտ վել են «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վուն քից և հայց են 
ներ կա յաց րել դա տա րան գույքն ար գե լան քից հա նե լու պա հան ջով` վի ճար կե լով Գո հար 
Վար դա նյա նին  գույ քի պատ կա նե լի ու թյու նը: 

Նշ ված հիմ նա վո րում նե րը հիմք ըն դու նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ «հար կա դիր կա տա րո ղի 
վե րոն շյալ ո րո շում նե րը u տա նա լու oր վա նից տաuնo րյա ժամ կե տում ոչ հայց վոր նե րի, ոչ 
էլ Գո հար Վար դա նյա նի կող մից չեն բո ղո քարկ վել հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան 
մար զային u տո րա բա ժան ման գտն վե լու վայ րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան կամ վե րա-
դաuու թյան կար գով, հետ ևա բար Դա տա րա նը ի րա վա ցի ո րեն մեր ժել է հայ ցը» ան հիմն է: 

Ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Սվետ լա նա Թադ ևո սյա նը և 
Սո նա Վար դա նյա նը Ծա ռա յու թյան 02.06.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հա րուց ված թիվ 01/02-
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187/10 կա տա րո ղա կան վա րույ թի կող մեր չեն: Տվյալ դեպ քում վե ճը վե րա բե րում է ար գե լան-
քի տակ գտն վող գույ քի պատ կա նե լի ու թյա նը, այ սինքն` Սվետ լա նա Թադ ևո սյա նը և Սո նա 
Վար դա նյանն ի րա վա սու են «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 45-րդ հոդ վա ծի հիմ քով ար գե լան քի տակ գտն վող գույ քի պատ կա նե լի ու թյան վե-
րա բե րյալ վեճ ծա գե լու դեպ քում դի մե լու դա տա րան գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե-
րյալ հայ ցով: Ը նդ ո րում, ստո րա դաս դա տա րան նե րը պար տա վոր են պար զե լու` ա րդյոք 
ար գե լան քի տակ գտն վող գույ քի պատ կա նե լի ու թյան վե րա բե րյալ վեճ առ կա է, թե ոչ:

Նշ ված հիմ նա վոր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի կող մից խախտ վել են գույքն ար գե լան քից հա նե լու ի նս տի տու տը կար գա վո րող 
նոր մե րի պա հանջ նե րը: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյուն օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա-
ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա-

ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 10.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի 
Ա ջափ նյակ և Դավ թա շեն վար չա կան շր ջան նե րի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րան` նոր քն նու թյան։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի հար-
ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2598/02/11 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Քա ղա քա ցի ա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2598/02/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Կ.Հա կո բյան
Դա տա վոր ներ՝ Տ.Սա հա կյան 
 Տ. Նա զա րյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25 –ին
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի ներ կա յա-

ցու ցիչ ներ Ա րա Զոհ րա բյա նի և Մա նե Կա րա պե տյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 04.07.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Կրոմ վել Գրի-
գո րյա նի հայ ցի ը նդ դեմ ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի (այ սու հետ` Պա լատ)` ո րո շումն 
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Կրոմ վել Գրի գո րյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Պա լա-

տի խորհր դի 28.07.2011 թվա կա նի թիվ 15/11 ո րո շու մը: 
Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա.Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
15.03.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
04.07.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Պա լա տի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
15.03.2012 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Պա լա տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39.3-

րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը: 
Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տարկ-

նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով, որ փաս տա բա նի կող մից ի րա վա կան օգ նու-

թյուն ցույց տա լու գոր ծո ղու թյու նը ծա ռա յու թյան մա տու ցում է, ի սկ օ րենս դի րը ծա ռա յու-
թյան մա տու ցում է հա մա րել պատ վի րա տո ւի օգ տին ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լը, ո րի դեպ քում փաս տա բա նի կող մից «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ 
հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում վս տա հոր դի օգ տին ի րա կա նաց վող ցան կա ցած գոր ծո ղու-
թյուն հա մար վում է ծա ռա յու թյան մա տու ցում, այն չի ա վարտ վում ծա ռա յու թյունն սկ սե-
լու պա հից, շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է, վա ղե մու թյան հաշ վար կի սկիզբ է հա մա րել 
ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու սկզբ նա կան պա հը: Այ սինքն` «Փաս տա բա նու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի ար գել քը գոր ծում է ի րա-
վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու յու րա քան չյուր դրս ևոր ման ժա մա նակ և ցան կա-
ցած դրս ևո րում ի նք նին պետք է խախտ ման հիմք ո րակ վի:

 Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի մեկ նա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ ե թե փաս-
տա բա նը վս տա հոր դից լի ա զո րա գիր ստա նա լու պա հին և հե տա գա յում հայ ցա դի մում 
ներ կա յաց նե լու պա հին ու ներ տվ յալ վս տա հոր դին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց 
տա լու ի րա վունք, սա կայն հե տա գա յում, օ րի նակ` լի ա զո րա գի րը ստա նա լուց մեկ տա-
րի ան ց, նա այդ ի րա վուն քից զրկ վում է և շա րու նա կում է ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու-
նը ցույց տալ օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ, ա պա նրա նկատ մամբ Պա լա տը որ ևէ 
սանկ ցի ա կի րա ռել չի կա րող, քա նի որ ան կախ իր կամ քից բաց է թո ղել վա ղե մու թյան 
ժամ կե տը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 04.07.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1) ՀՀ Էջ մի ած նի շր ջա նի ժող դա տա րա նի 25.06.1997 թվա կա նի թիվ 2-273 վճ ռի հա-

մա ձայն` Գա րե գին Շահ վեր դյա նից հօ գուտ Վա ղար շակ Մա նու կյա նի պետք է բռ նա-
գանձ վեր 16.500 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ, ի սկ հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու-
ջե ի` 158.400 ՀՀ դրամ (հա տոր 1, գ.թ. 88).

2) Կրոմ վել Գրի գո րյա նը, հան դի սա նա լով ՀՀ Էջ մի ած նի շր ջա նի ժող դա տա րա նի 
դա տա կան տե սուչ, 06.10.1997 թվա կա նին կազ մել է ա ճուր դը չկա յա ցած հայ տա րա րե լու 
վե րա բե րյալ ա կտ` դրա նում նշե լով, որ վե րը նշ ված վճ ռի հի ման վրա բռ նա գանձ վե լիք 
«պարտ քի դի մաց վերգր վել և կա լա նադր վել է պար տա պա նի Մեր ձա վան գյու ղի Այ գե-
գործ նե րի փո ղո ցում գտն վող թիվ 2 սե փա կան տունն իր տնա մերձ հո ղա մա սով: Ս/թ-ի 
հոկ տեմ բե րի 6-ին նշա նակ վել է հրա պա րա կային ա ճուրդ: Ա ճուր դին ներ կա յա ցավ մի-
այն մեկ գնորդ:… Հա մա ձայն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 386-րդ 
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հոդ վա ծի 1-ին կե տի` հրա պա րա կային ա ճուր դը հայ տա րա րե ցի չկա յա ցած: Սույն ակ տը 
կազ մե ցի ներ կա յաց նե լով ժող դա տա վո րի հաս տատ մա նը» (հա տոր 1, գ.թ. 28).

3) Պա լա տի խոր հուր դը, քն նու թյան առ նե լով փաս տա բան Կրոմ վել Գրի գո րյա նին 
կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին Գա րե գին Շահ վեր դյա-
նի դի մու մը, 28.07.2011 թվա կա նին կա յաց րել է թիվ 15/11 ո րո շու մը` փաս տա բան Կրոմ-
վել Գրի գո րյա նին «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
2-րդ կե տի պա հան ջը խախ տե լու հա մար մե ղա վոր ճա նա չե լու և նրա նկատ մամբ նկա-
տո ղու թյան ձևով տույժ նշա նա կե լու մա սին` նշ ված ո րոշ ման հիմ քում դնե լով նաև այն, 
որ Կրոմ վել Գրի գո րյա նը, 1997 թվա կա նին լի նե լով դա տա կան տե սուչ, հան դի սա ցել է 
պաշ տո նա տար ան ձ, ո րն ի րա վա սու է ե ղել վե րը նշ ված վճի ռը կա տա րե լու ժա մա նակ 
ըն դու նե լու ի նչ պես Գա րե գին Շահ վեր դյա նի, այն պես էլ Վա ղար շակ Մա նու կյա նի շա հե-
րից բխող ո րո շում ներ, մինչ դեռ որ պես փաս տա բան հե տա գա յում Վա ղար շակ Մա նու-
կյա նին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն է ցույց տվել ի նչ պես ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա-
նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան 13.12.2007 թվա կա նին հա րուց ված հայ ցի, այն պես էլ ՀՀ 
վար չա կան դա տա րա նի վա րույ թում գտն վող թիվ ՎԴ4/0015/05/10 վար չա կան գոր
ծի կա պակ ցու թյամբ (հա տոր 1, գ.թ. 8-10).

4) թիվ ՎԴ4/0015/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից 
12.10.2010 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռի նկա րագ րա կան մա սից հետ ևում է, որ նշ ված գոր-
ծով Վա ղար շակ Մա նու կյա նը հան դի սա ցել է եր րորդ ան ձ, ի սկ վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցիչն 
էր փաս տա բան Կրոմ վել Գրի գո րյա նը, ով 07.04.2010 թվա կա նին միջ նոր դու թյուն է հա րու-
ցել նույն դա տա րան` հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու մա սին (հա տոր 1, գ.թ. 31).

5) ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի խորհր դի թիվ 11 նիս տի 01.06.2011 թվա կա նի թիվ 
11/9-Ա ո րոշ մամբ փաս տա բան Կրոմ վել Գրի գո րյա նի նկատ մամբ հա րուց վել է կար գա-
պա հա կան վա րույթ (հա տոր 1, գ.թ 76):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է հա մա րում քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցե րը`
1.  Փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան բնույ թը 
2. Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ար գել քը
3.  Փաս տա բա նի կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռանձ նա հատ կու-

թյուն նե րը

1.  Փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյան բնույ թը

«Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա վա պաշտ պան գոր ծու նե ու թյան տե սակ է, 
ո րն ի րա կա նաց նում է փաս տա բա նը և ո ւղղ ված է ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա ցող 
ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և շա հե րի ի րա կա նաց մանն ու պաշտ պա նու-
թյա նը՝ օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի ջոց նե րով և ե ղա նակ նե րով:

 Նույն օ րեն քի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ փաս տա բա նը կա րող է ի րա կա նաց նել հետ-
ևյալ գոր ծու նե ու թյու նը՝ 

1) խորհր դատ վու թյուն, նե րա ռյալ՝ վս տա հորդ նե րին խորհր դատ վու թյուն տրա-
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մադ րե լը նրանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, փաս տաթղ թե-
րի ու սում նա սի րու մը, ի րա վա բա նա կան բնույ թի այլ փաս տաթղ թե րի կազ մու մը (այ սու-
հետ` խորհր դատ վու թյուն). 

2) ներ կա յա ցուց չու թյուն, նե րա ռյալ՝ ներ կա յա ցուց չու թյու նը դա տա րա նում (այ սու-
հետ` դա տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն). 

3) քրե ա կան գոր ծե րով պաշտ պա նու թյուն. 
4) օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քում և կար գով վկային ի րա վա բա նա կան օգ նու

թյուն ցույց տա լը: 
Ի րա վա բան նե րի դե րին վե րա բե րող հիմ նա րար սկզ բունք նե րի (ըն դուն վել են հան-

ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ մա նը և ի րա վա խախտ նե րի հետ վար վե լաձ ևին նվիր ված 
ՄԱԿ-ի ու թե րորդ կոնգ րե սի կող մից, ու ժի մեջ է մտել 07.09.1990 թվա կա նին) 13-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ ի րենց հա ճա խորդ նե րի նկատ մամբ ի րա վա բան նե րը կա տա րում են հետ-
ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը.

ա) խորհր դատ վու թյուն հա ճա խորդ նե րին` նրանց ի րա վա բա նա կան հա մա կար-
գի աշ խա տան քի վե րա բե րյալ այն չա փով, որ քա նով դա վե րա բե րում է հա ճա խորդ նե րի 
ի րա վա բա նա կան ի րա վունք նե րին ու պար տա կա նու թյուն նե րին.

բ) մատ չե լի բո լոր մի ջոց նե րով հա ճա խորդ նե րին օգ նու թյուն ցույց տա լը և նրանց 
շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար օ րենսդ րա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կե լը.

գ) ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա ճա խորդ նե րին օգ նու թյուն ցույց տա լը դա տա-
րան նե րում, տրի բու նալ նե րում կամ վար չա կան մար մին նե րում:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյունն 
ի րա վա պաշտ պան գոր ծու նե ու թյուն է, դրս ևոր վում է ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա-
ցող ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և շա հե րի ի րա կա նաց մամբ ու պաշտ պա-
նու թյամբ՝ օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի ջոց նե րով և ե ղա նակ նե րով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ փաս տա բա նա կան գոր ծու նե ու թյու նը` որ պես 
վս տա հոր դի և փաս տա բա նի միջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն, նե րա ռում է տար-
բեր գոր ծո ղու թյուն ներ` սկ սած խորհր դատ վու թյու նից, նե րա ռյալ ներ կա յա ցուց չու թյու նը, 
պաշտ պա նու թյու նը քրե ա կան գոր ծե րով, օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քում և կար գով 
վկային ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լը: Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյու նը 
ծա գում է «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րից մե կը կա տա րե լու պա հից, նե րա ռյալ, ե րբ փաս տա բանն օ գտ վում 
է ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված ի րա վունք նե-
րից, կա տա րում իր պար տա կա նու թյուն նե րը: Ը նդ ո րում, կախ ված փաս տա բա նի և վս-
տա հոր դի միջև ա ռա ջա ցած ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից, ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյու նը կա րող է մի դեպ քում սահ մա նա փակ վել օ րեն քում նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րից մե-
կով կամ նե րա ռել դրան ցում նշ ված տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում ի րա վա բա նա կան օգ-
նու թյան բնույ թը և շր ջա նակ նե րը պար զե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ-
նել փաս տա բա նի և վս տա հոր դի միջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյան քա ղա քա ցի աի-
րա վա կան հիմ քին, քա նի որ փաս տա բա նի կող մից ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 
ցու ցա բեր վում է հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րի կամ այլ ի րա վա բա նա կան փաս տի 
հի ման վրա: Ը նդ ո րում, նշ ված դեպ քե րում նա խա տես վում են ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյան ձևե րը և շր ջա նակ նե րը, ո րոնք փաս տա բա նը պետք է ցույց տա կոնկ րետ ան ձին: 
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Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ փաս տա բա նի 
կող մից ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու բնույ թը, դրա նում նե րառ վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րը և ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ժա մա նա կա հատ-
վա ծը կա րող է պարզ վել կող մե րի միջև ի րա վա հա րա բե րու թյան ա ռա ջաց ման հիմք հա-
մար վող ի րա վա բա նա կան փաս տե րի կամ կա տար ված փաս տա ցի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում (պայ մա նա գիր, լի ա զո րա գիր և այլն):

 2. Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ար գել քը
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ օ րենս դի րը, փաս տա բա նի հա-

մար նա խա տե սե լով ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու հա մար հա մա պա տաս-
խան ե րաշ խիք ներ, սահ մա նե լով նրա հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն-
նե րը, նա խա տե սել է վեր ջի նիս կող մից ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու և իր 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ և սահ մա նա փա-
կում ներ, ո րոնք ո ւղղ ված են «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված փաս տա բա նու թյան սկզ բունք նե րի, մաս նա վո րա պես ան կա խու թյան և 
օ րի նա պա հու թյան սկզ բունք նե րի ա պա հով մա նը: 

Այդ նպա տա կով օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված է, 
որ փաս տա բանն ի րա վունք չու նի ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու այն դեպ-
քում, ե րբ

1) առ կա է հա կա սու թյուն նույն հար ցով իր կամ իր վս տա հորդ նե րի շա հե րի միջև.
2) տվ յալ գոր ծին մաս նակ ցել է որ պես դա տա վոր, դա տա խազ, քն նիչ, հե տաքն նու-

թյան մարմ նի աշ խա տող, փոր ձա գետ, տու ժող կամ վկա, ի նչ պես նաև ե թե նա հան դի-
սա ցել է պաշ տո նա տար ան ձ, ո րի ի րա վա սու թյան մեջ էր մտ նում տվ յալ ան ձի շա հե րից 
բխող ո րոշ ման ըն դու նու մը.

3) ազ գակ ցա կան, ան ձնա կան կամ կա խյալ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է գտն վում 
այն պաշ տո նա տար ան ձի հետ, ո րը մաս նակ ցել կամ մաս նակ ցում է տվ յալ ան ձի գոր ծի 
քն նու թյա նը.

4) պետք է ներ կա յաց նի վս տա հոր դի շա հե րը որ ևէ գոր ծում, և այդ ան ձի շա հե րը 
հա կա սում են նախ կին վս տա հոր դի շա հե րին, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ նախ-
կին վս տա հոր դը տա լիս է իր գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը:

 Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ օ րեն քով նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կումն ո ւղղ ված է շա հե րի բախ ման դեպ քում ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան 
ար գել քին, ի նչն իր հեր թին կոչ ված է ե րաշ խա վո րե լու փաս տա բա նի կող մից ի րա վա-
բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու ժա մա նակ լի ա կա տար ան կա խու թյու նը` այդ թվում 
տար բեր շա հե րից, ո րոնք կա րող են ազ դել վեր ջի նիս կող մից ան ձին ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյուն ցույց տա լու ժա մա նակ ան կախ և բա րե խիղճ լի նե լու վրա` ա պա հո վե լով վս-
տա հոր դի շա հե րի ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը: Այս սկզ բունքն ո ւղ ղա կի ո րեն ամ-
րագր ված է նաև Ի րա վա բան նե րի դե րին վե րա բե րող հիմ նա րար սկզ բունք նե րի 14-րդ 
կե տում, ո րի հա մա ձայն` ի րենց հա ճա խորդ նե րի ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լիս և ար-
դա րա դա տու թյան շա հե րը պահ պա նե լիս ի րա վա բան նե րը պետք է նպաս տեն ազ գային 
և մի ջազ գային ի րա վունք նե րով ճա նաչ ված մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյա նը և բո լոր պա րա գա նե րում գոր ծեն ան կախ ու բա
րեխղ ճո րեն` օ րեն քին և ըն դուն ված նոր մե րին ու ի րա վա բա նի մաս նա գի տա կան բա
րո յա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խան:
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3.  Փաս տա բա նի կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը

 Վե րը նշ ված օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում նե րի ա պա հով ման նպա տա կով 
«Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ գլ խով կար գա վո րել է փաս տա բա նին 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու կար գը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան փաս տա բան նե րի պա լա տի կար գա պա հա կան 
հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան և կար գա պա հա կան վա րույ թի մա սին» կա նո նա կար գի 
20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` փաս տա բա նի նկատ մամբ կար գա պա հա կան վա-
րույ թը կա րող է հա րուց վել կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քը հայտ
նա բե րե լուց հե տո` վե ցամ սյա ժամ կե տում, բայց ոչ ո ւշ, քան հիմ քը ծա գե լուց մեկ տա րի 
հե տո: Սույն մա սում նշ ված ժամ կետ ներն ան ցնե լուց հե տո կար գա պա հա կան վա րույթ 
չի կա րող հա րուց վել, ի սկ խախտ մամբ հա րուց ված վա րույ թը են թա կա է կարճ ման: 

Ի րա վա բան նե րի դե րին վե րա բե րող հիմ նա րար սկզ բունք նե րի 26-29-րդ կե տե-
րում սահ ման վում է կար գա պա հա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման կար գը: Մաս նա վո րա պես, 
ի րա վա բան նե րը, ի րենց հա մա պա տաս խան մար մին նե րի կամ օ րենս դիր մար մին նե րի 
մի ջո ցով, ի րա վա բան նե րի մաս նա գի տա կան վար վե լա կեր պի կա նո նագր քեր են մշա-
կում` ազ գային օ րենսդ րու թյանն ու սո վո րույթ նե րին և ճա նաչ ված ստան դարտ նե րին 
հա մա պա տաս խան: Ի րենց մաս նա գի տա կան դե րով հան դես ե կող ի րա վա բան նե րի 
հան դեպ մե ղադ րանք նե րը կամ գան գատ նե րը են թա կա են շու տա փույթ և օբյեկ տիվ քն-
նարկ ման` պատ շաճ ըն թա ցա կար գին հա մա պա տաս խան: Ի րա վա բան ներն ի րա վունք 
ու նեն գոր ծի ար դա րա ցի քն նու թյան, նե րա ռյալ ի րենց ը նտ րու թյամբ ի րա վա բա նի օգ-
նու թյան ի րա վուն քը: Ի րա վա բան նե րի նկատ մամբ կար գա պա հա կան մի ջոց նե րը քն-
նարկ վում են ի րա վա բան նե րի կող մից ստեղծ վող ա նա չառ կար գա պա հա կան կո մի տե ի 
կող մից, օ րեն քով նա խա տես ված ան կախ մարմ նում կամ դա տա րա նում, և են թա կա են 
ան կախ վե րահս կո ղու թյան: Կար գա պա հա կան բո լոր մի ջոց նե րը սահ ման վում են ի րա-
վա բա նի մաս նա գի տա կան վար վե լա կեր պի կա նո նագր քին և մյուս ճա նաչ ված ստան-
դարտ նե րին ու մաս նա գի տա կան բա րո յա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խան և սույն սկզ-
բունք նե րի լույ սի ներ քո:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ փաս տա բա նին կար գա պա հա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար օ րենս դի րը նա խա տե սում է վա ղե մու թյան ժամ-
կետ, ո րից հե տո փաս տա բա նը չի կա րող են թարկ վել պա տաս խա նատ վու թյան:

Նշ ված վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վար կի հար ցը պար զե լու հա մար Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ կար գա պա հա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան հիմ քը հայտ նա բե րե լու և կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ-
քը ծա գե լու օ րենսդ րա կան եզ րույթ նե րի մեկ նա բա նու թյա նը:

 Կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմք

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված հաս կա ցու թյուն նե րի մեկ նա բա նու թյան 
հա մար պետք է հիմք ըն դուն վեն վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ներ կա-
յումս գոր ծող «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39.1-ին հոդ վա ծի 4-րդ կե տը, ո րի 
հա մա ձայն` կար գա պա հա կան վա րույթ հա րու ցե լու հիմքն է փաս տա բա նի ա րար քի մեջ 
սույն օ րեն քի կամ փաս տա բա նի վար քագ ծի կա նո նագր քով նա խա տես ված պա հանջ-
նե րի խախտ ման հատ կա նիշ նե րի ա ռեր ևույթ առ կա յու թյու նը: Հետ ևա բար կար գա պա-
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հա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քը սույն դեպ քում դրս ևոր վում է «Փաս տա բա նու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված ար գել քի 
խախտ մամբ: Այ սինքն` օ րենս դի րը նշ ված դեպ քում ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ցու ցա-
բե րու մը հա մա րում է ի րա վա խախ տում, ի նչն էլ իր հեր թին փաս տա բա նին կար գա պա-
հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հիմք է: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կար գա պա հա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան հիմք հաս կա ցու թյու նը դրս ևոր վում է «Փաս տա բա նու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե րում 
ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լով: 

 Կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քի ծա գում

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
հիմ քը ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ցու ցա բե րումն է, այ սինքն` փաս տա բա նի կող մից 
«Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշ ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րից մե կը կա տա րե լը, նե րա ռյալ, ե րբ փաս տա բանն օ գտ վում է ի րա վա բա նա-
կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ 
հոդ վա ծով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րից, կա տա րում 
իր պար տա կա նու թյուն նե րը: Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը սույն դեպ քում դի տարկ վում են որ-
պես ի րա վա խախ տում, ի սկ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քը ծա գում 
է այդ ի րա վա խախ տու մը կա տա րե լու պա հից: Այն դեպ քում, ե րբ վս տա հոր դի և փաս-
տա բա նի միջև ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից ել նե-
լով այդ ի րա վա խախ տու մը դրս ևոր վում է ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան մեջ նե րառ վող 
տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լով, այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը նույն պես դի տարկ-
վում են որ պես ի րա վա խախ տում, հետ ևա բար դրան ցից յու րա քան չյու րի կա տար ման 
ժա մա նակ ծա գում է կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հիմ քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րը և օ րեն քի նման 
մեկ նա բա նու թյու նը բխում են «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծում 
սահ ման ված օ րի նա պա հու թյան սկզ բուն քից, քա նի որ հա կա ռակ պա րա գա յում, ե թե որ-
պես կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քի ծագ ման պահ գնա հատ վի վս-
տա հոր դի կող մից փաս տա բա նին լի ա զո րա գիր տա լու պա հը, կամ ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու սկիզ բը, ա պա նման մեկ նա բա նու թյան դեպ քում ի րա վա խախ-
տու մը կա րող է շա րու նակ վել, սա կայն կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու վա ղե մու թյունն ան ցած լի նե լու հիմ քով փաս տա բա նը ոչ մի այն չի կա րող կար-
գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել, այլև կա րող է շա րու նա կել տվ յալ 
ի րա վա խախ տու մը: Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից օ րեն քի նման մեկ նա բա-
նու թյու նը բխում է Ի րա վա բան նե րի դե րին վե րա բե րող հիմ նա րար սկզ բունք նե րից:

4. Վե րոն շյալ կա նոն նե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի նկատ մամբ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 
ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ։

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է գոր-
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ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա 
հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն գոր-
ծով պարզ ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
փաu տե րը, ի նչ պեu նաև այն o րեն քը, Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը ո րո շում կա յաց նե լիu։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է դա տա կան 
ակ տե րի ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին։ Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է տալ ո րոշ ման 
ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը։ Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս-
տատ ված փաս տե րի և ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա-
պա տաս խան նոր մի կամ նոր մե րի ը նտ րու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), 
ո րի հի ման վրա դա տա րա նը եզ րա կա ցու թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան 
առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին։ Ո րոշ ման մեջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ 
նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա ծը, ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա 
նոր մը, այլ պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ 
նոր մը։ Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ նա վո րու մը բնու թագ րում է ի նչ պես դա տա րա նի, այն-
պես էլ նրա ո րոշ ման ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ը նդ գծում դա տա կան գոր ծու նե ու թյան 
և դա տա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը (տես՝ Ռազ միկ Մա րու թյա նի հայցն ը նդ դեմ 
Ստե փան և Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի, ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան գրա սե նյա կի՝ ժա-
ռան գա կան գույ քի ըն դուն ման փաս տի ճա նաչ ման և ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա-
վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին և Ստե փան և 
Ա նա հիտ Մա րու թյան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա-
նող բնա կե լի տան և հո ղա մա սի բա ժան ման պա հան ջի մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
27.03.2008 թվա կա նի թիվ 3-54(ՎԴ) ո րո շու մը)։

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Պա լա տի ներ կա յա ցուց-
չի բո ղո քի այն հիմ քին, որ ծա ռա յու թյան մա տու ցու մը չի ա վարտ վում ծա ռա յու թյունն 
սկ սե լու պա հից, քա նի որ այն շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է, ի սկ ծա ռա յու թյուն նե րը 
հա մար վում են մա տուց ված` հա մա պա տաս խան փու լի ա վար տի պա հից, նշել է, որ այն 
«հիմ նա վոր ված չէ, քա նի որ ի նչ պես հենց ին քը` բո ղոք բե րած ան ձն է փաս տել, փաս-
տա բա նի կող մից ի րա վա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու գոր ծո ղու թյունն ար դեն ի սկ ծա-
ռա յու թյան մա տու ցում է, ո րը «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 
տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյան ու ժով կա րող է սկս վել և ա վարտ վել ի նչ պես խորհր դատ վու-
թյուն մա տու ցե լով, այն պես էլ դա տա կան ներ կա յա ցուց չու թյամբ», «Տ վ յալ դեպ քում թիվ 
2-1132 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով Վա ղար շակ Մա նու կյա նը փաս տա բան Կրոմ վել Գրի-
գո րյա նին լի ա զո րա գիր է տվել 20.10.2007 թվա կա նին: Տվ յալ լի ա զո րագ րի հի ման վրա 
Վա ղար շակ Մա նու կյա նի ա նու նից ի րա կա նաց վող ա ռա ջին դա տա վա րա կան գոր ծո ղու-
թյու նը, ո րի ժամ կե տը հս տակ կա րե լի է ար ձա նագ րել, հան դի սա ցել է թիվ 2-1132 քա ղա-
քա ցի ա կան գոր ծով հայ ցա դի մու մը ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րան ներ կա յաց նե լը, ի նչն ի րա կա նաց վել է 13.12.2007 թվա կա նին: Ո ւս տիև որ պես 
կար գա պա հա կան պա տաu խա նատ վու թյան հիմք հան դի սա ցող գոր ծո ղու թյան ժամ կե-
տի կա տար ման սկիզբ պետք է ըն դու նել ա ռն վազն 13.12.2007 թվա կա նը, քա նի որ փաս-
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տա բա նի` ի րեն տր ված լի ա զո րագ րի հի ման վրա ա ռա ջին ի սկ կա տա րած գոր ծո ղու-
թյունն ի նք նին բա վա րար է նրան կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու հիմ քի ի հայտ գա լու հա մար, որ պի սի պա րա գա յում կար գա պա հա կան վա րույ թի 
հա րուց ման հիմք հան դի սա ցող ժամ կետ նե րի հաշ վար կը պետք է կա տա րել այդ պի սի 
հիմք հան դի սա ցող և ժամ կե տի հաշ վարկ ման հս տակ սկիզբ կան խո րո շող գոր ծո ղու-
թյան կա տար ման (կամ դրա ի հայտ գա լու) պա հը: Տվ յալ դեպ քում նման գոր ծո ղու թյու-
նը դրս ևոր վել է 13.12.2007 թվա կա նին Վա ղար շակ Մա նու կյա նի ա նու նից ՀՀ Ար մա վի-
րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան հայ ցա դի մու մի ներ կա յաց մամբ: ՀՀ 
փաս տա բան նե րի պա լա տի խորհր դի թիվ 11 նիս տի 01.06.2011 թվա կա նի թիվ 11/9-Ա ո րոշ-
մամբ փաս տա բան Կրոմ վել Գրի գո րյա նի նկատ մամբ հա րուց վել է կար գա պա հա կան 
վա րույթ: Փաս տա բան Կրոմ վել Գրի գո րյա նին «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի պա հանջ նե րի խախտ ման հա մար մե ղա վոր ճա-
նա չե լու և նկա տո ղու թյան տես քով կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու մա սին թիվ 15/11 ո րո շու մը կա յաց վել է 28.07.2011 թվա կա նին: Նման պայ ման նե րում 
կար գա պա հա կան պա տաu խա նատ վու թյան հիմք հան դի սա ցող գոր ծո ղու թյան կա տար-
ման պա հից, այն է` 13.12.2007 թվա կա նից ան ցել է ա վե լի, քան մեկ տա րի, որ պի սի պա-
րա գա յում «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան փաս տա բան նե րի պա լա տի կար գա պա-
հա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան և կար գա պա հա կան վա րույ թի մա սին» կա նո-
նա կար գի 20-րդ հոդ վա ծի ու ժով կար գա պա հա կան վա րույ թը են թա կա է կարճ ման»:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծում 
ե ղած ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` Պա լա տի կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի 
14.07.2011 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը և Պա լա տի խորհր դի 28.07.2011 թվա կա նի թիվ 
15/11 ո րո շու մը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել, քա նի որ ան տե սել է 
այն հան գա ման քը, որ Կրոմ վել Գրի գո րյա նին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու մա սին Պա լա տի խորհր դի 28.07.2011 թվա կա նի թիվ 15/11 ո րոշ ման 
հիմ քում դր վել է նաև այն, որ Կրոմ վել Գրի գո րյա նը, 1997 թվա կա նին լի նե լով դա տա կան 
տե սուչ, հան դի սա ցել է պաշ տո նա տար ան ձ, ո րն ի րա վա սու է ե ղել ՀՀ Էջ մի ած նի շր ջա-
նի ժող դա տա րա նի կող մից 25.06.1997 թվա կա նին թիվ 2-273 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
կա յաց ված վճ ռի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տա րե լու ժա մա նակ ըն-
դու նե լու ի նչ պես Գա րե գին Շահ վեր դյա նի, այն պես էլ Վա ղար շակ Մա նու կյա նի շա հե րից 
բխող ո րո շում ներ, մինչ դեռ որ պես փաս տա բան հե տա գա յում Վա ղար շակ Մա նու կյա-
նին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն է ցույց տվել նաև ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի վա
րույ թում գտն վող թիվ ՎԴ4/0015/05/10 վար չա կան գոր ծի կա պակ ցու թյամբ: Այ սինքն` 
փաս տա բան Կրոմ վել Գրի գո րյա նին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու հիմ քը ե ղել է ոչ մի այն վե րը նշ ված հան գա մանք նե րի հաշ վառ մամբ Վա-
ղար շակ Մա նու կյա նին ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան 
13.12.2007 թվա կա նին հա րուց ված հայ ցի, այլ նաև ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի վա րույ
թում գտն վող թիվ ՎԴ4/0015/05/10 վար չա կան գոր ծի կա պակ ցու թյամբ ի րա վա բա նա-
կան օգ նու թյուն ցույց տա լը, ո րի վե րա բե րյալ վճի ռը կա յաց վել է 12.10.2010 թվա կա նին: 
Ը նդ ո րում, ե րկ րորդ դեպ քում կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
հիմ քում դր ված է ե ղել այն փաս տը, որ նշ ված գոր ծով Վա ղար շակ Մա նու կյա նը հան դի-
սա ցել է եր րորդ ան ձ, ի սկ վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցիչն է հան դի սա ցել փաս տա բան Կրոմ-
վել Գրի գո րյա նը, ով 07.04.2010 թվա կա նին միջ նոր դու թյուն է հա րու ցել նույն դա տա րան` 
հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու մա սին: Նշ ված փաս տը Պա լա տը հաս տատ-
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ված է հա մա րել թիվ ՎԴ4/0015/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
կող մից 12.10.2010 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռի նկա րագ րա կան մա սի հե տա զոտ ման ար-
դյուն քում: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ 
սույն գոր ծի նկատ մամբ վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րի կի րառ ման, ի նչ պես նաև սույն 
գոր ծով Պա լա տի խորհր դի 28.07.2011 թվա կա նի թիվ 15/11 ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու-
նը գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել` ա րդյոք Կրոմ վել Գրի գո րյա նը կար գա-
պա հա կան վա րույ թի հա րուց ման պա հին նա խոր դող մեկ տար վա ըն թաց քում հան դես 
է ե կել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի վա րույ թում գտն վող թիվ ՎԴ4/0015/05/10 վար չա կան 
գոր ծով որ պես եր րորդ ան ձ Վա ղար շակ Մա նու կյա նի ներ կա յա ցու ցիչ, թե` ոչ, քա նի որ 
մի այն այդ դեպ քում հնա րա վոր է հաս տատ ված հա մա րել, որ փաս տա բան Կրոմ վել 
Գրի գո րյա նի նկատ մամբ կար գա պա հա կան վա րույ թը հա րուց վել է «Փաս տա բա նու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի նախ կին խմ բագ րու թյամբ 39-րդ հոդ վա ծով և «Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան փաս տա բան նե րի պա լա տի կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու-
նե ու թյան և կար գա պա հա կան վա րույ թի մա սին» կա նո նա կար գի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով սահ ման ված կար գա պա հա կան վա րույթ հա րու ցե լու հա մար սահ ման ված մե կա-
մյա ժամ կե տում: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա-

ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 04.07.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի 
Կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րան` նոր քն նու թյան։

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ար դյուն քում:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն 
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4519/05/10 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4519/05/10
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սարգ սյան 
Դա տա վոր ներ՝ Լ. Սո սյան
 Հ. Բեդ ևյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս-

տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ոս տի կա նու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար-
չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 20.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Վլա դի-
միր Սա լի բե կյա նի ը նդ դեմ Ոս տի կա նու թյան՝ 11.11.2010 թվա կա նի թիվ ԱԲ 988996 ո րո-
շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Վլա դի միր Սա լի բե կյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ոս-

տի կա նու թյան 11.11.2010 թվա կա նի թիվ ԱԲ 988996 ո րո շու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Հա կո բյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

27.07.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է ։
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

20.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 27.07.2011 թվա կա նի վճ ռի դեմ Վլա դի միր 
Սա լի բե կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, բե կան վել է Դա տա րա նի 27.07.2011 
թվա կա նի վճի ռը, և այն փո փոխ վել է՝ հայ ցը բա վա րար վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ոս տի կա նու թյու նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

մա սը, կի րա ռել է Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 255-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, «Ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել Վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 123.4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ո րը պետք է կի րա ռեր, 
խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 22-րդ, 117.12-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա-

րած ան ձին իր ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը բա ցատր ված լի նե լու պայ-
ման նե րում ար ձա նագ րու թյու նում նշում կա տա րե լուց և ստո րագ րե լուց, բա ցատ րու թյուն 
տա լուց, ի նչ պես նաև ո րո շու մը ստո րագ րել և ստա նա լուց հրա ժար վե լու հան գա մանք-
նե րը չեն կա րող հիմք հան դի սա նալ եզ րա հան գե լու, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
վե րա բե րյալ գոր ծը քնն վել է ան ձի բա ցա կա յու թյամբ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ան ձը վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թարկ վում է ոչ թե տրանս պոր տային մի ջո ցը սահ ման ված ժամ-
կե տում տեխ նի կա կան զն նու թյան չներ կա յաց նե լու հա մար, այլ սահ ման ված ժամ կե-
տում տեխ նի կա կան զն նու թյուն չան ցած տրանս պոր տային մի ջոց վա րե լու հա մար:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 20.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի վճ ռին։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) 11.11.2010 թվա կա նի վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու-

թյան հա մա ձայն՝ «… ու ղիղ նշա նի ա զդ ման գո տուց կա տա րեց ձախ շր ջա դարձ, ստու գու-
մից պարզ վեց, որ վա րորդ Վլա դի միր Սա լի բե կյանն օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում 
տրանս պոր տային մի ջո ցը չէր ներ կա յաց րել 2010 թվա կա նի տեխ նի կա կան զն նու թյա նը և 
բա ցա կա յում էր տեխ նի կա կան զն նու թյան կտ րո նը»: Նույն ար ձա նագ րու թյու նում նշ վել է, 
որ «վա րոր դը հրա ժար վեց բա ցատ րու թյուն տա լուց և ո րո շու մը ստա նա լուց» (գ.թ. 20)։

2) 11.11.2010 թվա կա նի թիվ ԱԲ 988996 ո րոշ մամբ Վլա դի միր Սա լի բե կյա նը Վար չա-
կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 123.4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
կի րառ մամբ են թարկ վել է 50.000 ՀՀ դրամ տու գան քի (գ.թ. 7)։

3) 11.11.2010 թվա կա նի թիվ ԱԲ 988996 ո րո շու մը Վլա դի միր Սա լի բե կյա նին փոս-
տային ծա ռա յու թյան մի ջո ցով հանձն վել է 15.11.2010 թվա կա նին (գ.թ. 20)։

4) Ոս տի կա նու թյան հաշ վառ ման-քն նա կան և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի տեխ-
նի կա կան փոր ձաքն նու թյան բաժ նի պե տի 20.12.2010 թվա կա նի տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ 
ՎԱԶ-21063 մակ նի շի 61 ՍՍ 786 հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մո բի լը հա մա ձայն 
Ոս տի կա նու թյու նում առ կա, ի նչ պես նաև ՀՀ տրանս պոր տի և կա պի նա խա րա րու թյան 
կող մից է լեկտ րո նային կրի չով տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան, տեխ նի կա կան զն նու-
թյուն ան ցել է 26.10.2009 թվա կա նին, ո րից հե տո մինչև վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լու օ րը՝ 11.11.2010 թվա կա նը, տեխ նի կա կան զն նու-
թյուն չի ան ցել: Տեխ նի կա կան զն նու թյուն ան ցել է 12.11.2010 թվա կա նին (գ.թ. 21)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա-
րա նը ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա-
րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է 
փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման 
վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րա նը 
վճ ռի մեջ պետք է պատ ճա ռա բա նի նման հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա-
կան դա տա րա նը գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս գնա հա տում 
է ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է, թե գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ հան գա մանք-
ներն են պարզ վել, և ո րոնք չեն պարզ վել, ո րո շում է տվ յալ գոր ծով կի րառ ման են թա կա 
օ րենք նե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րո շում է հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե-
լու կամ այն մեր ժե լու հար ցը։

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը գոր ծի լուծ-
ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց նե-
րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով, ի նչ պես նաև գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը պար զում է գոր ծում ե ղած 
բո լոր վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե-
տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։

«Ոս տի կա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ոս տի կա նու-
թյու նը վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րը կան խե լիս և բա ցա հայ տե լիս ի րա վունք ու նի՝ 
1) կազ մել վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն ներ. 2) 
ի րա կա նաց նել վար չա կան ձեր բա կա լում, կի րա ռել վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
մա սին օ րեն քով նա խա տես ված այլ մի ջոց ներ …:

«Ոս տի կա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ճա նա պար-
հային ե րթ ևե կու թյան ան վտան գու թյանն սպառ նա լու կամ ճա նա պար հային ե րթ ևե կու-
թյան կա նոն նե րը խախտ վե լու դեպ քե րում, ի նչ պես նաև տրանս պոր տային մի ջոց նե րի 
հե տա խուզ ման, տրանս պոր տային մի ջոց նե րով ա պօ րի նի բեռ ներ, հան ցա վոր ճա նա-
պար հով ձեռք բեր ված գույք, ա ռար կա ներ, հան ցա գոր ծու թյան գոր ծիք ներ և հան ցա-
գոր ծու թյան հետ քեր կրող այլ ա ռար կա ներ, ի նչ պես նաև հե տա խուզ վող ան ձանց տե-
ղա փոխ ման մա սին տե ղե կու թյուն ներ կամ հիմ նա վոր կաս կած ներ առ կա լի նե լու դեպ-
քե րում ոս տի կա նու թյունն ի րա վունք ու նի օ րեն քով սահ ման ված կար գով՝ 1) կանգ նեց նել 
տրանս պոր տային մի ջոց նե րը, ստու գել ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյա նը մաս նակ ցե
լու ի րա վունք վե րա պա հող և փո խադր վող բե ռի փաս տաթղ թե րը …:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1234-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սահ ման ված ժամ կե տում տեխ նի կա կան զն նու թյուն չան ցած 
տրանս պոր տային մի ջոց վա րելն ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կի չա փով:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ներ քին գոր ծե րի մար մին նե րի ա նու նից վար չա կան 
ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նե լու և վար չա կան տույ ժեր նշա նա
կե լու ի րա վունք ու նեն` նույն o րենսգր քի 123, 1231, 1232, 1233 հոդ ված նե րով, 1234  հոդ վա ծի 
ա ռա ջին և ե րկ րորդ մա սե րով, 1235, 124 (բա ցա ռու թյամբ ե րե սունյո թե րորդ և ե րե սու նու-
թե րորդ մա սե րով նա խա տես ված ի րա վա խախ տում նե րի), 1241, 1242, 125, 128, 129, 1291, 
1292, 131, 132, 133 և 140 հոդ ված նե րով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
հա մար` ճա նա պար հա պա րե կային ծա ռա յու թյան տե սուչ նե րը:
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 Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 279-րդ հոդ վա ծը 
սահ մա նում է, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լիս մար մի նը 
(պաշ տո նա տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է ա րդյոք վար չա կան ի րա վա-
խախ տում. ա րդյոք տվ յալ ան ձը մե ղա վոր է այն կա տա րե լու մեջ. ա րդյոք նա են թա կա է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան. կան ա րդյոք պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց-
նող և ծան րաց նող հան գա մանք ներ. պատ ճառ վել է ա րդյոք գույ քային վնաս, ի նչ պես 
նաև պար զել գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք ներ:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում վար չա կան ի րա վա խախ տում
նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն ներ կազ մե լու, ի նչ պես նաև վար չա կան ի րա
վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծեր քն նե լու և վար չա կան տույ ժեր նշա նա կե լու 
ի րա վուն քը վե րա պահ ված է ճա նա պար հա պա րե կային ծա ռա յու թյան տե սուչ նե րին, 
ին չը են թադ րում է վար չա կան վա րույթ ի րա կա նաց նե լու լի ա զո րու թյամբ օ ժտ ված պաշ տո-
նա տար ան ձի կող մից ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հա տուկ բնույ թը 
և դրա ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու հա մար ո րոշ պայ ման նե րի պար տա-
դիր առ կա յու թյան և վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման հետ կապ ված հա մա պա տաս-
խան գոր ծո ղու թյուն ներն ա րագ ի րա կա նաց նե լու և գոր ծե լու, այ սինքն՝ վար չա կան ի րա
վա խախտ ման տե ղում վար չա կան ի րա վա խախտ ման ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լու, 
վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քն նե լու, ի նչ պես նաև ի րա վա
խախտ ման տե ղում վար չա կան տույժ նշա նա կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Սույն գոր ծով հայ ցը մեր ժե լիս Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ «հայց վո րի 
նկատ մամբ տու գանք նշա նա կե լու ի րա վա կան հիմ քը հան դի սա ցել է Վար չա կան ի րա-
վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1234-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը», «… վար-
չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ 11.11.2010 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյան, Ճա-
նա պար հային ոս տի կա նու թյան ՏՄՏՓ բաժ նի պե տի 20.12.2010 թվա կա նի տե ղե կան քի 
հե տա զոտ մամբ հաս տատ վեց, որ ի րա վա խախ տումն ար ձա նագ րե լու պա հին, այն է՝ 
11.11.2010 թվա կա նին հայց վո րի վա րած ՎԱԶ-21063 մակ նի շի 61 ՍՍ 786 հաշ վառ ման հա-
մա րա նի շի ավ տո մե քե նան տեխ նի կա կան զն նու թյուն ան ցած չի ե ղել, ին չը նշա նա կում է, 
որ տվ յալ պա հին ի րա վա խախտ ման փաստն առ կա է ե ղել»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լիս և Դա տա րա նի վճի ռը 
փո փո խե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ «ար ձա նագ րու թյան «վար չա կան ի րա վա խախ տում 
կա տա րած ան ձի բա ցատ րու թյու նը, դի տո ղու թյու նը, ստո րագ րու թյու նը» հատ վա ծում առ-
կա է հետ ևյալ գրա ռու մը. «Վա րոր դը հրա ժար վեց բա ցատ րու թյուն տա լուց, ստո րագ րե-
լուց և ո րո շու մը ստա նա լուց»: Սա կայն, տվյալ գրա ռու մը չի վկա յում այն մա սին, որ վար-
չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քնն վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թարկ վող ան ձի ներ կա յու թյամբ, և ա պա հով վել են Վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 267-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վունք նե րը»:

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր ման ար դյուն քում Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա-
րե լու և դա տա կան ակ տը փո փո խե լու հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ ար ձա նագ-
րու թյու նում առ կա գրա ռու մը չի վկա յում, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ 
գոր ծը քնն վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի ներ կա յու թյամբ, 
և ա պա հով վել են Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 267-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վունք նե րը, հաշ վի չի ա ռել, որ վար չա կան ի րա վա խախտ-
ման գոր ծի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյու նը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թարկ վող ան ձի կող մից ստո րագր ված չլի նե լու հան գա ման քը բա վա րար չէ փաս տե լու, որ 
վար չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծը քնն վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
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թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ, և որ խախտ վել են Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 267-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վունք նե րը: 

Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ գոր ծի ա պա ցույց-
նե րով, մաս նա վո րա պես՝ Ոս տի կա նու թյան հաշ վառ ման-քն նա կան և տրանս պոր տային մի-
ջոց նե րի տեխ նի կա կան փոր ձաքն նու թյան բաժ նի պե տի 20.12.2010 թվա կա նի տե ղե կան քով 
հաս տատ վում է, որ ՎԱԶ-21063 մակ նի շի 61 ՍՍ 786 հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մո բի լը 
տեխ նի կա կան զն նու թյուն ան ցել է 26.10.2009 թվա կա նին, ո րից հե տո մինչև վար չա կան ի րա-
վա խախտ ման վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լու օ րը՝ 11.11.2010 թվա կա նը, տեխ նի-
կա կան զն նու թյուն չի ան ցել, այլ տեխ նի կա կան զն նու թյուն ան ցել է 12.11.2010 թվա կա նին: Այ-
սինքն՝ ի րա վա խախ տումն ար ձա նագ րե լու պա հին ի րա վա խախտ ման փաստն առ կա է ե ղել: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
5-րդ կե տով սահ ման ված՝ Դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող-
ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն 
հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման 
տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու-
թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար 
նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան վճ ռա բեկ 

բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 20.10.2011 թվա կա-
նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 27.07.2011 թվա կա նի վճ ռին։ 

2. Վլա դի միր Սա լի բե կյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան-
ձել 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան 
տուր քի գու մար։ 

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ 

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ3/0161/05/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ3/0161/05/11
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Ա բո վ յան
 Դա տա վոր ներ` Ա. Ա ռա քե լ յան
 Գ. Ղա րի բյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս-

տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
06.03.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս տի-
կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ոս տի կա նու թյուն) հայ ցի ը նդ դեմ Հրանտ Վար-
ձե լ յա նի` 250.000 ՀՀ դրա մի վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Ոս տի կա նու թյու նը պա հան ջել է Հրանտ Վար ձե լ յա նի կող մից 

Ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան հաշ վին 250.000 ՀՀ դրամ վճա րե լու վե րա բե րյալ 
վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կել։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 22.04.2010 թվա կա նին ար ձա կել է Հրանտ Վար ձե լ յա նի 
կող մից Ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան հաշ վին 250.000 ՀՀ դրամ վճա րե լու վե րա-
բե րյալ վճար ման կար գադ րու թյուն:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 02.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ վել է 
Հրանտ Վար ձե լ յա նի` 27.05.2011 թվա կա նին ներ կա յաց րած հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մը, 
և նույն օր վա մեկ այլ ո րոշ մամբ վճար ման կար գադ րու թյու նը վե րաց վել է, և ան ցում է 
կա տար վել հայ ցային վա րույ թի:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 23.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ մերժ վել է Հրանտ 
Վար ձե լ յա նի` 22.06.2011 թվա կա նին կր կին ներ կա յաց րած հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը:
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ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա.Պո ղո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
29.09.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` 230.000 ՀՀ դրա մի չա-
փով, ի սկ մնա ցած մա սով հայ ցը մերժ վել է ։

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
06.03.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հրանտ Վար ձե լ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել 
է մաս նա կի ո րեն` Դա տա րա նի 29.09.2011 թվա կա նի վճի ռը 80.000 ՀՀ դրա մի մա սով բե-
կան վել է և այդ մա սով հայ ցը մերժ վել։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ոս տի կա նու թյու նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 117.12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե-
րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծը և «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծը։ 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
Հ րանտ Վար ձե լ յա նը Ոս տի կա նու թյան 25.09.2009 թվա կա նի թիվ ԱԲ 118399 ո րո շու-

մը չի բո ղո քար կել, տու գան քը տա րա ժամ կե տե լու դի մում չի ներ կա յաց րել, հետ ևա բար 
տու գան քի գու մա րի չա փը Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր-
քի 305-րդ հոդ վա ծի ու ժով հն գա պատկ վել է և են թա կա է բռ նա գանձ ման: Այն, որ Հրանտ 
Վար ձե լ յա նը վճա րել է տու գան քի մի մա սը` 20.000 ՀՀ դրամ, չի կա րող հիմք հան դի սա նալ 
այդ չա փով պա կաս գու մար հն գա պատ կե լու հա մար, քա նի որ Վար չա կան ի րա վա խախ-
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենս գիր քը հս տակ սահ մա նում է, որ տու գան քը չվ ճա րե լու 
դեպ քում տու գան քի չափն է հն գա պատկ վում, այլ ոչ թե դրա մնա ցոր դը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա` բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 06.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 
29.09.2011 թվա կա նի վճ ռին։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը` 
1) Ոս տի կա նու թյան 25.09.2009 թվա կա նի թիվ ԱԲ 118399 ո րոշ մամբ Հրանտ Վար-

ձե լ յա նը, Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րենսգր քի 124.4-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն, են թարկ վել է վար չա կան 
տույ ժի` տու գան քի` 50.000 ՀՀ դրա մի չա փով: Նշ ված ո րո շու մը Հրանտ Վար ձե լ յա նին 
հանձն վել է 25.09.2009 թվա կա նին (գ.թ. 4)։

2) Ի կա տա րումն Ոս տի կա նու թյան 25.09.2009 թվա կա նի թիվ ԱԲ 118399 ո րոշ ման` 
Հրանտ Վար ձե լ յա նը 26.10.2009 թվա կա նին վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ (գ.թ. 2)։

3) Հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ տու գան քի գու մա րը չի վճար վել, տու-
գան քի գու մա րը Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հիմ քով հն գա պատկ վել է ։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
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 Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 297-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը պար տա դիր է կա տար ման 
պե տա կան և հա սա րա կա կան մար մին նե րի, ձեռ նար կու թյուն նե րի, հիմ նարկ նե րի, կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի, պաշ տո նա տար ան ձանց և քա ղա քա ցի նե րի կող մից:

 Նույն օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն օ րենսգր քի 123-1292-
րդ, 132-1341-րդ և 140-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված տու գան քը նշա նա կե լու մա սին ո րո-
շու մը ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձին հանձ նե լու oր վա նից, ի սկ տու գան քը տա րա-
ժամ կե տե լու դի մու մում սահ ման ված ժամ կե տում կամ տու գան քը նշա նա կե լու վե րա բե-
րյալ ո րո շու մը բո ղո քար կե լու դեպ քում բո ղոքն ա ռանց բա վա րար ման թող նե լուց հե տո՝ 
30 օր վա ըն թաց քում, տու գան քը չվ ճա րե լու դեպ քում տու գան քի չա փը ե ռա պատկ վում 
է: Ի սկ նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն o րենսգր քի 123-1292-րդ, 131-133-րդ և 
140-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված տու գան քը նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը ի րա վա-
խախ տում կա տա րած ան ձին հանձ նե լու oր վա նից, ի սկ տու գան քը տա րա ժամ կե տե լու 
դի մու մում սահ ման ված ժամ կե տում կամ տու գան քը նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ո րո շու մը 
գան գա տար կե լու կամ բո ղո քար կե լու դեպ քում բո ղոքն ա ռանց բա վա րար ման թող նե-
լուց հե տո` 60 oր վա ըն թաց քում, տու գան քը չվ ճա րե լու դեպ քում տու գան քի չա փը հն գա-
պատկ վում է, ո րը են թա կա է դա տա կան կար գով բռ նա գանձ ման: 

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
ի րա վա կան ակ տը մեկ նա բան վում է դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու-
թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ` հաշ վի առ նե լով օ րեն քի պա հանջ նե րը: Ի րա վա-
կան ակ տի մեկ նա բա նու թյամբ չպետք է փո փոխ վի դրա ի մաս տը: Վե րոն շյալ նոր մե րից 
հետ ևում է, որ դրան ցով սահ ման ված տու գան քի գու մա րի վճար ման պար տա կա նու թյու-
նը, ի նչ պես նաև այն չվ ճա րե լու ար դյուն քում նա խա տես ված հետ ևանք նե րը վե րա բե րում 
են տու գան քի գու մա րի ամ բողջ չա փին, այլ ոչ թե դրա մի մա սին: Վե րոգ րյալ դրույթ նե-
րում տա ռա ցի ո րեն նշ ված է, որ սահ ման ված ժամ կե տում տու գան քը չվ ճա րե լու դեպ քում 
ե ռա պատկ վում, ա պա հն գա պատկ վում է տու գան քի չա փը, այլ ոչ թե տու գան քի չվ ճար
ված մա սը: Հետ ևա բար տու գան քի գու մա րի մի մա սի վճա րու մը չի կա րող հա մար վել 
տու գան քի վճա րում: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ոս տի կա նու թյան 25.09.2009 թվա կա նի թիվ ԱԲ 
118399 ո րոշ մամբ Հրանտ Վար ձե լ յա նը, Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսգր քի 124.4-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն, 
են թարկ վել է վար չա կան տույ ժի` տու գան քի` 50.000 ՀՀ դրա մի չա փով: Նշ ված ո րո շու-
մը Հրանտ Վար ձե լ յա նին հանձն վել է 25.09.2009 թվա կա նին: Վեր ջինս, ի կա տա րումն 
Ոս տի կա նու թյան 25.09.2009 թվա կա նի թիվ ԱԲ 118399 ո րոշ ման, 26.10.2009 թվա կա նին 
վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ: Հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ տու գան քի գու մա րը 
չի վճար վել, այն Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հիմ քով հն գա պատկ վել է ։

 Դա տա րա նը Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 305-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե րու թյամբ սահ ման ված տու գան քի գու մա րի հն գա պատկ ման 
կար գը կի րա ռել է տու գան քի գու մա րի ո ղջ չա փի նկատ մամբ` ստաց վա ծից հա նե լով ար-
դեն ի սկ վճար ված 20.000 ՀՀ դրա մը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ Վար չա կան ի րա վա խախ-
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է ոչ թե տու գան քի 
գու մա րի մաս նա կի, այլ ամ բող ջա կան վճար մա նը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով Հրանտ Վար ձե լ յա նի 
վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա-
բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի վե րոն շյալ դրույթ նե րում «տու գան քը չվ ճա րե լու» բա ռա կա պակ-
ցու թյու նը չի կա րող կի րառ վել տու գան քի վճար ված մա սի նկատ մամբ, ո ւս տի տու ժան-
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քային հետ ևան քե րը կի րառ ման են են թա կա ո րո շա կի ժամ կետ նե րում տու գան քի չվ-
ճար ված մա սի նկատ մամբ:

 Մինչ դեռ վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հիմ նա վոր է Դա տա րա նի դիր քո րո-
շումն այն հար ցում, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 
305-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված` «տու գան քի չա փը հն գա պատկ վում է» ար-
տա հայ տու թյու նը վե րա բե րում է տու գան քի գու մա րի ո ղջ չա փին` ան կախ տու գան քի 
գու մա րի որ ևէ չա փի վճար ված լի նե լու հան գա ման քից: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ տու գան քի գու մա րի մի մա սի վճա րու մը չի կա րող հա մար վել տու-
գան քի վճա րում, ո ւս տի այն սահ ման ված ժամ կե տում ամ բող ջու թյամբ չվ ճա րե լը հան-
գեց նում է Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 305-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ և 4-րդ մա սե րով սահ ման ված ի րա վա կան հետ ևանք նե րին: 

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով վե րաքն նիչ 
բո ղո քը, հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու վա-
րույ թից հա կընդ դեմ հայ ցի հի ման վրա հայ ցային վա րույ թի ան ցնե լուց հե տո դա դա րել է 
գոր ծել «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «իբ» կե տով 
սահ ման ված ար տո նու թյու նը, և դի մո ղի հա մար ա ռաջ է ե կել հայ ցա դի մու մի հա մար պե-
տա կան տուր քի վճար ման հե տաձգ ված պար տա վո րու թյուն:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «իբ» կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ վում են դի մող նե րը` 
վճար ման կար գադ րու թյուն ներ ար ձա կե լու մա սին դի մում նե րով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն` սույն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում նշ ված ան ձինք տուր քի վճա րու մից 
ա զատ վում են նաև դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շում նե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ 
բո ղոք նե րի հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում ար դեն ան դրա դար ձել է նշ ված հար ցին: Մաս-
նա վո րա պես, հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ վճար ման կար գադ րու թյուն ներ 
ար ձա կե լու մա սին դի մում նե րով դի մող ներն ա զատ ված են պե տա կան տուրք վճա րե-
լու պար տա կա նու թյու նից, ի սկ ան ցու մը հայ ցային վա րույ թի կա տար վում է վճար ման 
կար գադ րու թյան վա րույ թում հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու հիմ քով, Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տվ յալ դեպ քում հայ ցային վա րույ թը վճար ման կար գադ-
րու թյան վա րույ թի շա րու նա կու թյունն է, հետ ևա բար այդ դեպ քում նույն պես ար դեն ի սկ 
հայց վո րի կար գա վի ճակ ստա ցած ան ձը չի կա րող կրել պե տա կան տուր քի վճար ման 
պար տա կա նու թյուն (տես` ը ստ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս տի կա նու-
թյուն» ծա ռա յու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Գա րե գին Գա լո յա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա-
հան ջի մա սին թիվ ՎԴ6/0035/05/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի 
ո րո շու մը): 

Հետ ևա բար, սույն գոր ծով Ոս տի կա նու թյունն ա զատ ված է պե տա կան տուր քի 
վճա րու մից: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
5-րդ կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան 
ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ։

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
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սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու-
րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր-
ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում 
է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն-
քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված 
ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա-
տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի 06.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
29.09.2011 թվա կա նի վճ ռին։

2. Հրանտ Վար ձե լ յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ 
դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ 

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0282/05/11 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0282/05/11
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Գ. Ղա րի բյան 
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Ա ռա քե լ յան 
 Ա. Ա բո վ յան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ

 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րու թյան 

քա ղա քա շի նա կան պե տա կան տես չու թյան (այ սու հետ՝ Տես չու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը 
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 15.02.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի 
Տես չու թյան ը նդ դեմ «Հաս միկ-Ա» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Մա րու սյա Զա լի նյա նի (այ սու հետ՝ Ըն-
կե րու թյան տնօ րեն)` 300.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին և ը ստ Ըն կե րու-
թյան տնօ րե նի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Տես չու թյան՝ 12.11.2010 թվա կա նի թիվ 9 ո րո-
շու մը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Տես չու թյու նը պա հան ջել է ար ձա կել վճար ման կար գադ րու-

թյուն Ըն կե րու թյան տնօ րե նից 300.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը (դա տա վոր` Ա. Բա բա յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

14.01.2011 թվա կա նին ար ձա կել է վճար ման կար գադ րու թյուն:
 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյան տնօ րե նը պա հան ջել է վե-

րաց նել Տես չու թյան 12.11.2010 թվա կա նի թիվ 9 ո րո շու մը:
 Դա տա րա նի 31.01.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ վճար ման կար գադ րու թյան վա րույ թից 

ան ցում է կա տար վել հայ ցային վա րույ թի:
 Դա տա րա նի 11.07.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ 

հայ ցը մերժ վել է ։
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ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
15.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան տնօ րե նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար-
վել է մաս նա կի ո րեն, բե կան վել և փո փոխ վել է Դա տա րա նի 11.07.2011 թվա կա նի վճի ռը, 
և հայ ցը մերժ վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն, այն է՝ ան վա-
վեր է ճա նաչ վել Տես չու թյան 12.11.2010 թվա կա նի թիվ 9 ո րոշ ման 2-րդ կե տը:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Տես չու թյու նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 

հոդ վա ծը, «Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 17-րդ կե տը, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի թիվ 91 ո րոշ մամբ հաս տատ ված թիվ 2 հա վել-
վա ծը, Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1577-րդ հոդ վա ծը, 
ո րոնք պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծը, ո րը չպետք է կի րա ռեր։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե-
րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ տվ յալ դեպ քում Ըն-
կե րու թյան տնօ րե նը կա ռու ցա պա տող է, ո րի ի րա կա նաց րած շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի հա մար պա հանջ վում է շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն: Ի սկ շի նա րա րու-
թյան թույլտ վու թյան հա մա ձայն կա ռու ցա պատ ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է, որ շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նո ղի մոտ առ-
կա լի նի հա մա պա տաս խան լի ցեն զի ա:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 15.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 11.07.2011 
թվա կա նի վճ ռին։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. ՀՀ քա ղա քա շի նա կան պե տա կան գլ խա վոր տե սու չի 13.10.2010 թվա կա նի թիվ 

Տ1-301 ստուգ ման հանձ նա րա րագ րով քա ղա քա շի նա կան պե տա կան տե սուչ Ար տա շես 
Սարգ սյա նին հանձ նա րար վել է 13.10.2010 թվա կա նից մինչև 26.10.2010 թվա կա նը ստու-
գել Նոր Նոր քի 5-րդ միկ րոշր ջան, Գալ շո յան փո ղո ցի թիվ 36 հաս ցե ի թիվ 747/1 խա նու-
թի վե րա կա ռու ցու մը (հա տոր 1ին, գ.թ. 6)։

2. 20.10.2010 թվա կա նի թիվ S1-301/01/01 ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ «Կա ռու ցա-
պա տող Մ. Զա լի նյանն ա ռանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զի այի ի րա կա նաց րել է լի ցեն-
զա վոր ման են թա կա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ», որ պի սի խախ տում նե րը բնո րոշ-
վել են Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1577-րդ և 154-րդ 
հոդ ված նե րով (հա տոր 1ին, գ.թ. 8)։ 

3. 20.10.2010 թվա կա նի թիվ S1-301/01 ստուգ ման ակ տով ար ձա նագր վել է, որ «Հա-
մա ձայն «Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 17-րդ կե տի` կա ռու ցա-
պա տող Մ. Զա լի նյա նի կող մից կա տար ված քանդ ման աշ խա տանք նե րը հա մար վում են 
լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն։ Կա ռու ցա պա տող Մ. Զա լի նյանն ա ռանց 
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հա մա պա տաս խան լի ցեն զի այի ի րա կա նաց րել է լի ցեն զա վոր ման են թա կա շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք ներ։ Վե րո հի շյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը հա մար վում են 
ի նք նա կամ» (հա տոր 1ին, գ.թ. 7)։

4. Տես չու թյան 12.11.2010 թվա կա նի թիվ 9 ո րոշ ման 1-ին կե տով Եր ևա նի քա ղա քա-
պե տին ա ռա ջարկ վել է օ րեն քով սահ ման ված կար գով կազ մա կեր պել Նոր Նոր քի 5-րդ 
միկ րոշր ջա նի Գալ շո յան փո ղո ցի թիվ 36 հաս ցե ի թիվ 747/1 խա նու թի վե րա կա ռուց ման 
ի նք նա կամ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի կա սե ցու մը և հետ ևանք նե րի վե րա ցու մը, 
ի սկ 2-րդ կե տով Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1577-րդ 
հոդ վա ծի հիմ քով Ըն կե րու թյան տնօ րե նի նկատ մամբ նշա նակ վել է 300.000 ՀՀ դրամ 
տու գանք (հա տոր 1ին, գ.թ. 45)։

5. Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 03.11.2010 թվա կա նի թիվ Վ-39/7 ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան 
տնօ րե նի նկատ մամբ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 154-
րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի հիմ քով նշա նակ վել է 200.000 ՀՀ դրամ տու գանք: Նույն ո րոշ-
մամբ շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց րած Ար տակ Ղա զա րյա նի նկատ մամբ 
հա րուց ված վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է` նկա-
տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի 154-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի հիմ քով ի րա վա խախ տող կա րող է հա մար վել 
տա րած քը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով տի րա պե տող ան ձը, որ պի սին Ար տակ Ղա զա-
րյա նը չի հան դի սա ցել (հա տոր 1ին, գ.թ. 1718)։ 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
«Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ-

քի սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող կամ այն փո փո խե լու ի րա վուն քով օ ժտ ված օգ տա-
գոր ծո ղը  քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս հան դես է գա լիս որ պես 
կա ռու ցա պա տող (այ սու հետ` կա ռու ցա պա տող): … Կա ռու ցա պա տող նե րը պար տա վոր 
են` ա) կա ռու ցա պա տումն ի րա կա նաց նել օ րեն քով սահ ման ված կար գով` հաս տատ-
ված ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան նա խագ ծին հա մա պա տաս խան, շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան հի ման վրա ...:

«Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ շի նա րա-
րու թյան թույլտ վու թյու նը փաս տա թուղթ է, ո րը հաս տա տում է կա ռու ցա պա տո ղի ի րա-
վուն քը` ի րա կա նաց նել ո րո շա կի շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի նչ պես նոր կա ռու ցա-
պատ վող կամ վե րա կա ռուց վող տա րած քում, այն պես էլ գո յու թյուն ու նե ցող շեն քե րում 
և շի նու թյուն նե րում: … Շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա հանջ վում Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած ցան կում նե րառ ված շեն քե րի, շի նու-
թյուն նե րի ըն թա ցիկ նո րոգ ման, ներ քին հար դար ման տա րածք նե րի բա րե կարգ ման և 
այլ ցածր ռիս կայ նու թյուն ու նե ցող աշ խա տանք նե րի հա մար, ե թե դրանք չեն խո չըն դո-
տում ան շարժ գույ քի նպա տա կային օգ տա գոր ծու մը և չեն հա կա սում սահ ման ված սեր-
վի տուտ նե րին:

«Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գոր-
ծու նե ու թյու նը հա մար վում է լի ցեն զա վոր ման են թա կա, ե թե այն ը նդ գրկ ված է նույն հոդ-
վա ծի ա ղ յու սա կում: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու-
թյան տե սակ նե րի ա ղ յու սա կի՝ քա ղա քա շի նու թյան բնա գա վառ, 17-րդ կե տի 2-րդ են թա-
կե տի հա մա ձայն՝ շի նա րա րու թյան ի րա կա նա ցու մը, բա ցա ռու թյամբ՝ շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյուն չպա հան ջող աշ խա տանք նե րի, են թա կա է լի ցեն զա վոր ման:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
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շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան և քանդ ման թույլտ վու թյան կար գը հաս տա տե լու մա-
սին» թիվ 91 ո րոշ ման 1.1 կե տի բ) են թա կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում շեն քե րի և շի նու թյուն նե րի ըն թա ցիկ նո րոգ ման, ներ քին հար դար ման, տա-
րածք նե րի բա րե կարգ ման և այլ ցածր ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի (I կա տե գո րի այի) 
դա սա կար գում ու նե ցող օբյեկտ նե րի (շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի) ցան կը, ո րոնց 
կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա հանջ վում` հա մա ձայն թիվ 2 
հա վել վա ծի: Նշ ված հա վել վա ծի 6-րդ և 7-րդ՝ «Լու սա մուտ ներ, դռ ներ ու դար պաս-
ներ», «Սան դուղք ներ և սանդ ղա մուտ քեր», կե տե րով դռ նե րի և պա տու հան նե-
րի բաց վածք նե րի, ի նչ պես նաև հար թա կի և աս տի ճան նե րի ի րա կա նաց ման շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք ներն ը նդ գրկ ված չեն շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չպա հան ջող 
աշ խա տանք նե րի ցան կում:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու-
թյուն ի րա կա նաց նող սե փա կա նա տե րը «Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 
հոդ վա ծի ու ժով հան դի սա նում է կա ռու ցա պա տող: Կա ռու ցա պա տո ղի կող մից կա ռու ցա-
պատ ման աշ խա տանք նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հի-
ման վրա, բա ցա ռու թյամբ այն շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի, ո րոնց ի րա կա նաց ման 
հա մար ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի թիվ 91 ո րոշ մամբ շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյուն չի պա հանջ վում: Ը նդ ո րում, շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն պա հան ջող 
կա ռու ցա պատ ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են բա ցա ռա պես հա մա պա տաս-
խան լի ցեն զի այի առ կա յու թյամբ, այ սինքն՝ են թա կա են լի զեն զա վոր ման: 

Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 1577-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ կա ռու ցա պա տո ղի կող մից ա ռանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զի ա ու նե ցող 
ան ձանց մի ջո ցով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար-
գով լի ցեն զա վոր ման են թա կա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նելն ա ռա-
ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում կա ռու ցա պա տո ղի նկատ մամբ` սահ ման ված նվա զա-
գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք հա րյու րա պա տի կի չա փով:

 Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լիս և հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա-
նել է, որ «Եր ևա նի Նոր Նոր քի 5-րդ զանգ վա ծի Գալ շո յան փո ղո ցի թիվ 36 շեն քի ա ռա-
ջին հար կում Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող թիվ 747/1 խա նու թի տա րած քը պար փա կող 
քա րե պա տե րում ի րա կա նաց վել են թվով մեկ դռան և հինգ պա տու հան նե րի բաց վածք-
նե րի, ի նչ պես նաև մուտ քի կազ մա կերպ ման շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ: Տվ յալ 
դեպ քում տա րած քի սե փա կա նա տեր Ըն կե րու թյու նը հան դի սա ցել է որ պես կա ռու ցա-
պա տող, շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են ի նք նա կամ՝ ա ռանց նման 
աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մար տր ված շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան և ա ռանց 
նման շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար տր ված լի ցեն զի այի՝ 
ա ռանց նման լի ցեն զի ա ու նե ցող կազ մա կեր պու թյան մի ջո ցով»: Մի ա ժա մա նակ Դա տա-
րա նը նշել է, որ հա կընդ դեմ հայ ցով վի ճարկ վող ո րո շումն իր բո վան դա կու թյամբ հա մա-
պա տաս խա նում է Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 281-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հանջ նե րին, ի սկ դրա ըն դուն մանն ո ւղղ ված վար չա կան վա-
րույթն ի րա կա նաց վել է նույն օ րենսգր քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, և բա ցա կա յում 
են վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րը:

  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լիս 
պատ ճա ռա բա նել է, որ գոր ծի նյու թե րում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց` պայ մա նա գիր կամ 
այլ փաս տա թուղթ, ո րով կհաս տատ վեր, թե Ըն կե րու թյան տնօ րե նի կող մից կա տար-
ված աշ խա տանք նե րը նախ` լի ցեն զա վոր ման են թա կա աշ խա տանք ներ են, և ե րկ րորդ` 
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դրանք կա տար վել են ա ռանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զի ա ու նե ցող ան ձանց մի ջո ցով։ 
Դրա նից էլ կա րե լի է են թադ րել, որ Ըն կե րու թյան տնօ րենն ի նք նու րույն է ի րա կա նաց-
րել շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը, որ պի սի պայ ման նե րում լի ցեն զի ա հար կա վոր չէ։ 
Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ «Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ» ՀՀ օ րենսգր քի 1577-րդ հոդ վածն Ըն կե րու թյան տնօ րե նի նկատ մամբ կի-
րա ռե լի չէ, քա նի որ հոդ վա ծով հս տակ նշ ված է, որ կա ռու ցա պա տո ղի կող մից ա ռանց 
հա մա պա տաս խան լի ցեն զի ա ու նե ցող ան ձանց մի ջո ցով ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման-
ված կար գով լի ցեն զա վոր ման են թա կա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե-
լու դեպ քում են են թարկ վում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան։

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են, 
քա նի որ Ըն կե րու թյու նը, ո րն իր գոր ծա ռույթ նե րը «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու-
թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն ի րա կա նաց-
նում է գոր ծա դիր մարմ նի (գլ խա վոր տնօ րեն, նա խա գահ և այլք) մի ջո ցով, որ պես կա-
ռու ցա պա տող Եր ևա նի Նոր Նոր քի 5-րդ զանգ վա ծի Գալ շո յան փո ղո ցի թիվ 36 շեն քի 
ա ռա ջին հար կում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող թիվ 747/1 խա նու թի 
տա րած քը պար փա կող քա րե պա տե րում ի րա կա նաց րել է թվով մեկ դռան և հինգ պա-
տու հան նե րի բաց վածք նե րի, ի նչ պես նաև մուտ քի կազ մա կերպ ման ի նք նա կամ՝ ա ռանց 
շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան, շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ: Նշ ված շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց րել է Ար տակ Ղա զա րյա նը, որ պի սի հան գա մանքն էլ 
հաս տատ ված է Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 03.11.2010 թվա կա նի թիվ Վ-39/7 ո րոշ մամբ: Այ-
սինքն՝ Ըն կե րու թյան տնօ րենն ա ռանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զի ա ու նե ցող ան ձի 
մի ջո ցով ի րա կա նաց րել է լի ցեն զա վոր ման են թա կա շի նա րա րա կան աշ խա տանք
ներ, որ պի սի ա րարքն ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում կա ռու ցա պա տո ղի 
նկատ մամբ: 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հա կընդ դեմ հայ ցով վի ճարկ վող 
ո րո շումն ըն դուն վել է Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 
281-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա պա տաս խան, ո ւս տի բա ցա կա յում են վար չա կան 
ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րը:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Տես չու թյան հայ ցը 
են թա կա է բա վա րար ման, ի սկ Ըն կե րու թյան տնօ րե նի հա կընդ դեմ հայ ցը՝ մերժ ման:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
5-րդ կե տով սահ ման ված՝ Դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու-
րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր-
ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում 
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է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն-
քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված 
ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա-
տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան 
ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա-
կա յում է։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի 15.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
11.07.2011 թվա կա նի վճ ռին:

2. «Հաս միկ-Ա» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Մա րու սյա Զա լի նյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են-
թա կա և հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ1/0069/05/09
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ1/0069/05/09
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Հ. Բեդ ևյան
 Դա տա վոր ներ՝ Լ. Սո սյան 
 Ա. Սարգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լի վճ-

ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ` ը ստ հայ ցի «Գա րա լե» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու-
թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ՝ Կո մի տե) Գո րի սի տա-
րած քային հար կային տես չու թյան (այ սու հետ՝ Տես չու թյուն)՝ 20.05.2009 թվա կա նի թիվ 
1000042 ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 20.05.2009 

թվա կա նի թիվ 1000042 ակ տը։
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 27.04.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է 

մաս նա կի ո րեն։ Վճռ վել է 20.05.2009 թվա կա նի թիվ 1000042 ա կտն ան վա վեր ճա նա չել 
ակ տի 1-ին կե տով ա ռա ջադր ված 43.322.700 ՀՀ դրամ շա հու թա հար կի և 2-րդ կե տով 
ա ռա ջադր ված 7.680.600 ՀՀ դրամ ե կամ տա հար կի պար տա վո րու թյուն նե րի մա սով։ 
Մնա ցած մա սով հայ ցը մերժ վել է ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Տես չու թյան և Ըն կե րու-
թյան վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը բա վա րար վել են մաս նա կի ո րեն։ Ո րոշ վել է բե կա նել ՀՀ վար-
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չա կան դա տա րա նի 27.04.2010 թվա կա նի վճի ռը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր 
քն նու թյան։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ք. Մկո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.06.2011 
թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն: Վճռ վել է ան վա վեր ճա նա չել 
20.05.2009 թվա կա նի թիվ 1000042 ակ տի 17-րդ կե տը: Մնա ցած մա սով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
29.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Տես չու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և հայ ցը բա-
վա րա րե լու մա սով Դա տա րա նի 16.06.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ, ի սկ 
Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` բե կան վել է Դա տա-
րա նի 16.06.2011 թվա կա նի վճ ռի` հայ ցը մեր ժե լու մա սը, և այդ մա սով գործն ու ղարկ վել է 
նոր քն նու թյան։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 22-րդ, 24-րդ, 

113-րդ, 122-րդ հոդ ված նե րը։
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Դա տա րա նը, գոր ծի նոր քն նու թյու նը 

կա տա րե լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ սահ ման ված ծա-
վա լի շր ջա նակ նե րում, ակ տով ար ձա նագր ված խախտ ման ի րա վա չա փու թյան հար ցը 
պար զե լու հա մար այն հա մադ րել է «ՀՀ փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի (այ սու-
հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն) 14.08.2009 թվա կա նի թիվ 24910909 եզ րա կա ցու թյան հետ, և 
գտել է, որ փոր ձաքն նու թյա նը ներ կա յաց վել և եզ րա կա ցու թյան հիմ քում դր վել են այն-
պի սի փաս տաթղ թեր, ո րոնք ներ կա յաց ված չեն ե ղել և չեն հե տա զոտ վել վար չա կան վա-
րույ թի ըն թաց քում:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ ստուգ ման ըն-
թաց քում՝ 04.05.2009 թվա կա նին, Ըն կե րու թյան տնօ րե նը տվել է բա ցատ րու թյուն այն մա-
սին, որ Ըն կե րու թյու նը չու նի ծախ սե րը հիմ նա վո րող փաս տաթղ թեր, ի նչն էլ ակ տը կազ-
մե լիս հաշ վի է ա ռն վել ստու գումն ի րա կա նաց րած ան ձանց կող մից։ Ի սկ ստու գումն ի րա-
կա նաց նե լուց և ակ տը կազ մե լուց հե տո ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը չէ ին կա րող հիմք 
հան դի սա նալ ակ տով ա ռա ջադր ված պար տա վո րու թյուն նե րը վե րա հաշ վար կե լու հա մար: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 16.06.2011 
թվա կա նի վճ ռին:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տել և գնա հա-

տել է գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը, ին չի ար դյուն քում ե կել է ճիշտ եզ րա հանգ-
ման առ այն, որ վի ճարկ վող ա կտն ըն դուն վել է օ րեն քի խախտ մամբ, ո րի ար դյուն քում էլ 
խախտ վել են Ըն կե րու թյան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

1) Կո մի տե ի նա խա գա հի 09.03.2009 թվա կա նի թիվ 1000042 հանձ նա րա րագ-
րով Տես չու թյան վե րահս կո ղու թյան և գան ձում նե րի բաժ նի գլ խա վոր հար կային տե-
սուչ Շմա վոն Հայ րա պե տյա նին, հար կային տե սուչ Ար տակ Մա լին ցյա նին և սո ցի ա լա-
կան վճար նե րի և ե կամ տա հար կի բաժ նի հար կային տե սուչ Նո րայր Գրի գո րյա նին 
հանձ նա րար վել է Ըն կե րու թյու նում կա տա րել բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
և հար կային մարմ նի կող մից վե րահսկ վող օ րենսդ րու թյան ա ռան ձին պա հանջ նե րի 
կա տար ման ճշ տու թյան ստու գում։ Ստուգ ման հանձ նա րա րագ րի օ րի նա կը հանձն վել 
է 09.04.2009 թվա կա նին, ի սկ ստու գու մը փաս տա ցի սկս վել է 16.04.2009 թվա կա նին։ 
Հանձ նա րա րա գի րը ստա նա լու և ստու գու մը սկ սե լու ամ սաթ վի մա սին Ըն կե րու թյան 
ի րա զեկ վա ծու թյու նը հաս տատ վել է Ըն կե րու թյան տնօ րե նի ստո րագ րու թյամբ (1ին հա
տոր, գ.թ. 56)։

2) Կո մի տե ի նա խա գա հի 10.04.2009 թվա կա նի թիվ 1/512 հրա մա նով Նո րայր Գրի-
գո րյանն ա զատ վել է հար կային ծա ռա յու թյու նից (1ին հա տոր, գ.թ. 134)։

3) Կո մի տե ի նա խա գա հի 29.04.2009 թվա կա նի «ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի նա խա գա հի թվով 5 հանձ նա րա րագ րե րով ստու-
գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձանց կազ մում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» 
թիվ 1-07/684-Ա հրա մա նով Ըն կե րու թյու նում ստու գում ի րա կա նաց նող ան ձանց կազ մը 
լրաց վել է։ Որ պես ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձինք ստուգ մա նը ներգ-
րավ վել են Կո մի տե ի օ պե րա տիվ-հե տա խու զու թյան վար չու թյան 1-ին բաժ նի օ պեր լի ա-
զոր ներ Պա րույր Ե պիս կո պո սյա նը և Պարգև Գա լո յա նը (1ին հա տոր, գ.թ. 60)։

4) Տես չու թյան պե տի 29.04.2009 թվա կա նի թիվ 428 զե կու ցագ րի հի ման վրա՝ Ըն-
կե րու թյու նում ի րա կա նաց վող ստուգ ման ժամ կե տը Կո մի տե ի նա խա գա հի 30.04.2009 
թվա կա նի թիվ 1-07/698-Ա հրա մա նով եր կա րաձգ վել է 10 ա նընդ մեջ աշ խա տան քային 
օ րով (1ին հա տոր, գ.թ. 5859)։

5) Ըն կե րու թյան տնօ րեն Գա գիկ Բա բա յա նի՝ Կո մի տե ի օ պե րա տիվ-հե տա խու զու-
թյան վար չու թյու նում 04.05.2009 թվա կա նին տված բա ցատ րու թյան հա մա ձայն՝ «…ապ-
րանք նե րը ձեռք եմ բե րել շու կա նե րից, ան հատ ան ձան ցից ա ռանց հիմ նա վո րող փաս-
տաթղ թե րի։ … 2008 թվա կա նի տա րե կան հաշ վետ վու թյուն նե րում ի րա ցու մը ցույց եմ 
տվել փաս տա ցի կա տար ված ի րաց մա նը հա մա ձայն, սա կայն ծախ սային մա սը ցույց եմ 
տվել ա ռանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի…» (2րդ հա տոր, գ.թ. 25)։ 

6) Ստուգ ման ար դյունք նե րով 20.05.2009 թվա կա նին կազմ ված թիվ 1000042 ակ-
տով Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադր վել է լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն 89.382.000 
ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ շա հու թա հար կի գծով՝ 43.322.700 ՀՀ դրամ /ակ տի 1-ին կետ/, ե կամ-
տա հար կի գծով՝ 7.860.600 ՀՀ դրամ /ակ տի 2-րդ կետ/, ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով՝ 
33.167.000 ՀՀ դրամ /ակ տի 4-րդ կետ/ և «Դ րա մարկ ղային գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի խախտ ման հա մար՝ 5.211.700 ՀՀ դրամ /ակ տի 17-րդ կետ/` նե րա ռյալ տույ ժե-
րի և տու գանք նե րի գու մար նե րը։ Ակ տի 4-րդ կե տով ար ձա նագր վել է, որ «2008 թվա կա-
նի բո լոր չորս ե ռամ սյակ նե րի ԱԱՀ-ի հաշ վարկ նե րի դե բե տային շր ջա նա ռու թյան տո ղե-
րում ներ կա յաց վել են ՀՀ տա րած քում մա տա կա րար նե րից ձեռք բեր ված ապ րանք նե րի 
հա մար վճար ված հաշ վանց ման (պա կա սեց ման) են թա կա ԱԱՀ-ի գու մար ներ, ո րոնց վե-
րա բե րյալ Ըն կե րու թյու նը հար կային հա շիվ ներ չի ու նե ցել, բան կային փո խանց մամբ վճա-
րում ներ չի կա տա րել և «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված կար գով տե ղե կու թյուն ներ չի ներ կա յաց րել հար կային տես չու թյուն, ո րի 
հետ ևան քով դրանք են թա կա չեն հաշ վանց ման» (1ին հա տոր, գ.թ. 719)։

7) Կազ մա կեր պու թյան 14.08.2009 թվա կա նի Հմ 24910909 փոր ձա գե տի եզ րա կա-
ցու թյան հա մա ձայն՝ թիվ 1000042 ակ տով ար ձա նագր ված խախ տում նե րի դր վագ նե րով 
Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ա ռա ջա ցող հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը կազ մում են 
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37.749.800 ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ 17.436.200 ՀՀ դրամ հարկ (ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ), 
4.640.200 ՀՀ դրամ տույժ, 15.673.400 ՀՀ դրամ տու գանք ներ։ Ա վե լաց ված ար ժե քի հար-
կի գծով 17.436.200 ՀՀ դրամ հար կի գու մա րի գծով պար տա վո րու թյունն ա ռա ջա ցել է 
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի պա հան ջի ոչ ճիշտ կի-
րառ ման հետ ևան քով, այլ ոչ թե հարկ ման հա մար հիմք հա մար վող փաս տաթղ թե րում 
ա ռանց ԱԱՀ-ի դե բե տային շր ջա նա ռու թյան ի րա կա նում չու նե նա լու պայ ման նե րում 
ԱԱՀ-ի դե բե տի ցույց տր ման պայ ման նե րում։ 20.05.2009 թվա կա նի թիվ 1000042 ակ-
տով Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադր ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վարկ վել են 
փաս տաթղ թային ստուգ ման մե թո դով, սա կայն ամ բողջ ծա վա լով հաշ վի չեն ա ռն վել Ըն-
կե րու թյան հե տա զոտ վող ժա մա նա կաշր ջա նի հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման սկզբ նա-
կան փաս տաթղ թե րը։ Մի ա ժա մա նակ եզ րա կա ցու թյու նում նշ վել է, որ ակ տի 1-ին և 2-րդ 
կե տե րում նշ ված փաս տե րը չեն բխում սույն փոր ձաքն նու թյա նը տրա մադր ված Ըն կե-
րու թյան հաշ վա պա հա կան փաս տաթղ թե րի տվ յալ նե րից և գոր ծող օ րենսդ րու թյան պա-
հանջ նե րից, հետ ևա բար շա հու թա հար կի գծով և ե կամ տա հար կի գծով հար կային պար-
տա վո րու թյուն ներ չեն ա ռա ջա նում (1ին հա տոր, գ.թ. 7789)։

8) Կո մի տե ի հե տաքն նու թյան վար չու թյան 26.08.2009 թվա կա նի «նյու թե րով քրե-
ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան 2008 
թվա կա նի գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում ա ռա ջա ցել է լրա ցու ցիչ գանձ ման են թա կա 
17.436.200 ՀՀ դրամ ԱԱՀ, ո րը փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան 
տնօ րեն Գա գիկ Բա բա յա նի կող մից «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
23-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի ոչ ճիշտ կի րառ ման ար դյունք է, այլ ոչ թե հար կեր վճա-
րե լուց չա րամ տո րեն խու սա փե լու նպա տա կով հար կային հաշ վետ վու թյուն նե րում կամ 
հարկ ման հիմք հան դի սա ցող այլ փաս տաթղ թե րում խե ղա թյուր ված տվյալ ներ մտց նե-
լու ար դյունք։ Ո րոշ ման հիմ քում դր վել է Կազ մա կեր պու թյան 14.08.2009 թվա կա նի Հմ 
24910909 եզ րա կա ցու թյու նը (1ին հա տոր, գ.թ. 9091)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա-

րա նը ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վե րա բե րե լի է այն ա պա ցույ ցը, ո րն ա վե լի կամ պա կաս հա վա նա կան է դարձ նում վե ճը 
լու ծե լու հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ ևէ փաս տի գո յու թյու նը, քան այն կլի-
ներ ա ռանց այդ ա պա ցույ ցի: Ոչ վե րա բե րե լի ա պա ցույցն ան թույ լատ րե լի է: Վե րա բե րե լի 
ա պա ցույ ցը թույ լատ րե լի է, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա-
րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է 
փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման 
վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րա նը 
վճ ռի մեջ պետք է պատ ճա ռա բա նի նման հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա-
կան դա տա րա նը գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս գնա հա տում 
է ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է, թե գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ հան գա մանք-
ներն են պարզ վել, և ո րոնք չեն պարզ վել, ո րո շում է տվ յալ գոր ծով կի րառ ման են թա կա 
օ րենք նե րը և այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րո շում է հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե-
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լու կամ այն մեր ժե լու հար ցը։ 
Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը գոր ծի լուծ-

ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց նե-
րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով։ Ը նդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծում ե ղած բո լոր վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ 
և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 122-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ ստո րա դաս դա տա րա նում գոր ծի նոր քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է վե րա դաս 
դա տա րա նի ո րոշ ման հի ման վրա` վե րա դաս դա տա րա նի սահ մա նած ծա վա լով։ 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, իր 27.12.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ մաս նա կի ո րեն բա-
վա րա րե լով Տես չու թյան և Ըն կե րու թյան վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը, բե կա նել է ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նի 27.04.2010 թվա կա նի վճի ռը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր քն նու-
թյան։ Նշ ված ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վի ճարկ վող ակ տի 
ի րա վա չա փու թյան հար ցին, ար ձա նագ րել է, որ «Դա տա րա նը նոր քն նու թյան ըն թաց քում 
պետք է պատ շաճ գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նի ակ տը, ի նչ պես նաև այն հա մադ րե-
լով Կազ մա կեր պու թյան 14.08.2009 թվա կա նի Հմ 24910909 փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան 
հետ՝ հիմ նա վո րի այդ ակ տով ար ձա նագր ված խախտ ման ի րա վա չա փու թյան հար ցը»:

 Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Դա տա րա նը հայ ցի բա վա-
րար ման հիմ քում դրել է Կազ մա կեր պու թյան 14.08.2009 թվա կա նի Հմ 24910909 փոր ձա-
գե տի եզ րա կա ցու թյու նը: Մինչ դեռ, սույն գոր ծով Դա տա րա նը քն նարկ ման ա ռար կա 
չի դարձ րել Ըն կե րու թյան տնօ րեն Գա գիկ Բա բա յա նի` ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-
թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի օ պե րա տիվ-հե տա խու զու թյան վար չու թյու նում 
04.05.2009 թվա կա նին տված բա ցատ րու թյու նը, ը ստ ո րի՝ «…ապ րանք նե րը ձեռք եմ 
բե րել շու կա նե րից, ան հատ ան ձան ցից ա ռանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի։ … 
2008 թվա կա նի տա րե կան հաշ վետ վու թյուն նե րում ի րա ցու մը ցույց եմ տվել փաս
տա ցի կա տար ված ի րաց մա նը հա մա ձայն, սա կայն ծախ սային մա սը ցույց եմ տվել 
ա ռանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի…» և չի պատ ճա ռա բա նել, թե ին չու է այդ ա պա-
ցույ ցը մեր ժում»:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, գնա հա տե լով և հա մադ րե լով Կազ մա կեր պու թյան 
14.08.2009 թվա կա նի Հմ 24910909 փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը և Ըն կե րու թյան 
տնօ րեն Գա գիկ Բա բա յա նի` Կո մի տե ի օ պե րա տիվ-հե տա խու զու թյան վար չու թյու նում 
04.05.2009 թվա կա նին տված բա ցատ րու թյու նը, հայ ցը մաս նա կի ո րեն՝ վի ճարկ վող ակ-
տի 17-րդ կետն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սով, բա վա րա րե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ «եզ-
րա կա ցու թյու նից պարզ չէ, թե Ըն կե րու թյան տնօ րե նի կող մից ի նչ հաշ վա պա հա կան 
փաս տաթղ թեր են ներ կա յաց վել», «Ըն կե րու թյան կող մից ստու գումն ի րա կա նաց նող 
ան ձանց չեն ներ կա յաց վել հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր, ին չի հետ ևան քով ստու-
գումն ի րա կա նաց վել է հար կային գոր ծում առ կա փաս տաթղ թե րի և Ըն կե րու թյան ան-
ձնա կան հաշ վի քար տե րի հի ման վրա», և գտել է, որ առ կա չէ որ ևէ հիմք «Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծով ակ-
տը՝ բա ցի ակ տի 17-րդ կե տից, ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մաս նա կի ո րեն բա վա-
րա րե լով և բե կա նե լով Դա տա րա նի վճ ռի՝ հայ ցը մեր ժե լու մա սը, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
«Դա տա րա նը չի պատ ճա ռա բա նել, թե ին չու Կազ մա կեր պու թյան 14.08.2009 թվա կա նի 
Հմ 24910909 փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյունն ակ տով ար ձա նագր ված խախտ ման ի րա-
վա չա փու թյան տե սան կյու նից չի կա րող հա մար վել պատ շաճ ա պա ցույց», «Դա տա րա-
նը պետք է պար զեր ա րդյոք Ըն կե րու թյան տնo րեն Գա գիկ Բա բա յա նը, նշ ված բա ցատ-
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րու թյու նը տա լով, օ գտ վել է «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ-
մա կերպ ման և ան ցկաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի գ) կե տով սահ ման ված 
ի րա վուն քից, ա րդյոք նշ ված բա ցատ րու թյու նը պա հան ջե լը ստու գումն ի րա կա նաց նող 
ան ձանց «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և ան-
ցկաց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի «բ» կե տով 
սահ ման ված ի րա վուն քի ի րա կա նա ցումն է, և այն ի րա կա նաց նելն ո ւղղ ված է ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով հե տապնդ վող նպա տա կին»։

 Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշ վա ծը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով՝ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի վճի ռը՝ հայ ցը մեր ժե լու մա սով, բե կա նե լու հիմ-
քում դր ված Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են, քա նի 
որ Ըն կե րու թյան տնօ րե նի՝ Կո մի տե ի օ պե րա տիվ-հե տա խու զու թյան վար չու թյու նում 
04.05.2009 թվա կա նին տված բա ցատ րու թյու նը ե ղել է սպա ռիչ այն ի մաս տով, որ ապ
րանք ներն ա ռանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի ձեռք է բե րել շու կա նե րից և 2008 
թվա կա նի տա րե կան հաշ վետ վու թյուն նե րում ծախ սային մա սը ցույց է տվել ա ռանց 
հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի: Այ սինքն՝ մինչ վի ճարկ վող ակ տը կազ մե լու պա հը 
ստու գող տե սուչ նե րին չեն ներ կա յաց վել կա տար ված ծախ սե րը հիմ նա վո րող հաշ վա-
պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թեր, ին չի հետ ևան քով ստու գումն ի րա կա նաց վել է 
հար կային գոր ծում առ կա փաս տաթղ թե րի և Ըն կե րու թյան ան ձնա կան հաշ վի քար տե րի 
հի ման վրա: Հետ ևա բար, վար չա կան մար մի նը հիմք չի ու նե ցել կաս կա ծե լու դրանց հա-
վաս տի ու թյա նը, ի սկ ակ տը կազ մե լուց հե տո ներ կա յաց ված հաշ վա պա հա կան հաշ վառ-
ման փաս տաթղ թե րը, ո րոնք վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում չեն ներ կա յաց վել և չեն 
հե տա զոտ վել, չէ ին կա րող քն նարկ վող պա րա գա յում հիմք հան դի սա նալ ակ տով ա ռա-
ջադր ված պար տա վո րու թյուն նե րը վե րա հաշ վար կե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշ-
ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
5-րդ կե տով սահ ման ված՝ Դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող-
ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է «Մար դու ի րա վունք նե-
րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն-
ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, 
հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար-
դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա-
յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 
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Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լի վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո-

րեն։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի ո րոշ ման` ՀՀ 
վար չա կան դա տա րա նի 16.06.2011 թվա կա նի վճ ռի` հայ ցը մեր ժե լու մա սը բե կա նե լու և 
այդ մա սով գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե լու մա սը, և այդ մա սով օ րի նա կան ո ւժ տալ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 16.06.2011 թվա կա նի վճ ռին։ Ո րոշ ման մնա ցած մա սը թող նել 
ան փո փոխ:

2. «Գա րա լե» ՍՊԸ-ից հօ գուտ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-
մուտ նե րի կո մի տե ի Գո րի սի տա րած քային հար կային տես չու թյան բռ նա գան ձել 20.000 
ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի, 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար ներ:

«Գա րա լե» ՍՊԸ-ից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան ձել 20.000 
ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուրք։ 

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ1/0143/05/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ1/0143/05/10
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Ա բո վ յան
 Դա տա վոր ներ՝ Գ. Ղա րի բյան
 Ա. Ա ռա քե լ յան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լի վճ ռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` 
ը ստ հայ ցի ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ-
սու հետ` Կո մի տե) ը նդ դեմ Կա մո Պետ րո սյա նի, «Դի նո Գոլդ Մայ նինգ Քամփ նի» ՓԲԸ-ի 
(այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` Կա մո Պետ րո սյա նից 33.780.415 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու, Ըն-
կե րու թյա նը ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի «ա» են թա կե տով նա-
խա տես ված պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա-
սին, և Կա մո Պետ րո սյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Կո մի տե ի` 12.08.2010 թվա կա նի 
ո րո շումն ի րեն տու գա նե լու մա սով ա ռո չինչ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Կո մի տեն պա հան ջել է բռ նա գան ձել Կա մո Պետ րո սյա-

նից 33.780.415 ՀՀ դրամ և պար տա վո րեց նել Ըն կե րու թյա նը կա տա րե լու ՀՀ մաք սային 
օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի «ա» են թա կե տով նա խա տես ված պար տա վո րու-
թյու նը։

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Կա մո Պետ րո սյա նը պա հան ջել է ի րեն 
տու գա նե լու մա սով ա ռո չինչ ճա նա չել Կո մի տե ի 12.08.2010 թվա կա նի ո րո շու մը: 
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Հ. Հով հան նի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
09.07.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
29.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կա մո Պետ րո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել 
է, բե կան վել և փո փոխ վել է Դա տա րա նի 09.07.2011 թվա կա նի վճ ռի` հա կընդ դեմ հայ ցը 
մեր ժե լու և Կա մո Պետ րո սյա նից 33.780.415 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու մա սով հայ ցը բա-
վա րա րե լու մա սե րը, և Կա մո Պետ րո սյա նի հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ Կա-
մո Պետ րո սյա նից 33.780.415 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու մա սով Կո մի տե ի հայ ցը մերժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ, 42-րդ հոդ ված նե րը, կի րա-

ռել է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ 
հոդ վա ծը, ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-920 ո րո շու-
մը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 128-րդ, 132-րդ, 203-րդ 
հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ վար չա կան ակ տի 

ա ռո չինչ լի նե լը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ ան ձի վրա դր վող 
պար տա կա նու թյու նը կամ տրա մադր վող ի րա վուն քը լի նի ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ: Ի սկ 
այն դեպ քե րում, ե րբ պար տա կա նու թյու նը դր վել է հիմք ըն դու նե լով օ րեն քի դրույթ նե րը, 
ա պա նման պար տա կա նու թյու նը չի կա րող որ պես ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ գնա հատ վել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ ՀՀ Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նը ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման մա սին 
իր դիր քո րո շումն ար տա հայ տել է վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շումն ըն դու-
նե լուց եր կու ա միս ան ց, ո ւս տի վար չա կան մար մի նը չէր կա րող նշ ված հոդ վա ծը կի րա-
ռել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի տվ յալ մեկ նա բա նու թյա նը հա մա պա տաս խան:

 Բա ցի այդ, ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն-
նե րով հայ տա րա րագ րումն օ րեն քով ան ձի վրա դր ված պար տա կա նու թյուն է, ին չը չկա-
տա րե լու հա մար ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված է վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյուն: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 09.07.2011 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Կա մո Պետ րո սյա նը («ԱՍԲՍ» ՍՊԸ-ի տնօ րեն) 

12.05.2010 թվա կա նի թիվ C-3754 ԲՄՀ-ով, 33.780.415 ՀՀ դրամ մաք սային ար ժե քով, Ա ՏԳ 
ԱԱ 39173300 ծած կագ րով հայ տա րա րագ րել է խո ղո վակ ներ՝ կցա մա սե րով (1ին հա
տոր, գ.թ. 47)։

2) Կո մի տե ի 01.06.2010 թվա կա նի «Մաք սային կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բե-
րյալ» ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ «… C-3754 առ 12.05.2010 թվա կա նի ԲՄՀ-ով հայ-
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տա րա րագր ված բե ռի զնն ման ժա մա նակ պարզ վեց, որ հայ տա րա րագր ված խո ղո վակ-
ներ՝ կցա մա սե րով, բե ռի փո խա րեն առ կա է պո լի մե րային թա ղան թից գլա նաձև ար-
տադ րանք՝ սև մե տա ղից ճո պան նե րով» (1ին հա տոր, գ.թ. 39)։

3) Կո մի տե ի 15.06.2010 թվա կա նի թիվ 8-2/8054-10 գրու թյան հա մա ձայն՝ «… Ա ՏԳ 
ԱԱ 391733 են թա դիր քում դա սա կար գե լի են չամ րա նա վոր ված, այլ նյու թե րի հետ չհա-
մակց ված պլաստ մա սայից խո ղո վակ նե րը: Քա նի որ դա սա կարգ ման ներ կա յաց ված 
խո ղո վակ նե րը հա մակց ված են այլ նյու թե րի հետ, ա պա դրանք չեն կա րող դա սա կարգ-
վել հի շյալ ծած կագ րով: Հետ ևա բար, ա ռաջ նորդ վե լով Ա ՏԳ ԱԱ հիմ նա կան կա նոն-
նե րով, վե րո հի շյալ ապ րանքն իր կցա մա սե րով և ամ րա կային դե տալ նե րով հան դերձ 
պետք է դա սա կարգ վի 392690 ապ րան քային են թա դիր քում» (1ին հա տոր, գ.թ. 42)։

4) «ՀՀ փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 09.07.2010 թվա կա նի թիվ Հմ 18911010 
եզ րա կա ցու թյան «Հետ ևու թյուն ներ» բաժ նի հա մա ձայն՝ «ՀՀ ներ մուծ ված, փոր ձաքն-
նու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող մեծ բրի տա նա կան «Flexadux Plastics» LTD կազ մա կեր-
պու թյան կող մից ար տադր ված ապ րան քա տե սակ նե րը հան դի սա նում են օ դա փոխ ման 
հա մա կար գի տար բեր նշա նա կու թյան և չա փե րի խո ղո վակ ներ՝ պո լի է թի լեն տե րեֆ տա-
լա տի թե լե րից հյուս ված գործ ված քով, ո րը եր կու կող մե րից պատ ված է պո լի վի նիլք լո-
րի դի շեր տե րով, հան գույց ներ, կցա մա սեր, մե տա ղա լա րե րի ճո պան ներ և այլն…» (1ին 
հա տոր, գ.թ. 4346)։

5) Կո մի տե ի 12.08.2010 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» ո րոշ ման 
հա մա ձայն՝ Կա մո Պետ րո սյա նը ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով ճա նաչ վել 
է զան ցա ռու և հայ տա րա րագր ված ապ րանքն ան վան ման ու Ա ՏԳ ԱԱ ծած կագ րի վե-
րա բե րյալ ոչ ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն նե րով հայ տա րա րագ րե լու հիմ քով տու գան վել է այդ 
ապ րան քի մաք սային ար ժե քի չա փով՝ 33.780.415 ՀՀ դրամ (1ին հա տոր, գ.թ. 3638)։ 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» են թա կե տի հա մա ձայն՝ առ ո չինչ է այն վար չա կան ակ տը, 
ո րում առ կա է, մաս նա վո րա պես` հետ ևյալ ակ նա ռու կո պիտ սխա լը. ակ տով դրա հաս-
ցե ա տի րոջ վրա դր վում է ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ պար տա կա նու թյուն, կամ նրան 
տրա մադր վում է ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն` առ ո չինչ վար չա կան ա կտն ըն դուն ման պա հից ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նի և են-
թա կա չէ կա տար ման կամ կի րառ ման։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րով ան դրա դար ձել է 
վար չա կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լու հար ցին: Մաս նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լու հա մար է ա կան և ան հրա ժեշտ 
պայ ման է ան ձի վրա ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ պար տա կա նու թյուն դնե լը, կամ ան ձին 
ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ ի րա վունք տրա մադ րե լը: Այ սինքն` ան ձի վրա դր վող պար-
տա կա նու թյու նը, կամ ան ձին տրա մադր վող ի րա վուն քը պար տա դիր կեր պով պետք է 
լի նի ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ: Հետ ևա բար վար չա կան ակ տով ան ձի վրա նույ նիսկ «ոչ 
ի րա վա չափ» պար տա կա նու թյուն դնե լը կամ ան ձին «ոչ ի րա վա չափ» ի րա վունք տրա-
մադ րե լը, ո րը կա րող է պարզ վել այդ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման վա րույ թում, դեռևս 
բա վա րար չէ վար չա կան ա կտն առ ո չինչ դի տե լու հա մար: Այ սինքն` Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտել է, որ վար չա կան ակ տի առ ո չինչ լի նե լը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է, որ դրա նով տրա մադր ված ի րա վուն քը կամ դր ված պար տա կա նու թյունն 
ա ռեր ևույթ ոչ ի րա վա չափ լի նի, ի սկ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ վի ճարկ վում է վար չա-



421

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

կան ակ տի հիմ քում դր ված հան գա մանք նե րի հա վաս տի ու թյու նը կամ կի րառ ված նոր-
մե րի սխալ կի րա ռե լի ու թյու նը կամ մեկ նա բա նու թյու նը, ա պա նման վար չա կան ակ տը 
չի կա րող դիտ վել առ ո չինչ, այլ այն կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու-
թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Սպան դա րյա նի 1 հար կային տես-
չու թյունն ը նդ դեմ «Նով ռո սին վեստ» ՍՊԸ-ի` 1.269.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան-
ջի մա սին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 12.03.2010 թվա կա նի ո րո շու մը, վար չա կան գործ թիվ 
ՎԴ/0562/05/09):

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» և «բ» կե տե րի հա մա ձայն՝ ան վա վեր է առ ո չինչ չհան դի սա-
ցող այն ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը, ո րն ըն դուն վել է 

-օ րեն քի խախտ մամբ, այդ թվում՝ օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մեկ նա բան-
ման հետ ևան քով, 

-կեղծ փաս տաթղ թե րի կամ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կա յաց-
ված փաս տաթղ թե րից ա կն հայտ է, որ ը ստ է ու թյան պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 
ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել այդ ա կտն ըն դու նող 
վար չա կան մարմ նի կամ դրա վե րա դաս մարմ նի կող մից, ի նչ պես նաև դա տա կան կար-
գով։

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րեն դի րը ոչ ի րա վա չափ է դի
տում այն վար չա կան ակ տը, ո րն ըն դուն վել է օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ 
մեկ նա բան ման հետ ևան քով, կամ ե թե ներ կա յաց վել են այն պի սի փաս տաթղ թեր, 
ո րոն ցից ա կն հայտ է, որ ը ստ է ու թյան տվյալ վար չա կան ակ տով պետք է ըն դուն վեր 
այլ ո րո շում։ Այ սինքն՝ վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար պետք է առ կա լի-
նի հետ ևյալ հիմ քե րից որ ևէ մե կը, այն է ՝

«ա» վար չա կան ա կտն ըն դուն վել է օ րեն քի սխալ կի րառ մամբ, կամ
«բ» վար չա կան ա կտն ըն դուն վել է օ րեն քի սխալ մեկ նա բան մամբ, կամ 
«գ» ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րից ա կն հայտ է, որ վար չա կան ակ տով պետք 

է ըն դուն վեր այլ ո րո շում: Ը նդ ո րում, վար չա կան ակ տի ոչ ի րա վա չափ՝ ան վա վեր լի նե-
լու հան գա ման քը ճա նաչ վում է ի նչ պես այդ ա կտն ըն դու նող վար չա կան մարմ նի կամ 
դրա վե րա դաս մարմ նի կող մից, այն պես էլ դա տա կան կար գով։

ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 128-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հայ տա րա րագ-
րումն ի րա կա նաց վում է վե րա դաս մաք սային մարմ նի սահ մա նած ձևով` գրա վոր, բա-
նա վոր կամ է լեկտ րո նային ե ղա նա կով` նշե լով ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ` ապ րանք նե րի 
և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի, դրանց տե ղա փոխ ման նպա տա կի մա սին, ի նչ պես նաև 
մաք սային հս կո ղու թյան և ձևա կերպ ման հա մար ան հրա ժեշտ այլ տե ղե կու թյուն ներ:

ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ որ պես հայ տա-
րա րա տու կա րող է հան դես գալ ապ րանք ներ տե ղա փո խող ան ձը կամ նրա կող մից լի ա-
զոր ված ան ձը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հայ տա րա րա տուն սույն օ րենսգր-
քի հա մա ձայն կրում է պա տաս խա նատ վու թյուն` հայ տա րա րագր ված տե ղե կու թյուն նե րի 
հա վաս տի ու թյան հա մար:

ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րը և տրանս պոր տային մի-
ջոց նե րը չհայ տա րա րագ րե լը, այ սինքն` դրանց մա սին ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն նե րը սահ-
ման ված ձևով չհայ տա րա րագ րե լը, ի նչ պես նաև հայ տա րա րագ րու մը ոչ ի րենց ան վան-
մամբ` հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում` ա ռա ջաց նում է 
տու գան քի նշա նա կում` այդ ապ րանք նե րի և տրանս պոր տային մի ջոց նե րի մաք սային 
ար ժե քի չա փով:
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 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լիս և Կա մո Պետ րո սյա նից 
33.780.415 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու հայ ցը բա վա րա րե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ «Կա-
մո Պետ րո սյա նը հան դի սա նում է ապ րանք ներ տե ղա փո խո ղի կող մից լի ա զոր ված ան-
ձ, ո րի պար տա կա նու թյունն էր ապ րանք ներն ի րենց ան վամբ հայ տա րա րագ րե լը: Նրա 
կող մից ապ րանք նե րը հայ տա րա րագր վել են ոչ ի րենց ան վան մամբ, որ պի սի ա րարքն 
ա ռա ջաց նում է ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա-
նատ վու թյուն, հետ ևա բար նրա վրա դր ված պար տա կա նու թյունն ա կն հայտ ոչ ի րա վա-
չափ դիտ վել չի կա րող: Կա մո Պետ րո սյանն իր վրա ա կն հայտ ոչ ի րա վա չափ պար տա-
կա նու թյուն դնե լը հի մա վո րում է Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
օ րենսգր քի 9-րդ, 32-րդ և 279-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հիմ քով (քա նի որ բա ցա կա-
յում է դրան ցով սահ ման ված մեղ քի առ կա յու թյան ստու գու մը վար չա կան մարմ նի կող-
մից): Օ րեն քի խախտ ման հիմ քով վար չա կան ակ տը կա րող է վի ճարկ վել մի այն վար չա-
կան ակ տի ան վա վե րու թյան ա ռու մով` «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ա/ են թա կե տով: Քա նի որ 
Կա մո Պետ րո սյա նի պա հան ջը հիմն վում է օ րեն քի խախտ մամբ իր վրա ոչ ի րա վա չափ 
պար տա կա նու թյուն դնե լու վրա, ո րը վար չա կան ակ տի ան վա վե րու թյան հիմք է, հետ-
ևա բար վե րը նշած հիմ նա վո րում նե րով ո րո շումն առ ո չինչ ճա նա չե լու հիմ քեր չկան: Ի սկ 
ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան հար ցի քն նար կումն ան վա վե րու թյան հիմ քե րով, դուրս է 
սույն հայ ցի շր ջա նակ նե րից: Կա մո Պետ րո սյա նի կող մից վկա յա կո չած` ՀՀ Սահ մա նադ-
րա կան դա տա րա նի 12.10.2010 թվա կա նի ՍԴՈ-920 ո րոշ ման մեկ նա բա նու թյուն նե րը վե-
րա բե րում են մեղ քի առ կա յու թյա նը, ո րը են թա կա է քն նարկ ման ակ տի ան վա վե րու թյան 
պա հան ջի դեպ քում, որ պի սի պա հանջ սույն գոր ծով չի ներ կա յաց վել: Քա նի որ Կա մո 
Պետ րո սյա նը ստա ցել է տու գան քի ո րո շու մը, սա կայն նշա նակ ված տու գան քի գու մա-
րը չի վճա րել, բա ցա կա յում է ո րո շումն առ ո չինչ ճա նա չե լու հիմ քե րը, ո րո շումն օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով ան վա վեր չի ճա նաչ ված, հետ ևա բար տու գան քի գու մա րի բռ նա-
գանձ ման հայ ցը են թա կա է բա վա րար ման»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճի ռը՝ Կա մո Պետ րո սյա նից 33.780.415 ՀՀ 
դրամ բռ նա գան ձե լու և հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լու մա սե րով բե կա նե լիս և փո փո խե լիս 
պատ ճա ռա բա նել է, որ «վե ճի հիմ քում ըն կած է Ըն կե րու թյան ան վամբ ներ մուծ ված բեռն 
ան վան ման և Ա ՏԳ ԱԱ ծած կագ րի վե րա բե րյալ ոչ ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն նե րով հայ տա-
րա րագր ման փաս տը, ին չը կող մե րը չեն վի ճար կում։ Մյուս կող մից գոր ծով հաս տատ-
ված փաստ է, որ բե ռի մաք սային ար ժե քի հայ տա րա րագր ված և վար չա կան ակ տով 
հաս տատ ված չա փե րը նույ նա կան են, այ սինքն` ոչ ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն նե րով հայ տա-
րա րագր ման տվյալ փաս տը չի ան դրա դար ձել բյու ջե տային մուտ քե րի չա փի վրա։ Այդ 
փաս տե րի պա րա գա յում բո ղո քի լուծ ման ա ռու մով է ա կան նշա նա կու թյուն է ձեռք բե-
րում ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 12.10.2010 թվա կա նի ՍԴՈ-920 ո րոշ մամբ ար-
տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը», «ինչ պես հետ ևում է ՀՀ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի դիր քո րո շու մից, ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով Կա մո Պետ րո-
սյա նին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կելն ի նք նան պա տակ է և չի բխում վի ճարկ վող 
նոր մի ը նդ հա նուր ի րա վա կար գա վոր ման ա ռար կայից։ Այ սինքն` ա կն հայտ է նրա վրա 
ոչ ի րա վա չափ պար տա կա նու թյուն դնե լու փաս տը, որ պի սի հան գա ման քը, «Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի «դ» կե տի հա մա ձայն, վար չա կան ակ տի ա ռոչն չու թյան հիմք է»: Մի ա ժա մա նակ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ «վի ճարկ վող ո րոշ մամբ Կա մո Պետ րո սյա նի վրա 
դր վող պար տա կա նու թյան ոչ ի րա վա չա փու թյան հիմ քում ըն կած է այն հան գա ման քը, 
որ պե տա կան բյու ջե ի մուտ քե րի նվա զեց ման չհան գեց նող ա րար քի հա մար նա չի կա-
րող պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել։ Ը նդ ո րում, այդ ոչ ի րա վա չա փու թյու նը հաս-
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տա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ չէ պար զել վար չա կան ակ տի հիմ քում դր ված հան գա-
մանք նե րի հա վաս տի ու թյու նը, կամ կի րառ ված նոր մե րի սխալ կի րա ռե լի ու թյու նը կամ 
մեկ նա բա նու թյու նը, քա նի որ ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի սխալ կի րա-
ռե լի ու թյու նը տվ յալ դեպ քում ի սկզ բա նե ա կն հայտ է լի նում։ Հետ ևա բար, վի ճարկ վող 
ո րո շումն ա ռո չինչ է Կա մո Պետ րո սյա նին ՀՀ մաք սային օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծով 
զան ցա ռու ճա նա չե լու, ու րեմն և նրան տու գա նե լու մա սե րով»։

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը գտ նում է, որ Կա մո Պետ րո սյա նի կող մից վար չա կան ա կտն ա ռո չինչ ճա նա չե լու պա-
հան ջի հիմ քում դր ված հիմ նա վո րում նե րը, այդ թվում՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի 12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-920 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո-
րո շու մը, ոչ թե վար չա կան ա կտն առ ո չինչ ճա նա չե լու, այլ ան վա վեր ճա նա չե լու հիմք 
են, քա նի որ տվ յալ դեպ քում վար չա կան ակ տով ան ձի վրա նույ նիսկ «ոչ ի րա վա չափ» 
պար տա կա նու թյուն դնե լը կամ ան ձին «ոչ ի րա վա չափ» ի րա վունք տրա մադ րե լը կա-
րող է պարզ վել այդ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման վա րույ թում: Նման պայ ման նե րում 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվ յալ դեպ քում առ կա չեն «Վար չա րա րու-
թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված վար չա կան ա կտն առ ո չինչ ճա նա չե լու հիմ քե րը, ո ւս տի Կա մո Պետ րո սյա նի 
հա կընդ դեմ հայ ցը են թա կա էր մերժ ման, և նկա տի ու նե նա լով, որ Կո մի տե ի 12.08.2010 
թվա կա նի ո րո շումն առ ո չինչ չէ, օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան վա վեր չի ճա նաչ վել, 
ո ւս տի Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ Կա մո Պետ րո սյա նից 33.780.415 
ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու Կո մի տե ի պա հան ջը են թա կա էր բա վա րար ման, որ պի սի դիր-
քո րո շում և ի րա վա ցի ո րեն դրս ևո րել է Դա տա րա նը:

 
Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 

է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
5-րդ կե տով սահ ման ված՝ Դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու՝ Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու-
րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր-
ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում 
է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն-
քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված 
ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա-
տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան 
ա կտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա-
կա յում է ։

 Դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լի վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել 

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ 
տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 09.07.2011 թվա կա նի վճ ռին։ 

2. Կա մո Պետ րո սյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ-
նա գան ձել 1.023.412,45 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի, 1.020.000 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան 
տուր քի գու մար ներ։ 

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1896/05/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1896/05/10
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Գ. Ղա րի բյան
 Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վ յան
 Լ. Սո սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի հու նի սի 29-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Մա րի նե Վար դա նյա նի, Ին գա և Վա հե Կա-

րա պե տյան նե րի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 15.02.2012 
թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Մա րի նե Վար դա նյա նի, Ին գա և Վա հե Կա րա պե տյան նե-
րի հայ ցի ը նդ դեմ Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նի, եր րորդ ան ձ Սյու զան Ստե փա նյա-
նի` Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նին հայց վոր նե րի ան վամբ տն տե սու թյան թիվ 1 գր քից 
Ա բո վ յան քա ղա քի Կո տայ քի փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ քաղ վածք 
տրա մադ րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Մա րի նե Վար դա նյա նը, Ին գա և Վա հե Կա րա պե տյան նե րը 

պա հան ջել են պար տա վո րեց նել Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նին հայց վոր նե րի ան-
վամբ տն տե սու թյան թիվ 1 գր քից Ա բո վ յան քա ղա քի Կո տայ քի փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան-
շարժ գույ քի նկատ մամբ քաղ վածք տրա մադ րել:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Բաղ դա սա րյան) (այ սու հետ` Դա տա-
րան) 27.06.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է ։

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
15.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սյու զան Ստե փա նյա նի և Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա-
նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը բա վա րար վել են. Դա տա րա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել 
է` հայ ցը մերժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Մա րի նե Վար դա նյա նը, Ին գա և 
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Վա հե Կա րա պե տյան նե րը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

24-րդ հոդ վա ծը, 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը։ 
Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում են հետ ևյալ փաս տարկ-

նե րով.
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` 11.09.2009 թվա կա նի թիվ ՎԴ/1483/05/09 վար չա կան 

գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով հաս տատ ված է հա մար վել, որ 2003 թվա կա-
նին Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մից հա մայն քի տն տե սու թյան թիվ 1 գր քից Գրի-
գոր Կա րա պե տյա նի ան վամբ` ըն տա նի քի կազ մի նշու մով տր վել է թիվ 643 քաղ ված քը, 
ո րի հի ման վրա ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան 
կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի Ա բո վ յա նի տա րած քային ստո րա բա ժան ման (այ սու հետ`-
Կա դաստր) կող մից Կո տայ քի փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրանց վել 
է Գրի գոր, Նա դեժ դա, Յու րիկ Կա րա պե տյան նե րի, Սյու զան և Վա չա գան Ստե փա նյան-
նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Նույն վճ ռով հաս տատ վել է նաև, որ Մա րի նե Վար-
դա նյա նը, Ին գա և Վա հե Կա րա պե տյան նե րը ևս վի ճե լի ան շարժ գույ քի օգ տա գոր ծող ներ 
է ին, ո ւս տի նրանց ա նուն նե րը նույն պես պետք է նշ վե ին հա մայն քի տն տե սու թյան թիվ 1 
գր քի` 2003 թվա կա նի քաղ ված քում: Մինչ դեռ քաղ ված քում Մա րի նե Վար դա նյա նի, Ին գա 
և Վա հե Կա րա պե տյան նե րի ա նուն ներն ան հիմն կեր պով չնշ վե լու ար դյուն քում վեր ջին-
ներս զրկ վել են ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր դառ նա լու ի րենց ի րա վուն քից:

Տ վ յալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, գա լով այն եզ րա հանգ ման, որ Ա բո վ յա նի 
քա ղա քա պե տա րանն ի րա վա սու չէ տրա մադ րե լու քաղ վածք, ո րոշ ման մեջ չի պատ ճա ռա-
բա նել նման հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը: Ա վե լին, ան տե սե լով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
11.09.2009 թվա կա նի թիվ ՎԴ/1483/05/09 վար չա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
վճի ռը, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը թույլ է տվել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
24-րդ հոդ վա ծի և 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հանջ նե րի ա կն հայտ խախ տում:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են բե կա նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 15.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 
27.06.2011 թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի հետ ևյալ փաս տը`
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` 11.09.2009 թվա կա նի թիվ ՎԴ/1483/05/09 օ րի նա կան 

ու ժի մեջ մտած վճ ռով, կա յաց ված վար չա կան գոր ծով ը ստ հայ ցի Մա րի նե Վար դա նյա-
նի, Ին գա և Վա հե Կա րա պե տյան նե րի ը նդ դեմ Սյու զան Ստե փա նյա նի, Գրի գոր Կա րա-
պե տյա նի, Նա դեժ դա Կա րա պե տյա նի, Վա չա գան Ստե փա նյա նի, Ա բո վ յա նի քա ղա քա-
պե տա րա նի, եր րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե ի Ա բո վ յա նի տա րած քային ստո րա բա ժան ման` 14.08.2007 թվա կա-
նին կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը, ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի-
րը և 25.12.2007 թվա կա նին կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը մաս նա կի ան վա վեր ճա-
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նա չե լու և հայց վոր նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, 
հաս տատ վել են հետ ևյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րը`

2003 թվա կա նին Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մից հա մայն քի տն տե սու-
թյան թիվ 1 գր քից Գրի գոր Կա րա պե տյա նի ան վամբ, ըն տա նի քի կազ մի նշու մով տր վել 
է թիվ 643 քաղ ված քը, ո րի հի ման վրա Կա դաստ րի կող մից Ա բո վ յան քա ղա քի Կո տայ քի 
փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրանց վել է Գրի գոր, Նա դեժ դա, Յու րիկ 
Կա րա պե տյան նե րի, Սյու զան և Վա չա գան Ստե փա նյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը: Մա րի նե Վար դա նյա նը, Ին գա և Վա հե Կա րա պե տյան նե րը ևս հան դի սա ցել են 
Ա բո վ յան քա ղա քի Կո տայ քի փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի օգ տա գոր ծող ներ, և 
նրանց ա նուն նե րը նույն պես պետք է նշ վե ին ՀՀ Կո տայ քի մար զի հա մայն քի տն տե սու-
թյան հա մար 1 գր քի 2003 թվա կա նի քաղ ված քում /գ րանց ման հա մար 643/` «Ըն տա նի քի 
կազ մը» բաժ նում, ի նչն ան հիմն կեր պով չի կա տար վել, ին չի հետ ևան քով էլ նրանք զրկ-
վել են ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը պե տա կան գրանց ման 
են թար կե լու հնա րա վո րու թյու նից (հա տոր 1ին, գ.թ. 48):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա-

րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է 
փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման 
վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ նախ կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան կամ վար չա կան գոր ծով o րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած դա տա րա նի վճ ռով հաu տատ ված փաu տե րը միև նույն կող մե րի մաu նակ
ցու թյամբ uույն o րենuգր քով նա խա տեu ված որ ևէ գործ քն նե լիu վերu տին ա պա ցուց ման 
կա րիք չու նեն։

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը գոր ծի լուծ-
ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց-
նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով։ Գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա
կու թյուն ու նե ցող փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է գոր-
ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա 
հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ Ը նդ ո րում, միև նույն կող մե րի մաu նակ ցու թյամբ նախ-
կի նում քնն ված քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով o րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա րա նի 
վճ ռով հաu տատ ված փաu տերն ա պա ցուց ման կա րիք չու նեն (տես` Դո նա րա Սարգ-
սյանն ը նդ դեմ Եր ևա նի Կենտ րոն թա ղա պե տա րա նի, Հա կոբ Կա րա պե տյա նի, եր րորդ 
ան ձինք Ի զա բել Փար սա դա նյա նի, Բրա բի ոն Շա հի նյա նի` Եր ևա նի Սպան դա րյա նի շրջ-
խորհր դի գործ կո մի 13.10.1994 թվա կա նի թիվ 37/38 ո րո շու մը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա-
չե լու և բնա կա րա նի ամ բողջ տա րած քի նկատ մամբ նոր ո րո շում կա յաց նե լուն պար տա-
վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 16.10.2009 թվա կա նի 
թիվ ՎԴ/4166/05/08 ո րո շու մը)։ 

«Կա դաստ րային քար տե զագ րումն ա վարտ ված տա րածք նե րում ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ ի րա վունք նե րի ա ռա ջին պե տա կան գրանց ման կար գը հաս տա տե լու մա-
սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 31.12.1998 թվա կա նի թիվ 867 ո րոշ մամբ հաս տատ ված Կա-
դաստ րային քար տե զագ րումն ա վարտ ված տա րածք նե րում ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
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ի րա վունք նե րի ա ռա ջին պե տա կան գրանց ման կար գի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի ա ռա ջին պե տա կան գրանց ման աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց վում են ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քը հաս տա տող փաս տաթղ-
թե րի և կա դաստ րային քար տեզ նե րի հի ման վրա: Նույն կար գի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քը հաս տա տող փաս տաթղ թեր են հան դի սա նում 
հո ղային բա րե փո խում նե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րը` 
կնք ված հա մա պա տաս խան հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի կող մից, հո ղի սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի ժա մա նա կա վոր վկա յա կան նե րը, հո ղի սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի պե տա կան ակ տե րը, ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) ի րա վուն քի 
գրանց ման վկա յա կան նե րը, շեն քե րի սե փա կա նու թյան վկա յագ րե րը, այ գե գործ նե րի 
ան դա մա տոմ սե րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով հո ղա մա սե րի ձեռք բեր ման վե րա բե րյալ փաս տաթղ թե րը և հո ղա մա սե րի հա-
տա կագ ծե րը` տր ված ի րա վա սու պե տա կան մար մին նե րի կող մից, Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով կնք ված օ տար ման, սե փա կա-
նաշ նորհ ման, վար ձա կա լու թյան մա սին պայ մա նագ րե րը, ան շարժ գույ քի բռ նա գանձ-
ման վե րա բե րյալ վճիռ ներն ու  դա տավ ճիռ նե րը, կտա կի, ը ստ օ րեն քի ի րա վա հա ջոր դու-
թյան կամ ժա ռանգ ման վե րա բե րյալ փաս տաթղ թե րը, գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում 
տն տե սու թյուն նե րի գր քե րից (ծ խա մա տյան նե րից) քաղ վածք նե րը, ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ ի րա վուն քը հաս տա տող, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված այլ փաս տաթղ թեր:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` 11.09.2009 թվա-
կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով հաս տատ ված է հա մար վել, որ 2003 թվա կա նին 
Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մից հա մայն քի տն տե սու թյան թիվ 1 գր քից Գրի գոր 
Կա րա պե տյա նի ան վամբ, ըն տա նի քի կազ մի նշու մով տր վել է թիվ 643 քաղ ված քը, ո րի 
հի ման վրա Կա դաստ րի կող մից Ա բո վ յան քա ղա քի Կո տայ քի փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան-
շարժ գույ քի նկատ մամբ գրանց վել է Գրի գոր, Նա դեժ դա, Յու րիկ Կա րա պե տյան նե րի, 
Սյու զան և Վա չա գան Ստե փա նյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: 

Դա տա րա նը բա վա րա րել է հայ ցը` հիմք ըն դու նե լով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` 
11.09.2009 թվա կա նի թիվ ՎԴ/1483/05/09 վար չա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
վճի ռը և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա-
հան ջը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բե կա նել է Դա տա րա նի 27.06.2011 թվա կա նի վճի ռը և մեր-
ժել հայցն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ թիվ 1 գիրքն ի րե նից ի րոք ներ կա յաց նում է 
ցու ցակ, ո րում առ կա գրա ռում ներն ար ված են մա տի տով և կան բազ մա թիվ ջն ջում ներ 
և այն ի րա վա հաս տա տող փաս տա թուղթ չի կա րող դի տարկ վել: Պատ ճա ռա բա նե լով 
նաև, որ նշ վա ծի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն-
քը հաս տա տող փաս տա թուղթ կհան դի սա նա գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում տն տե սու-
թյուն նե րի գր քե րից (ծ խա մա տյան նե րից) քաղ ված քը` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը եզ րա-
կաց րել է, որ Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րանն ի րա վա սու չէ տա լու քաղ վածք, այն էլ այն-
պի սի փաս տաթղ թից, ո րն ի րե նից ի րա վա հաս տա տող փաս տա թուղթ չի ներ կա յաց նում:

 Մինչ դեռ, հե տա զո տե լով գոր ծում առ կա փաս տե րը և վե րոգ րյա լը հիմք ըն դու նե լով` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի վճի ռը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա-
ռա բա նու թյամբ. 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` 11.09.2009 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով 
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նախ հաս տատ վել է, որ 2003 թվա կա նին Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մից հա-
մայն քի տն տե սու թյան թիվ 1 գր քից Գրի գոր Կա րա պե տյա նի ան վամբ, ըն տա նի քի կազ-
մի նշու մով տր վել է թիվ 643 քաղ ված քը, ո րի հի ման վրա Կա դաստ րի կող մից Ա բո վ յան 
քա ղա քի Կո տայ քի փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրանց վել է Գրի գոր, 
Նա դեժ դա, Յու րիկ Կա րա պե տյան նե րի, Սյու զան և Վա չա գան Ստե փա նյան նե րի սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քը:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մին նե րին ար գել վում է ան հա վա սար 
մո տե ցում ցու ցա բե րել մի ա տե սակ փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ, ե թե առ-
կա չէ դրանց տար բե րակ ման որ ևէ հիմք: 

Վե րոն շյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ վար չա կան մար մի նը մի ա տե սակ փաս տա-
կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ պար տա վոր է ցու ցա բե րել հա վա սար մո տե ցում: 
Հետ ևա բար նշ ված հոդ վա ծի` որ պես վար չա րա րու թյան կար ևո րա գույն սկզ բունք նե րից 
մե կի կի րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել` ա րդյոք եր կու ի րա վի ճակ նե րը մի ա տե-
սակ են և ա րդյոք վար չա կան մար մինն ան հա վա սար մո տե ցում է ցու ցա բե րել:

 Սույն գոր ծով 2003 թվա կա նին Գրի գոր, Նա դեժ դա, Յու րիկ Կա րա պե տյան նե րի, 
Սյու զան և Վա չա գան Ստե փա նյան նե րի ա նու նով տր վել է թիվ 643 քաղ ված քը` հիմք 
ըն դու նե լով ըն տա նի քի կազ մը: Նշ ված քաղ ված քը տր վել է Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա-
րա նի կող մից հա մայն քի տն տե սու թյան թիվ 1 գր քից: Մա րի նե Վար դա նյա նը, Ին գա և 
Վա հե Կա րա պե տյան նե րը պա հան ջել են պար տա վո րեց նել Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա-
րա նին հայց վոր նե րի ան վամբ տն տե սու թյան թիվ 1 գր քից Ա բո վ յան քա ղա քի Կո տայ քի 
փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ քաղ վածք տրա մադ րել` հիմք ըն դու նե լով 
նաև ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` 11.09.2009 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճի ռը:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված եր կու ի րա վի ճակ նե րում առ կա են մի ա տե սակ փաս տա-
կան հան գա մանք ներ, քա նի որ Մա րի նե Վար դա նյա նի, Ին գա և Վա հե Կա րա պե տյան-
նե րի պա հան ջը նույն պես ո ւղղ ված է Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նին, նույն պես վե րա-
բե րում է Ա բո վ յան քա ղա քի Կո տայ քի փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
թիվ 1 գր քից քաղ վածք տրա մադ րե լուն: 

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա բո վ յա նի քա ղա քա պե տա րա նը` 
որ պես վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին, չի կա րող մի դեպ քում այդ քաղ ված-
քը տրա մադ րել, ի սկ մեկ այլ` Մա րի նե Վար դա նյա նի, Ին գա և Վա հե Կա րա պե տյան նե-
րի պա հան ջի դեպ քում մեր ժել քաղ ված քի տրա մադ րու մը` հիմք ըն դու նե լով այն հան գա-
ման քը, որ թիվ 1 գիրքն ի րե նից ի րա վա հաս տա տող փաս տա թուղթ չի ներ կա յաց նում, և 
վեր ջինս ի րա վա սու չէ տրա մադ րել այդ պի սի քաղ վածք: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նման դիր քո րոշ ման հա մար հաշ վի է առ նում նաև այն հան-
գա ման քը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` 11.09.2009 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած վճ ռով հաս տատ վել է նաև, որ Մա րի նե Վար դա նյա նը, Ին գա և Վա հե Կա րա պե-
տյան նե րը ևս հան դի սա ցել են Ա բո վ յան քա ղա քի Կո տայ քի փո ղո ցի 67 հաս ցե ի ան շարժ 
գույ քի օգ տա գոր ծող ներ, և նրանց ա նուն նե րը նույն պես պետք է նշ վե ին ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի հա մայն քի տն տե սու թյան հա մար 1 գր քի 2003 թվա կա նի քաղ ված քում /գ րանց-
ման հա մար 643/` «Ըն տա նի քի կազ մը» բաժ նում և հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` դա-
տա րա նը 3/8 մա սով ան վա վեր է ճա նա չել Գրի գոր, Նա դեժ դա, Յու րիկ Կա րա պե տյան-
նե րի, Սյու զան և Վա չա գան Ստե փա նյան նե րի ան վամբ մի աս նա կան 4-53 մա տյա նի 
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0229 հա մա րի տակ 14.08.2007 թվա կա նին կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը, որ պես 
ան վա վե րու թյան հետ ևանք 3/8 մա սով ան վա վեր է ճա նաչ վել 19.12.2007 թվա կա նին մի 
կող մից Գրի գոր, Նա դեժ դա, Յու րիկ Կա րա պե տյան նե րի և Վա չա գան Ստե փա նյա նի, 
մյուս կող մից Սյու զան Ստե փա նյա նի միջև կնք ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան 
պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա Սյու զան Ստե փա նյա նի ան վամբ կա տար ված սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
5-րդ կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան 
ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ։

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու-
րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր-
ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում 
է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն-
քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված 
ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա-
տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի 15.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
27.06.2011 թվա կա նի վճ ռին:

2. Ա բո վյա նի քա ղա քա պե տա րա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի բռ նա գան ձել 
20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0585/05/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0585/05/11
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Լ. Սո սյան
 Դա տա վոր ներ՝ Ա. Սարգ սյան
 Հ. Բեդ ևյան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա-

նե րի վար չու թյան (այ սու հետ` Վար չու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 14.03.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Հաս միկ Օհ նի կյա նի ը նդ դեմ 
Վար չու թյան, եր րորդ ան ձ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա-
րու թյուն)՝ Իս պա նի այի քա ղա քա ցի Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն Օհ նի կյա նի՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա-
տող փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լուն պար տա վո րեց նե լու, Վար չու թյան թիվ 25/01-4725 
գրու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Հաս միկ Օհ նի կյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Վար-

չու թյանն ի րեն տրա մադ րել Իս պա նի այի քա ղա քա ցի Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն 
Օհ նի կյա նի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա-
վի ճա կը հաս տա տող փաս տա թուղ թը, ան վա վեր ճա նա չել Վար չու թյան թիվ 25/01-4725 
գրու թյու նը, ի նչ պես նաև դա տա կան ծախ սե րին ան դրա դառ նա լիս ծախ սե րի մեջ նե րա-
ռել նաև ներ կա յա ցուց չի ող ջա միտ վար ձատ րու թյան 170.000 ՀՀ դրա մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Բա բա յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
28.10.2011 թվա կա նի վճ ռով Վար չու թյան թիվ 25/01-4725 գրու թյունն ան վա վեր ճա նա չե-
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լու մա սով գոր ծի վա րույ թը Դա տա րա նին ը նդ դա տյա չլի նե լու հիմ քով կարճ վել է, ի սկ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս-
տա տող փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լուն Վար չու թյա նը պար տա վո րեց նե լու մա սով բա-
վա րար վել է: Մի ա ժա մա նակ վճռ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից բռ նա գան ձել 
50.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես ներ կա յա ցուց չին վճար վող գու մար:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
14.03.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վար չու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա-
նի 28.10.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վար չու թյու նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հաս միկ Օհ նի կյա նի ներ կա յա ցու-

ցիչ Ա րամ Խա չատ րյա նը։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 

և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ, 59-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 07.02.2008 թվա կա նի թիվ 134-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված «Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կամ մշ տա կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու 
(կա ցու թյան կար գա վի ճա կը եր կա րաձ գե լու) դի մու մի քն նարկ ման» կար գի 6-րդ կե տը, 
չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 297-րդ, 299-րդ, 300-րդ հոդ ված նե րը, «Ի րա-
վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծը, «Նո տա րի ա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
36-րդ հոդ վա ծը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 22-րդ, 24-րդ հոդ ված նե րը։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ «Վար չա րա րու թյան 

հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 2-րդ 
պար բե րու թյու նը կի րա ռե լի և թույ լատ րե լի է մի այն վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում հա-
սա րակ գրա վոր ձևի լի ա զո րագ րով հան դես գա լու պա րա գա յում, այլ ոչ թե վար չա կան 
վա րույ թից դուրս՝ վար չա կան մար մին նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում, այդ թվում՝ 
վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ա կտն ստա նա լու հետ կապ-
ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: Այ սինքն՝ որ ևէ ի րա վա կան ակ տով նա խա տես ված չէ 
վար չա կան վա րույ թից դուրս, հա սա րակ գրա վոր ձևով տր ված լի ա զո րագ րով, եր րորդ 
ան ձի կող մից մի այն օ տա րերկ րա ցուն տր վող ի րա վաս տեղծ պաշ տո նա կան փաս տա-
թուղ թը ստա նա լու ի րա վուն քը և այդ ի րա վունքն ի րա կա նաց նե լու կարգն ու պայ ման նե րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի 
Ռեն դոն Օհ նի կյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Թա գու հի Օհ նի կյա նին հաս ցե ագր ված 
31.01.2011 թվա կա նի թիվ 25/01-3724 գրու թյամբ Վար չու թյունն ի րա զե կել է, որ 22.11.2010 
թվա կա նի դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը 23.11.2010 թվա կա նին 
եզ րա փակ վել է բա րեն պաստ վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ և հրա վիր վել է այն առ ձեռն 
ստո րագ րու թյամբ հանձ նե լու հա մար, մի ա ժա մա նակ նշե լով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նից բա ցա կայե լու դեպ քում տրա մադ րել տե ղե կատ վու թյուն գտն վե լու վայ րի մա-
սին: Սա կայն Թա գու հի Օհ նի կյա նը չի ներ կա յա ցել և որ ևէ կերպ չի ար ձա գան քել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 14.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել:
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2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Բո ղոք բե րած ան ձի մատ նան շած ի րա վա կան ակ տե րից և ոչ մե կում չկա որ ևէ ի րա-

վա կան կար գա վո րում, ո րով օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի լի ա զոր ված ան ձի ի րա վա սու-
թյուն նե րը հա վաս տող լի ա զո րագ րի հա մար պա հանջ վում է նո տա րա կան վա վե րա ցում:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) 22.11.2010 թվա կա նի դի մու մով Թա գու հի Օհ նի կյա նը Վար չու թյու նից խնդ րել է իր 

որ դուն՝ Իս պա նի այի քա ղա քա ցի Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն Օհ նի կյա նին՝ ծն ված 
19.02.2008 թվա կա նին, տրա մադ րել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա ցու թյան 
ժա մա նա կա վոր կար գա վի ճակ (2րդ հա տոր, գ.թ. 26)։

2) 30.11.2010 թվա կա նի հա սա րակ գրա վոր ձևով կազմ ված լի ա զո րագ րի 1-ին կե տով 
Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն Օհ նի կյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Թա գու հի Օհ-
նի կյա նը լի ա զո րել է Հաս միկ Օհ նի կյա նին հան դես գա լու Վար չու թյու նում, այդ թվում՝ 
ստա նա լու Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն Օհ նի կյա նի կա ցու թյան կար գա վի ճա կը 
հա վաս տող փաս տաթղ թե րը (1ին հա տոր, գ.թ. 15)։

3) 12.01.2011 թվա կա նի դի մու մով Հաս միկ Օհ նի կյա նը Վար չու թյու նից խնդ րել է 
տրա մադ րել Թա գու հի Օհ նի կյա նի որ դու՝ Նա րեկ Լո ւիս Ռեն դոն Օհ նի կյա նի կա ցու թյան 
կար գա վի ճա կը հա վաս տող փաս տա թուղ թը (2րդ հա տոր, գ.թ. 31)։

4) Հաս միկ Օհ նի կյա նին հաս ցե ագր ված 31.01.2011 թվա կա նի թիվ 25/01-4725 գրու-
թյամբ Վար չու թյու նը հայտ նել է, որ «22.11.2010 թվա կա նին Թա գու հի Օհ նի կյա նը դի մել 
է Վար չու թյուն խնդ րե լով իր որ դուն՝ Իս պա նի այի քա ղա քա ցի Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի 
Ռեն դոն Օհ նի կյա նին՝ ծն ված 19.02.2008 թվա կա նին, տրա մադ րել Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում կա ցու թյան ժա մա նա կա վոր կար գա վի ճակ: Դուք 12.01.2011 թվա կա նին 
դի մել եք վար չու թյուն Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն Օհ նի կյա նի կա ցու թյան կար-
գա վի ճա կը հա վաս տող փաս տա թուղ թը ստա նա լու հա մար՝ ներ կա յաց նե լով 30.11.2010 
թվա կա նի լի ա զո րա գի րը: … Թա գու հի Օհ նի կյա նը Վար չու թյուն է դի մել 22.11.2010 թվա-
կա նին, ի սկ Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն Օհ նի կյա նին կա ցու թյան ժա մա նա կա վոր 
կար գա վի ճակ տա լու մա սին Վար չու թյու նում ո րո շում է կա յաց վել 23.11.2010 թվա կա նին: 
Դուք դի մել եք Վար չու թյուն 12.01.2011 թվա կա նին, ե րբ վար չա կան վա րույ թը 23.11.2010 
թվա կա նին ար դեն ի սկ եզ րա փակ ված է ե ղել վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ: … որ պես 
կա նոն գրա վոր վար չա կան ակ տի հանձ նու մը պետք է կա տար վի ակ տը վա րույ թի մաս-
նա կից նե րին առ ձեռն հանձ նե լու մի ջո ցով, սա կայն Թա գու հի Օհ նի կյա նը Վար չու թյուն 
չի ներ կա յա ցել և չի ստա ցել հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը: ... Նշ ված դեպ քում 
վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ ված է, Դուք վա րույ թի մաս նա կից չեք, ի նչ պես նաև վա-
րույ թի ըն թաց քում որ պես մաս նակ ցի ներ կա յա ցու ցիչ չեք հան դի սա ցել, հետ ևա բար Ձեր 
պա հանջն ի րա վա չափ չէ, և Ձեզ ներ կա յաց ված լի ա զո րագ րով չի կա րող տրա մադր վել 
Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն Օհ նի կյա նի կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հա վաս տող 
փաս տա թուղ թը» (1ին հա տոր, գ.թ. 1213)։ 

5) Թա գու հի Օհ նի կյա նին հաս ցե ագր ված 31.01.2011 թվա կա նի թիվ 25/01-3724 գրու-
թյամբ Վար չու թյու նը հայտ նել է, որ «… Ձեր դի մու մը 23.11.2010 թվա կա նին բա վա րար վել 
է, և Դուք պետք է ան ձամբ ներ կա յա նաք Վար չու թյուն Ձեր որ դու ժա մա նա կա վոր կա-
ցու թյան քար տը ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն ստա նա լու հա մար: Հա յաս տա նի Հան րա-
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պե տու թյու նից Ձեր բա ցա կայե լու դեպ քում խնդ րում ե նք տրա մադ րել ար ժա նա հա վատ 
տե ղե կատ վու թյուն՝ նշե լով Ձեր հաս ցեն» (2րդ հա տոր, գ.թ. 30)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է պա տաս խա նել 

այն ի րա վա կան հար ցին, թե ա րդյո՞ք կա րող է կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող 
քար տը հանձն վել վար չա կան վա րույ թի մաս նակ ցի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի ա նու նից 
հա սա րակ գրա վոր ձևով ձևա կերպ ված լի ա զո րա գիր ներ կա յաց րած ան ձին:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը վար չա կան մարմ նի` վար չա կան ա կտ ըն դու-
նե լուն ո ւղղ ված գոր ծու նե ու թյունն է:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թում որ պես վա րույ թի մաս նա-
կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ կա րող են հան դես գալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով լի ա զոր ված ան ձինք, այդ թվում` 
փաս տա բան ներ:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի` ներ կա յա ցուց չու թյա նը վե րա բե րող դրույթ նե րը կի րա ռե լի են բա ցա ռա պես 
վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում վա րույ թի մաս նա կից նե րի` ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի մի ջո ցով հան դես գա լու հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Նույն օ րեն քը չի նա խա-
տե սում վար չա կան վա րույ թից դուրս վար չա կան մարմ նի հետ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով 
հան դես գա լու հա րա բե րու թյուն նե րի որ ևէ կա նո նա կար գում:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րենք նե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով։

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` 
ժա մա նա կա վոր կամ մշ տա կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու դի մու մի քն նարկ-
ման կար գը, դի մու մի հետ ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րի ցան կը սահ մա նում է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008 թվա կա նի փետր վա րի 7-ի թիվ 134-Ն ո րոշ մամբ հաս-
տատ վել է «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կամ մշ տա կան կա ցու-
թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու (կա ցու թյան կար գա վի ճա կը եր կա րաձ գե լու) դի մու մի քն-
նարկ ման» կար գը:

 Վե րոն շյալ դրույթ նե րի հա մա կար գային մեկ նա բա նու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա-
հան գել, որ ժա մա նա կա վոր կամ մշ տա կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու դի-
մու մի քն նար կու մը վար չա կան վա րույ թի ի նք նու րույն տե սակ է, և վեր ջի նիս ա ռանձ նա-
հա տա կու թյուն նե րը սահ ման վում են «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով և դրա 
հի ման վրա ըն դուն ված ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008 թվա կա նի փետր վա րի 7-ի թիվ 134-
Ն ո րոշ մամբ ըն դուն ված կար գով: Հետ ևա բար կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող 
քար տի ստաց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը ան հրա ժեշտ է 
դի տար կել նշ ված ի րա վա կան ակ տե րի լույ սի ներ քո:

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` 
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ժա մա նա կա վոր, մշ տա կան և հա տուկ կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ նե րը հաս տա տող փաս տաթղ թերն են հա մա պա տաս խա նա բար ժա մա-
նա կա վոր կա ցու թյան քար տը, մշ տա կան կա ցու թյան քար տը և հա տուկ ան ձնա գի րը, 
ո րոնց ձևե րը հաս տա տում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008 թվա կա նի փետր վա րի 7-ի թիվ 134-Ն ո րոշ մամբ ըն դուն-
ված կար գի 3-րդ հա վել վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն`   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան և մշ տա կան կա ցու թյան քար տե րը` 80x120մմ չափ սի, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ տա րերկ րա ցու  ժա մա նա կա վոր կամ մշ տա կան 
կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող հիմ նա կան փաս տաթղ թեր են:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008 թվա կա նի փետր վա րի 7-ի թիվ 134-Ն ո րոշ մամբ ըն-
դուն ված կար գի 2-րդ հա վել վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` օ տա րերկ րա ցուն Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կամ մշ տա կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա-
լու կամ կար գա վի ճակ տա լը մեր ժե լու ո րոշ ման կրկ նօ րի նակն ան ձնագ րային և վի զա նե-
րի վար չու թյու նը ո րո շումն ըն դու նե լուց հե տո ե ռօ րյա ժամ կե տում, բայց ոչ ո ւշ, քան սույն 
կար գի 1-ին կե տում նշ ված ժամ կե տում ու ղար կում է կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա-
լու հա մար դի մած օ տա րերկ րա ցուն:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման հիմ քում դր վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու-
նը, որ գրա վոր վար չա կան ա կտն ըն դու նե լուց հե տո, այն ե ռօ րյա ժամ կե տում պետք է 
հանձն վի (դ րա ըն դուն ման մա սին պետք է ի րա զեկ վի) վա րույ թի մաս նակ ցին, ը նդ 
ո րում, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի վար չա կան ակ տի ի րա զեկ ման, հանձն ման և հրա պա րակ ման հա րա բե րու թյուն նե-
րը կար գա վո րող նոր մե րով և այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող այլ ի րա վա կան 
ակ տե րով նա խա տես ված չէ որ ևէ սահ մա նա փա կում, որ ան ձը, ո րը մաս նակ ցել է վար-
չա կան վա րույ թին, զրկ ված է վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տին իր 
ներ կա յա ցուց չի (նաև վար չա կան վա րույ թին չներգ րավ ված ներ կա յա ցուց չի) մի ջո ցով 
ի րա զեկ վե լու, ստա նա լու ի րա վուն քից, հե տա բար վա րույ թի ան գոր ծու նակ մաս նա կից 
Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն Օհ նի կյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Թա գու հի Օհ-
նի կյա նը, ի րա վա չա փո րեն ի րաց նե լով ի ր՝ որ պես իր փոք րա հա սակ որ դու օ րի նա կան 
ներ կա յա ցուց չի ի րա վունք նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար-
գով՝ հա սա րակ գրա վոր ձևով 30.11.2010 թվա կա նին Հաս միկ Օհ նի կյա նի ան վամբ տվել 
է լի ա զո րա գիր իր ա նու նից հան դես գա լու Վար չու թյու նում՝ այդ թվում իր փո խա րեն իր 
որ դու կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հա վաս տող փաս տաթղ թե րը ստա նա լու նպա տա կով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ վե րոն շյալ ի րա վա կան ակ տե-
րում բա ցա կա յում է կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող քար տի տրա մադր ման այն-
պի սի կա նո նա կար գում, ո րը կբա ցա ռեր որ ևէ այլ կերպ, քան կա ցու թյան կար գա վի ճակ 
հայ ցող ան ձին քարտն ու ղար կե լու հնա րա վո րու թյուն: Հետ ևա բար հարկ է հաշ վի առ նել 
այն, որ այն դեպ քե րում, ե րբ կա ցու թյան կար գա վի ճակ հայ ցող ան ձը վար չա կան վա-
րույ թին մաս նակ ցել է իր ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով, և վեր ջինս ներ կա է գտն վել վա րույ-
թին, կա ցու թյան քար տը կա րող է հանձն վել ներ կա յա ցուց չին, ան կախ այն հան գա ման-
քից, լի ա զո րա գի րը վա վե րաց ված է նո տա րի կող մից, թե ոչ: 

Մյուս կող մից Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, կար ևո րե լով կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հա-
վաս տող քար տի տրա մադր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հաշ վի առ նե լով այն, որ 
նշ ված քար տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ տա րերկ րա ցու  ժա մա նա կա վոր 
կամ մշ տա կան կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող հիմ նա կան փաս տա թուղթն է, 
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գտ նում է, որ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով վա րույ թին մաս նակ ցե լու դեպ քից է ա կա նո րեն 
տար բեր վոմ է կա ցու թյան քար տը վար չա կան վա րույ թին չմաս նակ ցած ներ կա յա ցուց-
չին հանձ նե լը, ե րբ վեր ջինս ներ կա յաց նում է հա սա րակ գրա վոր ձևով տր ված լի ա զո-
րա գիր: Վեր ջին դեպ քում բա ցա կա յում է որ ևէ ի րա վա հաս տա տող գոր ծո ղու թյուն, ո րը 
կվ կայեր լի ա զո րա գի րը կոնկ րետ ի րա վա տի րոջ կող մից տա լու հան գա ման քը, ին չը ռիսկ 
է պա րու նա կում այն քա նով, որ քա նով կա ցու թյան քար տը կա րող է հանձն վել մի ան ձի, 
ով ի րա պես լի ա զոր ված չէ այն ստա նա լու: Մյուս կող մից կա ցու թյան քար տը բա ցա ռա-
պես հաս ցե ա տի րո ջը հանձ նե լու պա հանջն ան ձին ան հար կի զր կում է իր ի րա վունք նե րը 
ոչ ան ձամբ, ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով ի րաց նե լուց:  Ա նհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև այն 
ի րո ղու թյու նը, որ կա ցու թյան կա րա գա վի ճակ հայ ցող ան ձինք միշտ չէ, որ գտն վում են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում և հնա րա վո րու թյուն ու նեն ներ կա յա նալ և ան ձամբ 
ստա նալ կա ցու թյան քար տը:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո լոր այն 
դեպ քե րում, ե րբ կա ցու թյան կար գա վի ճակ հայ ցող ան ձը վար չա կան վա րույ թին մաս-
նակ ցել է իր ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով, և վեր ջինս ներ կա է գտն վել վա րույ թին, կա ցու-
թյան քար տը կա րող է հանձն վել ներ կա յա ցուց չին, ան կախ այն հան գա ման քից, լի ա-
զո րա գի րը վա վե րաց ված է նո տա րի կող մից, թե ոչ, ի սկ այն դեպ քում, ե րբ կա ցու թյան 
կար գա վի ճակ հայ ցող ան ձը չի մաս նակ ցել վար չա կան վա րույ թին, չի ու նե ցել ներ կա յա-
ցու ցիչ, ով մաս նակ ցել է վար չա կան վա րույ թին, զրկ ված չէ կա ցու թյան քար տը ներ կա-
յա ցուց չի մի ջո ցով ստա նա լու ի րա վուն քից, ե թե վեր ջի նիս լի ա զո րու թյուն նե րը հա վաստ-
ված են նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լի ա զո րագ րով:

 Հա մադ րե լով վե րը նշ ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ կա ցու թյան կար գա վի ճակ տրա մադ րե լու ո րո շու մը, ի նչ պես նաև կա ցու թյան քար-
տը (այդ թվում` ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան քար տը) ան ձամբ տր վում է նման կար գա վի-
ճակ հայ ցող օ տա րերկ րա ցուն, կամ նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լի ա զո րա գիր ու-
նե ցող ներ կա յա ցուց չին, ո ւս տի մաս նակ ցի կամ վեր ջի նիս օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի 
ա նու նից հա սա րակ գրա վոր ձևով ձևա կերպ ված լի ա զո րա գիր ներ կա յաց րած ան ձին 
չի կա րող տրա մադր վել կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող փաս տա թուղ թը:

Վե րոն շյալ հիմ նա վոր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նը: Վե րոգ րյա լից ել նե լով և սույն գոր ծի փաս տե-
րի հա մադր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վար չա կան վա րույ թի ար դյուն-
քում վար չա կան ա կտն ըն դու նե լուց, այ սինքն՝ վար չա կան վա րույթն ա վարտ վե լուց հե-
տո, Նա րեկ Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն Օհ նի կյա նին տր ված Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հա վաս տող փաս տա թուղ թը 
կա րող էր տրա մադր վել վեր ջի նիս օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Թա գու հի Օհ նի կյա նին 
կամ Թա գու հի Օհ նի կյա նի այն ներ կա յա ցուց չին, ով կներ կա յաց ներ իր լի ա զո րու թյուն-
նե րը հա վաս տող նոտ րա կան կար գով վա վե րաց ված լի ա զո րա գիր:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշ ված պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։
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 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ կե տով սահ ման ված՝ դա տա կան ակ տը փո փո խե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո-
րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ 
Կոն վեն ցի այի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում 
իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի վե րը նշ-
ված հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ-
ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե-
տու թյան շա հե րից։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի 14.03.2012 թվա կա նի ո րոշ ման՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 28.10.2011 թվա կա նի վճ ռի 
հայ ցը բա վա րա րե լու մասն ան փո փոխ թող նե լու մա սը և այդ մա սով փո փո խել. Հաս միկ 
Օհ նի կյա նի հայցն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու-
թյան, եր րորդ ան ձ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան՝ Իս պա նի այի քա ղա քա ցի Նա րեկ 
Լո ւիս Ալ բեր տոյի Ռեն դոն Օհ նի կյա նի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա-
կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճա կը հաս տա տող փաս տա թուղ թը տրա մադ րե լուն պար-
տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին մեր ժել:

2. Հաս միկ Օհ նի կյա նից հօ գուտ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի 
վար չու թյան բռ նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա-
պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Հաս միկ Օհ նի կյա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռ նա գան ձել 
20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա և ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 23.05.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4585/05/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4585/05/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Գ. Ղա րի բյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վ յան 
 Ա. Ա ռա քե լ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ալ բերտ Խա չատ րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո-

քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.06.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Ալ-
բերտ Խա չատ րյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա-
քա պե տա րան), եր րորդ ան ձինք Վա նյա Խա չատ րյա նի, ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-
թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) Եր ևա նի 
տա րած քային ստո րա բա ժան ման` Եր ևա նի քա ղա քա պե տի (այ սու հետ` Քա ղա քա պետ) 
24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րո շումն առ ո չինչ կամ ան վա վեր ճա նա չե լու և որ պես 
հետ ևանք` Վա նյա Խա չատ րյա նի ան վամբ 05.08.2010 թվա կա նին կա տար ված ի րա վուն-
քի պե տա կան գրան ցու մը` 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով, ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ալ բերտ Խա չատ րյա նը պա հան ջել է առ ո չինչ կամ ան վա վեր 

ճա նա չել Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րո շու մը և որ պես հետ ևանք` 
ան վա վեր ճա նա չել Վա նյա Խա չատ րյա նի ան վամբ 05.08.2010 թվա կա նին կա տար ված 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը` 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Սարգ սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
30.01.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է ան վա վեր 
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ճա նա չել Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րո շու մը և որ պես հետ-
ևանք` ան վա վեր ճա նա չել Վա նյա Խա չատ րյա նի ան վամբ նշ ված ո րոշ ման հի ման վրա 
05.08.2010 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու-
մը` 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով: Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 
6240-Ա ո րո շումն առ ո չինչ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
27.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վա նյա Խա չատ րյա նի և Քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքն-
նիչ բո ղոք նե րը բա վա րար վել են` ո րոշ վել է բե կա նել Դա տա րա նի 30.01.2012 թվա կա նի 
վճի ռը և այն փո փո խել` հայ ցը` բա վա րար ված մա սով, մեր ժել: Մնա ցած մա սով վճի ռը 
թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ալ բերտ Խա չատ րյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Վա նյա Խա չատ րյա նը:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի (վեր նա գի րը փո փոխ վել է 27.04.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-50-Ն օ րեն քով) 3-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 37-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է «Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ, 20-րդ, 53-րդ, 55-
րդ, 57-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 70-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից Դա տա րա նի օ րի նա կան վճի ռը բե կա նե լու հիմ քում 

դր ված եզ րա հան գում ներն ան հիմն են և զուրկ են որ ևէ ի րա վա կան հիմ նա վո րու մից: 
Այս պես` Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վի ճարկ վող ո րոշ ման կա յաց ման 

հա մար հիմք է հան դի սա ցել Կո մի տե ի Ա րաբ կի րի տա րած քային ստո րա բա ժան ման (այ-
սու հետ` Կա դաստր) 27.10.2008 թվա կա նի թիվ Ել-1758 գրու թյու նը, ո րի հա մա ձայն` ը ստ 
կա դաստ րային գոր ծի տվ յալ նե րի` Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 հաս ցե ում 
Վա նյա Խա չատ րյա նի ան վամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով հաշ վառ ված է 94,7քմ 
մա կե րե սով շի նու թյուն, 272քմ մա կե րե սով հո ղա մաս և 300քմ մա կե րե սով զավ թած պե-
տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մաս:

 Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, խե ղա թյու րե լով գոր ծի փաս տե րը, հաշ վի չի ա ռել, 
որ Եր ևա նի Ա րաբ կիր թա ղային հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 25.09.2008 թվա կա նի 
թիվ 28/02-Խ-151/157 և Եր ևա նի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 29.04.2011 թվա կա-
նի թիվ 25/02-Խ-57 տե ղե կանք նե րով հաս տատ վում և ա պա ցուց վում է այն փաս տը, որ Եր-
ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 հաս ցե ում գտն վող ա նօ րի նա կան զբա ղեց րած 300քմ 
մա կե րե սով հո ղա մա սը տնօ րին վել է նշ ված տան բո լոր բնա կիչ նե րի, այդ թվում` Ալ բերտ 
Խա չատ րյա նի կող մից: Այ սինքն` Քա ղա քա պետն իր ո րոշ ման հիմ քում դրել է մի գրու թյուն, 
ո րում նշ ված տե ղե կու թյուն նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը:

Ն ման պայ ման նե րում Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րոշ մամբ 
խախտ վել են Ալ բերտ Խա չատ րյա նի` ա նօ րի նա կան զբա ղեց րած 300քմ մա կե րե սով հո-
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ղա մա սի նկատ մամբ Վա նյա Խա չատ րյա նի հետ հա վա սար պայ ման նե րով սե փա կա-
նու թյան ի րա վունք ձեռք բե րե լու օ րեն քով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը:

 Մաս նա վո րա պես` մինչև 05.06.2010 թվա կա նը գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Եր ևան 
քա ղա քում ի րա վունք հաu տա տող փաu տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա-
կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մաuին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ-
ևում է, որ Եր ևա նի վար չա կան տա րած քում մինչև 15.05.2001 թվա կա նը տի րա պետ վող և 
նույն օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հին առ կա` քա ղա քա ցի նե րին պատ կա նող` բնա կե լի 
տան կա ռուց ման և u պաuարկ ման հա մար օ րի նա կան հո ղա մաuե րին կից ա վել օգ տա-
գործ վող մինչև 300քմ մա կե րե սով uահ մա նա զատ ված պե տա կան կամ հա մայն քային 
uե փա կա նու թյուն հան դիuա ցող հո ղա մաuե րը և (կամ) դրանց վրա կա ռուց ված բնա կե-
լի տնե րը և (կամ) բնա կե լի նշա նա կու թյան օ ժան դակ շի նու թյուն ներն օ րեն քի ու ժով հա-
մար վում են այն ֆի զի կա կան ան ձի (ան ձանց) uե փա կա նու թյու նը, ո րի (ո րոնց) uե փա կա-
նու թյու նը հա մար վող հո ղա մաuին կից է ա վել օգ տա գործ վող հո ղա մաuը և (կամ) շի նու-
թյուն նե րը, և ով (ով քեր) տի րա պե տում է (են) այդ գույ քը` որ պեu uե փա կան գույք:

Տ վ յալ դեպ քում սույն գոր ծում առ կա 13.03.1993 թվա կա նի սե փա կա նու թյան թիվ 
6792 վկա յա կա նով հաս տատ վում է, որ Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 հաս-
ցե ի գույ քի 3/5 մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը նո տա րի կող մից հաս-
տատ ված 12.03.1993 թվա կա նի բնա կե լի տան մա սի նվի րատ վու թյան թիվ 1-1401 պայ մա-
նագ րով փո խանց վել է Ալ բերտ Խա չատ րյա նին: 

Այ սինքն` Ալ բերտ Խա չատ րյա նը մինչև 15.05.2001 թվա կա նը Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-
րդ փո ղո ցի թիվ 6 հաu ցե ում ու նե ցել է uե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող 
o րի նա կան հո ղա մաu, ո րին էլ կից` որ պեu uե փա կան գույք, ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րի 
հետ մի ա սին տի րա պե տել է ա վել oգ տա գործ վող 300քմ մա կե րե սով հո ղա մաuը: 

Այս պի սով, վի ճե լի 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ «Եր ևան քա ղա քում 
ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի 
կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով պետք է ճա նաչ վի նաև Ալ բերտ Խա չատ րյա-
նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ի սկ Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա 
ո րոշ մամբ այդ հո ղա մա սի նկատ մամբ վե րա կանգն վել է մի այն Վա նյա Խա չատ րյա նի 
հո ղօգ տա գործ ման ի րա վուն քը` ճա նա չե լով դրա նկատ մամբ մի այն նրա սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րո-
շու մը կա յաց վել է «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-
ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ o րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մաuի, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 7-րդ և 37-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րի խախտ մամբ, ո րի ար դյուն քում խախտ վել է 
«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 
բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով ամ րագր ված Ալ բերտ Խա չատ րյա-
նի` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու և (կամ) ձեռք բե րե լու ի րա վուն քը:

 Հետ ևա բար, վի ճարկ վող ա կտն ան վա վեր` ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ա կտ է, ի նչն 
ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ տվ յալ դեպ քում «Եր ևան քա ղա-
քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի 
տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տեu ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի ակ հիմ քը Քա ղա քա պե տի ո րո շումն է, ո րն 
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ի րա վա չափ չէ, ի սկ դրա ոչ ի րա վա չափ` ան վա վեր լի նե լու պայ ման նե րում ան վա վեր է 
նաև 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ Վա նյա Խա չատ րյա նի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի գրան ցու մը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 27.06.2012 թվա կա նի ո րոշ ման` հայ ցը բա վա րա րե լու մա սով Դա տա րա նի 
30.01.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լու և փո փո խե լու մա սը և այդ մա սով օ րի նա կան ո ւժ 
տալ նշ ված վճ ռին:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա-

տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու-
թյու նից հետ ևում է, որ մինչև 15.05.2001 թվա կա նը տի րա պետ վող և նշ ված օ րեն քի ու ժի 
մեջ մտ նե լու պա հին առ կա քա ղա քա ցի նե րին պատ կա նող` բնա կե լի տան կա ռուց ման և 
սպա սարկ ման հա մար օ րի նա կան հո ղա մա սե րին կից ա վել օգ տա գործ վող` մինչև 300քմ 
մա կե րե սով պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա-
սը նախ պետք է սահ մա նա զատ ված լի նի, ա վել օգ տա գործ վող հո ղա մա սը պետք է լի նի 
քա ղա քա ցու սե փա կա նու թյու նը հա մար վող հո ղա մա սին կից և նրա կող մից այդ գույ քը 
պետք է տի րա պետ վի` որ պես սե փա կան գույք:

Տ վ յալ դեպ քում ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի 15.10.2007 թվա կա նի 
թիվ 07-2985 վճ ռով Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 հաս ցե ի ը նդ հա նուր սե փա-
կա նու թյուն հան դի սա ցող 600քմ մա կե րե սով հո ղա մա սից 328քմ մա կե րե սով հո ղա մասն 
ա ռանձ նաց վել է և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով թողն վել է Ալ բերտ Խա չատ րյա նին, 
ի սկ 272քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը` Վա նյա Խա չատ րյա նին: Ալ բերտ Խա չատ րյա նին 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով թողն ված հո ղա մա սին և բնա կե լի տան մա սին տր վել է 
«Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6/1» հաս ցեն: Ար դեն ա ռանձ նաց ված հո ղա մա սե րը սահ-
մա նա զատ վել է ին, և Վա նյա Խա չատ րյա նի սե փա կան` 272քմ մա կե րե սով հո ղա մա սին 
կից 300քմ մա կե րե սով զավթ ված հո ղա մա սը նույն պես սահ մա նա զատ ված է ե ղել վեր-
ջի նիս կող մից, ին չի մա սին է վկա յում նաև 24.12.2008 թվա կա նի հո ղա մա սի գլ խա վոր 
թիվ 197-2009 հա տա կա գի ծը և Կա դաստ րի 27.10.2008 թվա կա նի թիվ Ել-1758 գրու թյու նը: 

Այ սինքն` Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րո շու մը կա յաց նե լու 
ժա մա նակ Վա նյա Խա չատ րյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա-
նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 հաս ցե ում գտն վող ա նօ րի նա կան զբա ղեց ված 300քմ 
մա կե րե սով հո ղա մա սը տնօ րին վել է վեր ջի նիս կող մից, ին չի վե րա բե րյալ ա պա ցույց-
ներն էլ այդ ժա մա նակ ներ կա յաց վել է ին Քա ղա քա պե տա րան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րոշ մամբ վե րա կանգն վել է 

Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 հաս ցե ում Վա նյա Խա չատ րյա նի հո ղօգ տա-
գործ ման ի րա վուն քը բնա կե լի տան և սպա սարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ օ րի նա կան 
272քմ մա կե րե սով հո ղա մա սին կից 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի չա փով` ճա նա չե լով 
նրա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ:

 Նույն ո րոշ ման հա մա ձայն` հար ցի քն նարկ ման հա մար հիմք է հան դի սա ցել Վա-
նյա Խա չատ րյա նի դի մու մը: Տե ղագ րա կան հա նույ թի ճշգր տու մից պարզ վել է, որ Եր ևա-
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նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 հաս ցե ում ը նդ հա նուր հո ղա մա սի մա կե րե սը փաս-
տա ցի կազ մում է 575քմ, ո րից Վա նյա Խա չատ րյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նում է 272քմ մա կե րե սով հո ղա մաս: Օ րի նա կան հո ղա մա սին կից օգ տա գործ-
վող 303քմ մա կե րե սով հո ղա մա սից օ րեն քի ու ժով 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը կա րող 
է փո խանց վել ան հա տույց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով, ի սկ 3քմ մա կե րե սով հո ղա մա-
սը կա րող է օ տար վել ո ւղ ղա կի վա ճառ քի մի ջո ցով:

 Նույն ո րո շու մը կա յաց նե լիս հաշ վի է ա ռն վել, որ բնա կե լի տու նը կա ռուց վել է մինչև 
1956 թվա կա նը, Կա դաստ րի 27.10.2008 թվա կա նի թիվ Ել-1758, Քա ղա քա պե տա րա-
նի «Հո ղի և ու նեց ված քի գոր ծառ նու թյուն ներ» ՊՓ ԲԸ-ի 02.12.2008 թվա կա նի թիվ 20/2 
Ե/355 գրու թյուն նե րը, Քա ղա քա պե տա րա նի «Քա ղա քա շի նու թյուն» ՊՓ ԲԸ-ի 18.11.2008 
թվա կա նի թիվ 20-Ել-1360 եզ րա կա ցու թյու նը, ո րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ 
փո ղո ցի թիվ 6 բնա կե լի տան զբա ղեց րած և դրա սպա սարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
հո ղա մա սը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 64-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ են թա կե տե րով սահ ման ված պա հանջ նե րին և ը նդ գրկ ված չէ նույն 
օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րի ցան կում:

 Նույն ո րոշ ման կա յաց ման հա մար որ պես ի րա վա կան հիմք է հան դի սա ցել «Եր-
ևան քա ղա քում ի րա վուն քը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 
բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 29.12.2005 
թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քային և գյու ղա կան բնա կա վայ րե-
րում ներբ նա կա վայ րային աշ խար հագ րա կան օբյեկտ նե րի ան վա նա կոչ ման, ան վա նա-
փո խու թյան, ան շարժ գույ քի` ը ստ դրա գտն վե լու և (կամ) տե ղա կայ ման վայ րի հա մա-
րա կալ ման, հաս ցե ա վոր ման ու հաս ցե նե րի պե տա կան գրանց ման կար գը հաս տա տե լու 
և հաս ցե նե րի գրանց ման լի ա զոր մար մին սահ մա նե լու մա սին» թիվ 2387-Ն ո րո շու մը 
(հա տոր 1ին, գ.թ. 17):

2) Կա դաստ րի 27.10.2008 թվա կա նի թիվ Ել-1758 գրու թյամբ հայտն վել է, որ ը ստ 
կա դաստ րային գոր ծի` Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 տան սե փա կա նա տեր 
Վա նյա Խա չատ րյա նի ան վամբ հաշ վառ ված է 94,7քմ մա կե րե սով շի նու թյուն, 272քմ մա-
կե րե սով օ րի նա կան հո ղա մաս և 300քմ մա կե րե սով ի նք նա կամ զբա ղեց րած հո ղա մաս 
(հա տոր 1ին, գ.թ. 116):

3) Քա ղա քա պե տա րա նի «Հո ղի և ու նեց ված քի գոր ծառ նու թյուն ներ» ՊՓ ԲԸ-ի 
02.12.2008 թվա կա նի թիվ 20/2 Ե/355 գրու թյամբ ներ կա յաց վել է Եր ևա նի վար չա կան 
տա րած քում քա ղա քա ցի նե րի կող մից փաս տա ցի զբա ղեց ված շենք-շի նու թյուն նե րին և 
հո ղա մա սե րին (ան շարժ գույ քին) տրա մադր ված թվով 9 հաս ցե նե րի ցու ցա կը (հա տոր 
1ին, գ.թ. 118):

4) «Քա ղա քա շի նու թյուն» ՊՓ ԲԸ-ի 18.11.2008 թվա կա նի թիվ 20-Ել-1360 գրու թյամբ 
Քա ղա քա պե տա րա նին հաս ցե ագր ված Վա նյա Խա չատ րյա նի դի մու մի` Եր ևա նի Ա րաբ-
կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 հաս ցե ում վեր ջի նիս պատ կա նող բնա կե լի տան կար գա վի ճա-
կի վե րա բե րյալ հայտն վել է, որ հար ցի քն նարկ ման հա մար հիմք են հան դի սա ցել Կա-
դաստ րի 27.10.2008 թվա կա նի թիվ Ել-1758 և 09.07.2008 թվա կա նի թիվ 779 գրու թյուն-
նե րը: Տե ղագ րա կան հա նույ թի ճշգր տու մից պարզ վել է, որ նշ ված հաս ցե ում հո ղա մա սի 
մա կե րե սը փաս տա ցի կազ մում է 575քմ, ո րից 272քմ մա կե րե սը` ը ստ փաս տաթղ թե րի, 
303քմ մա կե րե սը` ա ռանց փաս տաթղ թե րի (հա տոր 1ին, գ.թ. 26):

5) 13.03.1993 թվա կա նի սե փա կա նու թյան թիվ 6792 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի 
Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6/1 հաս ցե ում գտն վող գույ քը` 26,2քմ բնա կե լի, 22,2քմ օ ժան-
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դակ և 45,7քմ այլ մա կե րես նե րով, 3/5 մա սով պատ կա նում է Ալ բերտ Խա չատ րյա նին:
 Նույն վկա յա կա նում որ պես հո ղա մա սի մա կե րես է նշ ված` 600քմ (հա տոր 1ին, 

գ.թ. 18):
6) ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի թիվ 07-2985 գոր ծով 15.10.2007 

թվա կա նին կա յաց րած վճ ռով Ալ բերտ Խա չատ րյա նի հայ ցը բա վա րար վել է` վճռ վել է 
Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 տան ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա-
ցող 600քմ հո ղա մա սից, ը ստ Կա դաստ րի կող մից 08.05.2007 թվա կա նին տր ված տեխ-
նի կա կան եզ րա կա ցու թյան և կից հա տա կագ ծի «Ա» տար բե րա կի, ա ռանձ նաց նել և Ալ-
բերտ Խա չատ րյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով թող նել 328քմ մա կե րե սով հո ղա-
մաս փաս տա ցի օգ տա գործ վող «Ա» մուտ քով, ի սկ Վա նյա Խա չատ րյա նին` 272քմ մա կե-
րե սով հո ղա մաս գո յու թյուն ու նե ցող «Բ» մուտ քով, և որ պես հո ղա մա սե րը ա ռանձ նաց-
նող բա ժա նա րար սահ ման ըն դու նել գո յու թյուն ու նե ցող ցան կա պա տը` հա տա կագ ծում 
նշ ված «Գ» տա ռով (հա տոր 1ին, գ.թ. 1114):

7) Եր ևա նի Ա րաբ կիր թա ղային հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 25.09.2008 թվա-
կա նի թիվ 28/02-Խ-151/157 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Ալ բերտ Խա չատ րյա նին Եր ևա նի 
Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6/1 հաս ցե ում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 
հո ղա մա սին կից առ կա ի նք նա կամ հո ղա տա րած քը զբա ղեց վում է 1967 թվա կա նից (հա
տոր 1ին, գ.թ. 19):

8) Եր ևա նի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 29.04.2011 թվա կա նի թիվ 
25/02-Խ-57 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6/1 տա նը 
կից ա նօ րի նա կան զբա ղեց ված հո ղա մասն օգ տա գործ վում է նշ ված տան բո լոր բնա կիչ-
նե րի, այդ թվում նաև Ալ բերտ Խա չատ րյա նի կող մից (հա տոր 1ին, գ.թ. 79):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
 Վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման` Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 

6240-Ա ո րո շու մը կա յաց նե լու պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ «Եր ևան քա ղա քում ի րա-
վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար-
գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Եր ևան քա ղա քի վար չա կան 
տա րած քում մինչև 2001 թվա կա նի մայի սի 15-ը տի րա պետ վող և սույն օ րեն քի ու ժի մեջ 
մտ նե լու պա հին առ կա (նե րա ռյալ` բա ցա ռիկ գե րա կա հան րային շահ ճա նաչ ված տա-
րածք նե րում)` քա ղա քա ցի նե րին պատ կա նող` բնա կե լի տան կա ռուց ման և սպա սարկ ման 
հա մար օ րի նա կան հո ղա մա սե րին կից ա վել օգ տա գործ վող` մինչև 300 քա ռա կու սի մետր 
սահ մա նա զատ ված պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րը և (կամ) 
դրանց վրա կա ռուց ված բնա կե լի տնե րը և (կամ) բնա կե լի նշա նա կու թյան օ ժան դակ շի-
նու թյուն նե րը, ե թե դրանք կա ռուց ված չեն կամ չեն գտն վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան հո ղային o րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հո ղա մա սե րի, այդ թվում` ին ժե-
նե րատ րանս պոր տային oբյեկտ նե րի o տար ման գո տի նե րում, չեն հա կա սում քա ղա քա շի-
նա կան նոր մե րին, չեն ա ռա ջաց նում սեր վի տուտ, ա պա սույն օ րեն քի ու ժով հա մար վում 
են այն ֆի զի կա կան ան ձի (ան ձանց) սե փա կա նու թյու նը, ո րի (ո րոնց) սե փա կա նու թյու նը 
հա մար վող հո ղա մա սին կից է ա վել օգ տա գործ վող հո ղա մա սը և (կամ) շի նու թյուն նե րը, և 
ով (ով քեր) տի րա պե տում է (են) այդ գույ քը` որ պես սե փա կան գույք:

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դրա նով նա խա տես ված հո ղա մա-
սե րի նկատ մամբ ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
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է ո րո շա կի պայ ման նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյուն: Մաս նա վո րա պես` Եր ևա նի 
վար չա կան տա րած քում մինչև 15.05.2001 թվա կա նը տի րա պետ վող և «Եր ևան քա ղա-
քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի 
տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հին` 19.07.2008 թվա կա-
նի դրու թյամբ առ կա, քա ղա քա ցի նե րին պատ կա նող` բնա կե լի տան կա ռուց ման և սպա-
սարկ ման հա մար օ րի նա կան հո ղա մա սե րին կից ա վել օգ տա գործ վող` մինչև 300քմ մա-
կե րե սով սահ մա նա զատ ված պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սե րը 
հա մար վում են այն ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյու նը, ո րոնց սե փա կա նու թյու նը 
հա մար վող հո ղա մա սին կից է ա վել օգ տա գործ վող հո ղա մա սը, և ով քեր տի րա պե տում 
են այդ գույ քը` որ պես սե փա կա նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` դա տա րա նը նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով հա վաք ված ա պա ցույց նե րի 
հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` դա տա րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե-
րը, ո րո շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րա նը վճ ռի մեջ պետք է պատ ճա ռա-
բա նի նման հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վար չա կան դա տա րա նը գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ կա յաց նե լիս`

1) գնա հա տում է ա պա ցույց նե րը.
2) ո րո շում է, թե գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ հան գա մանք ներն են 

պարզ վել, և ո րոնք չեն պարզ վել.
3) ո րո շում է տվ յալ գոր ծով կի րառ ման են թա կա օ րենք նե րը և այլ ի րա վա կան ակ-

տե րը.
4) ո րո շում է հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ այն մեր ժե լու հար ցը:
 Վե րոգ րյալ նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, 

լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու հա մար պար-
տա վոր է ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տել գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ա պա դրանց 
հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զել նաև գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը և այդ պա հանջ նե րի պահ պան ման ար դյուն քում մի-
այն ո րո շել հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ այն մեր ժե լու հար ցե րը:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է այն 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Ալ բերտ Խա չատ րյա նը մինչև 15.05.2001 թվա կա նը Եր ևա նի 
Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 հաս ցե ում ու նե ցել է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ-
կա նող օ րի նա կան հո ղա մաս, ո րին էլ կից որ պես սե փա կան գույք տի րա պե տել է ա վել օգ-
տա գործ վող 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը: Հետ ևա բար, առ կա են բո լոր պայ ման նե րը 
«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 
բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով ա վել օգ տա գործ վող 300քմ մա-
կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ Ալ բերտ Խա չատ րյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 
վե րա կանգ նե լու հա մար: Այս պի սով, նշ ված օ րեն քի ու ժով վի ճե լի 300քմ մա կե րե սով հո-
ղա մա սի նկատ մամբ ծա գում է նաև Ալ բերտ Խա չատ րյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
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քը: Մինչ դեռ, Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րոշ մամբ այդ հո ղա մա սի 
նկատ մամբ վե րա կանգն վել է մի այն Վա նյա Խա չատ րյա նի հո ղօգ տա գործ ման ի րա վուն-
քը` ճա նա չե լով դրա նկատ մամբ մի այն նրա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է այն 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Դա տա րա նի եզ րա հան գում ներն ան հիմն են, քա նի որ Քա-
ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րո շու մը կա յաց վել է օ րեն քի դրույթ նե րին 
հա մա պա տաս խան, ի սկ այդ ո րոշ ման հիմ քում ըն կած Կա դաստ րի 27.10.2008 թվա կա-
նի թիվ Ել-1758 գրու թյու նը հաս տա տում է, որ Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6 
հաս ցե ում Վա նյա Խա չատ րյա նի ան վամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով հաշ վառ ված է 
94,7քմ մա կե րե սով շի նու թյուն, 272քմ մա կե րե սով հո ղա մաս և 300քմ մա կե րե սով զավ-
թած պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մաս:

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծում 
ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը չի գնա հա տել բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ-
ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ: 

Այս պես, սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 13.03.1993 թվա կա նի սե փա կա նու թյան 
թիվ 6792 վկա յա կա նով հաս տատ վում է, որ Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6/1 
հաս ցե ում գտն վող գույ քը` 26,2քմ բնա կե լի, 22,2քմ օ ժան դակ և 45,7քմ այլ մա կե րես նե-
րով, 3/5 մա սով պատ կա նում է Ալ բերտ Խա չատ րյա նին, մի ա ժա մա նակ Եր ևա նի Ա րաբ-
կիր թա ղային հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 25.09.2008 թվա կա նի թիվ 28/02-Խ-
151/157 տե ղե կան քով հաս տատ վում է, որ Ալ բերտ Խա չատ րյա նին Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 
43-րդ փո ղո ցի թիվ 6/1 հաս ցե ում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա-
սին կից առ կա ի նք նա կամ հո ղա տա րած քը զբա ղեց վում է 1967 թվա կա նից, ի սկ Եր ևա-
նի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 29.04.2011 թվա կա նի թիվ 25/02-Խ-57 տե ղե-
կան քով հաս տատ վում է, որ Եր ևա նի Ա րաբ կի րի 43-րդ փո ղո ցի թիվ 6/1 տա նը կից ա նօ-
րի նա կան զբա ղեց ված հո ղա մասն օգ տա գործ վում է նշ ված տան բո լոր բնա կիչ նե րի, այդ 
թվում նաև Ալ բերտ Խա չատ րյա նի կող մից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված ա պա ցույց նե րով հաս տատ վում 
է այն փաս տը, որ վի ճե լի 300քմ մա կե րե սով հո ղա մասն օգ տա գործ վում է նաև Ալ բերտ 
Խա չատ րյա նի կող մից, և նրա մա սով այն հա մա պա տաս խա նում է «Եր ևան քա ղա քում 
ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի 
կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին, այն է` Ալ բերտ Խա-
չատ րյա նը վի ճե լի 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը տի րա պե տում է 1967 թվա կա նից, այդ 
հո ղա մա սը գտն վում է վեր ջի նիս սե փա կա նու թյու նը հա մար վող հո ղա մա սին կից և նա 
տի րա պե տում է դա` որ պես սե փա կա նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վի ճե լի 300քմ մա կե րե-
սով հո ղա մա սը «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-
ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով ար դեն 
ի սկ հա մար վում է նաև Ալ բերտ Խա չատ րյա նի սե փա կա նու թյու նը:

 Մինչ դեռ, սույն գոր ծով վի ճարկ վող Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 
6240-Ա ո րոշ մամբ վի ճե լի 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ ճա նաչ վել է մի այն 
Վա նյա Խա չատ րյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի կող մից:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը վար չա կան մարմ նին պար տա վո րեց նում է ա պա հո վել փաս տա-
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կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նար կու մը` բա ցա հայ տե լով 
գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաս նա կից նե րի օգ տին առ կա հան գա մանք նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Քա ղա քա պե տը, սույն գոր ծով վի ճարկ-
վող 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րոշ մամբ վի ճե լի 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի 
նկատ մամբ ճա նա չե լով մի այն Վա նյա Խա չատ րյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը և 
ան տե սե լով, որ այդ նույն հո ղա մա սը «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս-
տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի ու ժով հա մար վում է նաև Ալ բերտ Խա չատ րյա նի սե փա կա նու թյու նը, չի ա պա-
հո վել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քն նար-
կում` խախ տե լով «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի իմ պե րա տիվ պա հան ջը: 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյանն այն մա սին, որ 
Եր ևա նի Ա րաբ կիր թա ղային հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 25.09.2008 թվա կա նի թիվ 
28/02-Խ-151/157 և Եր ևա նի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 29.04.2011 թվա կա նի 
թիվ 25/02-Խ-57 տե ղե կանք նե րը տր վել են մեկ վար չա կան մարմ նի կող մից մյուս վար չա-
կան մար մին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով, ի սկ Քա ղա քա պե տա րա նը, գնա հա տե լով բո-
լոր ներ կա յաց ված փաս տաթղ թերն իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում, ի րա կա նաց րել 
է հա մա պա տաս խան վար չա րա րու թյուն և կա յաց րել է վի ճարկ վող ո րո շու մը, ա պա այդ 
մա սով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյունն ամ բող ջու-
թյամբ ան հիմն է, քա նի որ վե րոգ րյալ տե ղե կանք նե րը մեկ վար չա կան մարմ նի կող մից 
մյուս վար չա կան մար մին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով տր ված լի նե լու հան գա ման քը որ ևէ 
կերպ չի կա րող ազ դե ցու թյուն ու նե նալ դրանց ա պա ցու ցո ղա կան ու ժի վրա: 

Այս պես` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը 
սահ մա նում է, որ ա պա ցույց ներ են վկայի ցուց մուն քը, փոր ձա գե տի ցուց մուն քը, գրա վոր 
ա պա ցույց նե րը և ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը, ի սկ նույն օ րենսգր քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սը սահ մա նում է, որ վե րա բե րե լի է այն ա պա ցույ ցը, ո րն ա վե լի կամ պա կաս հա վա նա-
կան է դարձ նում վե ճը լու ծե լու հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ ևէ փաս տի գո-
յու թյու նը, քան այն կլի ներ ա ռանց այդ ա պա ցույ ցի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի հա մար Եր ևա նի Ա րաբ կիր թա-
ղային հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 25.09.2008 թվա կա նի թիվ 28/02-Խ-151/157 և 
Եր ևա նի Ա րաբ կիր վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րի 29.04.2011 թվա կա նի թիվ 25/02-Խ-57 
տե ղե կանք նե րը վե րոգ րյալ նոր մե րի հի ման վրա հան դի սա նում են գրա վոր և վե րա բե-
րե լի ա պա ցույց ներ, քա նի որ դրան ցով ա վե լի հա վա նա կան է դառ նում սույն վե ճը լու ծե-
լու հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի գո յու թյու նը, քան դրանք կլի նե ին 
ա ռանց այդ ա պա ցույց նե րի: Հետ ևա բար, նշ ված ա պա ցույց նե րի ա պա ցու ցո ղա կան ու ժի 
մա սով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ա րած հետ ևու թյունն ան հիմն է:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» են թա կե տի հա մա ձայն` ան վա վեր է առ ո չինչ չհան դի սա ցող 
այն ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը, ո րն ըն դուն վել է օ րեն քի խախտ մամբ, այդ թվում` 
օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մեկ նա բան ման հետ ևան քով:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն 
գոր ծով վի ճարկ վող Քա ղա քա պե տի 24.12.2008 թվա կա նի թիվ 6240-Ա ո րո շումն ըն դուն-
վել է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի խախտ մամբ:
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Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա-
նում բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
5-րդ կե տով սահ ման ված` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան 
ո ւժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա-
ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա-
վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն-
նե լը հան դի սա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի վե րոգ րյալ 
հոդ ված նե րով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: Հետ-
ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից: Տվ յալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա-
կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա-
յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 
գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի 27.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
30.01.2012 թվա կա նի վճ ռին:

2. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նից հօ գուտ Ալ բերտ Խա չատ րյա նի բռ նա գան ձել 
20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուրք:

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2058/05/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2058/05/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Հ. Բեդ ևյան
Դա տա վոր ներ` Ա. Սարգ սյան
 Լ. Սո սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ա վե տիք Կա րա պե տյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 11.10.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Ա վե տիք 
Կա րա պե տյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա-
պե տա րան), եր րորդ ան ձ Լեյ լի Գաս պա րյա նի` վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ո ւղղ ված 
նա խագ ծի հա մա ձայ նեց ման գոր ծո ղու թյու նը, ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային ա ռա-
ջադ րան քը, հա մա ձայ նեց ված նա խա գի ծը և շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյունն ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ա վե տիք Կա րա պե տյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 

վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ո ւղղ ված նա խագ ծի հա մա ձայ նեց ման գոր ծո ղու թյու-
նը, 12.03.2010 թվա կա նի ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային թիվ 01/50-Գ-483-30 ա ռա-
ջադ րան քը, հա մա ձայ նեց ված նա խա գի ծը և 15.04.2010 թվա կա նի շի նա րա րու թյան թիվ 
01/50-Գ-725-189 թույլտ վու թյու նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ղա զա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
06.06.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
11.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա վե տիք Կա րա պե տյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 06.06.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա վե տիք Կա րա պե տյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Լեյ լի Գաս պա րյա նը:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ, 19-րդ, 31-րդ հոդ-

ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 191-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 192-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տը, 224-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյու նը, «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի 
կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյու նը, 7-րդ հոդ վա ծը, 
8-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տը, 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, «Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծը, 13-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տը, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ, 21-րդ, 23-րդ, 35-րդ, 38-րդ, 59-րդ, 60-րդ 
հոդ ված նե րը, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա», «բ» կե տե րը, 4-րդ մա սի «գ» կե տը, ՀՀ Կա-
ռա վա րու թյան 28.10.1998 թվա կա նի թիվ 660, 21.12.1998 թվա կա նի թիվ 812, 02.02.2002 թվա-
կա նի թիվ 91, 29.08.2002 թվա կա նի թիվ 1473-Ն, 07.10.2004 թվա կա նի թիվ 1616-Ն, 30.11.2006 
թվա կա նի թիվ 1855-Ն ո րո շում նե րը, Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 14.08.2007 թվա կա նի թիվ 
2876-Ա, 23.06.2008 թվա կա նի թիվ 2798-Ա ո րո շում նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, սխալ 
է մեկ նա բա նել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա-
րա րի և ՀՀ ան շարժ գույ քի պե տա կան մի աս նա կան կա դաստ րի վար չու թյան պե տի 
26.05.1998 թվա կա նի թիվ 108-Կ հրա մա նը, խախ տել է ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 15-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սը, 6-րդ, 22-րդ, 24-րդ, 26-րդ, 113-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը քն նու թյան ա ռար կա չի դարձ րել և չի պար զել, թե ա րդյոք 

Քա ղա քա պե տա րա նը կա ռու ցա պա տող Լեյ լի Գաս պա րյա նին շի նա րա րու թյան թույլտ-
վու թյուն տրա մադ րե լիս Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի գոր-
ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը փո փո խել է, թե` ոչ, կամ գոր ծում կան տե ղե կու թյուն ներ 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տի (այ սու հետ` Քա ղա քա պետ) ո րոշ մամբ նշ ված հաս ցե ի բնա կե լի 
տա րած քը բնա կա րա նային ֆոն դից հա նե լու վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա պես` Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը, քն նու թյան ա ռար կա չդարձ նե լով և չպար զա բա նե լով վե րոգ րյալ հան-
գա մանք նե րը, չի ու սում նա սի րել և օբյեկ տիվ գնա հա տա կա նի չի ար ժա նաց րել նաև 
գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, այն է` ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի Ա րաբ կիր տա րած քային ստո րա բա-
ժան ման ղե կա վա րի 05.04.2011 թվա կա նի թիվ Յ/Հ Ել-1193ա և 13.06.2011 թվա կա նի թիվ 
Յու/Հ Ել-2146ա գրու թյուն նե րը, ո րոն ցով հայտն վել է, որ կա դաստ րային գոր ծի տվ յալ նե-
րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի թիվ 6 հաս ցե ի սե փա կա նա տի րոջ 
կող մից մուտ քի կազ մա կերպ ման հա մար կա ռուց ված աս տի ճա նա վան դա կի և հար թա-
կի նկատ մամբ 12.03.2010 թվա կա նի ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային թիվ 01/50-Գ-
483-30 ա ռա ջադ րան քի, 15.04.2010 թվա կա նի թիվ 01/50-05/1-Գ-726-208 նա խագ ծի և շի-
նա րա րու թյան թիվ 01/50-Գ-725-189 թույլտ վու թյան հի ման վրա կա տար վել է ի րա վուն-
քի պե տա կան գրան ցում, և 04.11.2010 թվա կա նին տր վել է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
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գրանց ման վկա յա կան, ի նչ պես նաև նույն հաս ցե ում գրանց ված է ոչ բնա կե լի (հա սա րա-
կա կան) տա րածք, վար ձա կա լու թյան են հանձն ված 20,7քմ և 18,1քմ մա կե րես նե րով տա-
րածք ներ, ո րոն ցից 20,7քմ մա կե րե սով տա րած քը մուտ քի դուռ ու նի հար թա կի և շքա-
մուտ քի կող մից, ի սկ 18,1քմ մա կե րե սով տա րած քը` մի այն հար թա կի կող մից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի 
թիվ 6 հաս ցե ի վե րա կա ռուց ման և մուտ քի կազ մա կերպ ման շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար նույն բազ մաբ նա կա րան շեն քի բո լոր հա մա սե փա-
կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան փաս տը հա վաս տող որ ևէ ա պա ցույց սույն գոր ծում 
առ կա չէ: Մաս նա վո րա պես` գոր ծում առ կա է ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րու թյան 
քա ղա քա շի նա կան պե տա կան տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) պետ, ՀՀ քա ղա քա-
շի նա կան պե տա կան գլ խա վոր տե սու չի 11.03.2011 թվա կա նի թիվ 25/25/831-11 գրու թյու-
նը, ո րով հայտն վել է, որ Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի ար տա քին պար փա կող 
պա տե րը հան դի սա նում են նաև կրող պա տեր: Այ սինքն` այդ շեն քի թիվ 6 հաս ցե ի գոր-
ծառ նա կան նշա նա կու թյան փո փո խու թյու նը և մուտ քի կազ մա կերպ ման շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են շեն քը կրող կա ռուց ված քի (ար տա քին կրող պա տի) 
վրա ա ռանց նշ ված բազ մաբ նա կա րան շեն քի բաժ նային սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ-
նու թյան: Բա ցի այդ, վե րոգ րյալ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հար ցը չի քն նարկ վել 
նաև բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վում, և վեր ջինս` 
որ պես ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա վար ման բարձ րա գույն մար մին, 
դրա վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ո րո շում չի կա յաց րել:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ գոր ծի քն նու թյամբ չի հիմ նա վոր վել 
այն հան գա ման քը, որ վե րա կա ռու ցումն ի րա կա նաց վել է ա ռևտ րային նպա տա կով: 
Մինչ դեռ, սույն գոր ծում առ կա են մի շարք ա պա ցույց ներ, ո րոնք հիմ նա վո րում են վե րա-
կա ռուց ված բնա կա րա նի ա ռևտ րային լի նե լու թե‘ ի րա վա կան և թե‘ փաս տա կան հան-
գա մանք նե րը, ի սկ հա կա ռա կը հիմ նա վո րող որ ևէ փաստ կամ ա պա ցույց առ կա չէ:

 Վե րոգ րյա լից հետ ևում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ կա ռու-
ցա պա տող Լեյ լի Գաս պա րյա նը պար տա վոր էր ստա նալ բո լոր բաժ նային սե փա կա նա-
տե րե րի, այդ թվում նաև` Ա վե տիք Կա րա պե տյա նի հա մա ձայ նու թյու նը, ի սկ Քա ղա քա-
պե տա րա նը, ի րա կա նաց նե լով վար չա կան վա րույթ, պար տա վոր էր վեր ջի նիս դարձ նել 
վա րույ թի մաս նա կից:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Ա վե տիք Կա րա պե տյա նի վե րաքն նիչ 
բո ղո քի այն փաս տար կին, որ շի նա րա րու թյան ար դյուն քում նվա զել է իր բնա կա րա նի 
լույ սի ճա նա պար հը, ի սկ ար ևա հա րու թյան աս տի ճա նը վե րա ցել է, գտել է, որ նշ ված 
փաս տար կը ևս հայ ցը բա վա րա րե լու հիմք հան դի սա նալ չէր կա րող: Մինչ դեռ, վե րոգ-
րյալ փաս տի հիմ նա վոր ման նպա տա կով Ա վե տիք Կա րա պե տյա նը ներ կա յաց րել էր 
Տես չու թյան պե տի 19.05.2010 թվա կա նի թիվ 02/25.1/1750-10 գրու թյու նը, ո րով հայտն վել 
է, որ տվ յալ դեպ քում կա ռու ցա պա տո ղին տր ված ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային 
ա ռա ջադ րան քով և դրա հի ման վրա մշակ ված ու հա մա ձայ նեց ված նա խագ ծով խախտ-
վել է Ա վե տիք Կա րա պե տյա նի` բնա կա րա նի տի րա պետ ման, օգ տա գործ ման և տնօ րին-
ման ի րա վուն քը, և նա խա տես ված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նե-
լու դեպ քում զգա լի ո րեն կն վա զի Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի թիվ 9 կի սան-
կու ղային բնա կա րա նի բնա կան լու սա վո րու թյունն ու ար ևա հա րու մը: Այդ փաս տի ա պա-
ցուց մանն էր ո ւղղ ված նաև ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան պե տա կան հի գի-
ե նիկ և հա կա հա մա ճա րա կային տես չու թյան Ա րաբ կի րի տա րած քային կենտ րո նի (այ-
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սու հետ` Կենտ րոն) պե տի 07.07.2010 թվա կա նի թիվ 04/12-Տ-02ա-1319 գրու թյու նը, ո րով 
հայտն վել է, որ 28.06.2010 թվա կա նին Ա վե տիք Կա րա պե տյա նի բնա կա րա նում կա տար-
վել է գոր ծի քային չա փում և պարզ վել է, որ բնա կան լու սա վոր վա ծու թյան գոր ծա կի ցը 
սե նյակ նե րից մե կում ե ղել է 0,1 տո կոս, ի սկ մյուս սե նյա կում` 0,03 տո կոս, սա կայն թույ-
լատ րե լի նոր մը 0,5 տո կոս է, բա ցի այդ, բնա կան լու սա վո րու թյան ներ թա փանց մա նը 
խան գա րում է նաև պա տու հան նե րի վեր ևում կա ռուց ված հար թա կը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
11.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նել և փո փո խել:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը քն նու թյան ա ռար կա չի 

դարձ րել և չի պար զել, թե ա րդյոք Քա ղա քա պե տա րա նը կա ռու ցա պա տող Լեյ լի Գաս-
պա րյա նին շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն տրա մադ րե լիս Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 
14ա-րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը փո փո խել է, թե` ոչ, 
կամ գոր ծում կան տե ղե կու թյուն ներ Քա ղա քա պե տի ո րոշ մամբ նշ ված հաս ցե ի բնա կե-
լի տա րած քը բնա կա րա նային ֆոն դից հա նե լու վե րա բե րյալ: Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը սույն գոր ծը քն նե լիս ան մի ջա կա նո րեն քն նու թյան ա ռար կա է դարձ րել Լեյ լի 
Գաս պա րյա նին պատ կա նող Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա-
նի գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րը և ար ձա նագ րել, որ գոր ծում 
բա ցա կա յում է հա մա պա տաս խան պե տա կան կա ռա վար ման կամ տե ղա կան ի նք նա-
կա ռա վար ման մարմ նի ո րո շու մը` նշ ված հաս ցե ի բնա կե լի տա րած քը բնա կա րա նային 
ֆոն դից հա նե լու վե րա բե րյալ:

 Լեյ լի Գաս պա րյա նը ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային ա ռա ջադ րանք ստա նա լու 
հայ տին կից Քա ղա քա պե տա րան է ներ կա յաց րել իր ան վամբ 04.11.2009 թվա կա նին տր-
ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման թիվ 2766347 վկա յա կա նը, ո րի 
«Շեն քի տվ յալ նե րը» բաժ նի «Ն պա տա կային նշա նա կու թյու նը» տո ղում նշ ված է` բնա-
կե լի, ի սկ «Օգ տա գործ ման նպա տա կը» տո ղում` բնա կա րան: Հետ ևա բար, Քա ղա քա պե-
տա րա նը ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային ա ռա ջադ րան քի և շի նա րա րու թյան թույլտ-
վու թյան տրա մադր ման ժա մա նակ Լեյ լի Գաս պա րյա նից չի պա հան ջել Եր ևա նի Կի ևյան 
փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյու նը, քա նի որ այդ շեն քի թիվ 
6 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի նպա տա կային նշա նա կու թյու նը բնա կե լի է, այլ ոչ 
թե ա ռևտ րային: 

Ինչ վե րա բե րում է բո ղոք բե րած ան ձի այն դիր քո րոշ մա նը, որ վի ճարկ վող շի նա-
րա րու թյան թույլտ վու թյամբ խախտ վել են իր ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես` նվա-
զել է իր բնա կա րա նի բնա կան լույ սի ճա նա պար հը, վե րա ցել է նաև ար ևա հա րու թյան 
աս տի ճա նը, ա պա այդ մա սով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հա մադ րե լով գոր ծում առ կա 
ա պա ցույց նե րը, գտել է, որ Տես չու թյան պե տի 19.05.2010 թվա կա նի թիվ 02/25.1/1750-10 
գրու թյու նը բա վա րար հիմք չէ` գա լու այն եզ րա հանգ ման, որ ի րա կա նաց ված շի նա րա-
րու թյան հետ ևան քով լու սա վոր վա ծու թյան և ար ևա հար ման մա կար դա կը նվա զել է սահ-
ման ված և ան հրա ժեշտ նի շից այն քան, որ ա ռա ջաց նի Ա վե տիք Կա րա պե տյա նի բնա-
կա րա նը նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քի որ ևէ խախ տում: 
Բա ցի այդ, Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի թիվ 9 հաս ցե ում գտն վող 58,4քմ մա-
կե րե սով տա րած քը հան դի սա նում է նկուղ, և այն որ պես բնա կե լի տա րածք օգ տա գոր-
ծել չի թույ լատր վում:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) 24.01.2007 թվա կա նի ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) ի րա-

վուն քի գրանց ման թիվ 2195525 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-
րդ շեն քի թիվ 9 բնա կա րա նի նկատ մամբ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման մի աս նա կան թիվ 01-003 4-48 մա տյա նի 088 հա մա րի տակ գրանց ված է 
Ա վե տիք Կա րա պե տյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1ին, գ.թ. 79):

2) 04.11.2009 թվա կա նի ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) ի րա-
վուն քի գրանց ման թիվ 2766347 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-
րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի նկատ մամբ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման մի աս նա կան թիվ 01-003-4-48 մա տյա նի 104 հա մա րի տակ գրանց ված է Լեյ լի 
Գաս պա րյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1ին, գ.թ. 156157):

3) Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի բնա կե լի տա րած քը 
հա սա րա կա կան սպա սարկ ման տա րած քի վե րա կա ռուց ման և մուտ քի կազ մա կերպ-
ման աշ խա տան քային նա խագ ծային փաս տաթղ թե րի մշակ ման հա մար Լեյ լի Գաս պա-
րյա նին 12.03.2010 թվա կա նին տր վել է ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային թիվ 01/50-Գ-
483-30 ա ռա ջադ րան քը (հա տոր 1ին, գ.թ. 64):

4) Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի բնա կե լի տա րած քի` 
հա սա րա կա կան սպա սարկ ման տա րած քի վե րա կա ռուց ման և մուտ քի կազ մա կերպ-
ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար Լեյ լի Գաս պա րյա նին 15.04.2010 թվա կա նին 
տր վել է շի նա րա րու թյան թիվ 01/50-Գ-725-189 թույլտ վու թյու նը (հա տոր 1ին, գ.թ. 63):

5) Տես չու թյան պե տի 19.05.2010 թվա կա նի թիվ 02/25.1/1750-10 գրու թյան հա մա ձայն` 
Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ շեն քի թիվ 6 հաս ցե ի բնա կե լի տա րած քի` հա սա րա կա կան 
սպա սարկ ման տա րած քի վե րա կա ռուց ման և փո ղո ցի կող մից մուտ քի կազ մա կերպ ման 
նա խագ ծի մշակ ման հա մար Քա ղա քա պե տի կող մից 12.03.2010 թվա կա նին տր վել է ճար-
տա րա պե տա հա տա կագ ծային թիվ 01/50-Գ-483-30 ա ռա ջադ րան քը, ո րի հի ման վրա մշակ-
ված նա խա գի ծը հա մա ձայ նեց վել և 15.04.2010 թվա կա նին տր վել է շի նա րա րու թյան թիվ 
01/50-Գ-725-189 թույլտ վու թյու նը: Քա ղա քա պե տի կող մից նշ ված նա խագ ծի հա մա ձայ նե ցու-
մը կա տար վել է` հաշ վի չառ նե լով «Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 
«ա» կե տի պա հանջ նե րը, այն է` հա սա րա կու թյա նը տրա մադ րել ան հրա ժեշտ տե ղե կատ-
վու թյուն ի րենց կեն սա գոր ծու նե ու թյան մի ջա վայ րի ծրագր վող փո փո խու թյուն նե րի մա սին, 
ի նչ պես նաև չեն կա տար վել «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
8-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի պա հանջ նե րը, այ սինքն` մինչև նա խագ ծի հա մա ձայ նե ցու մը կա-
ռու ցա պա տո ղը պետք է ստա նար բազ մաբ նա կա րան շեն քի այն բաժ նային սե փա կա նա տե-
րե րի հա մա ձայ նու թյու նը, ո րոնց սե փա կա նու թյու նը տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ-
րի նե լու ի րա վունք ներն այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում խախտ վե լու են: Վե րոգ րյալ 
հա մա ձայ նեց ված նա խագ ծով նա խա տես ված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա-
կա նաց վե լու դեպ քում զգա լի ո րեն կն վա զի նույն շեն քի թիվ 9 կի սան կու ղային բնա կա րա նի 
բնա կան լու սա վո րու թյունն ու ար ևա հա րու մը (հա տոր 1ին, գ.թ. 5):

6) Կենտ րո նի պե տի 07.07.2010 թվա կա նի թիվ 04/12-Տ-02ա-1319 գրու թյան հա մա-
ձայն` 28.06.2010 թվա կա նին Ա վե տիք Կա րա պե տյա նի բնա կա րա նում կա տար ված գոր-
ծի քային չափ ման ար դյուն քում պարզ վել է, որ բնա կան լու սա վոր վա ծու թյան գոր ծա կի ցը 
սե նյակ նե րից մե կում ե ղել է 0,1 տո կոս, ի սկ մյուս սե նյա կում` 0,03 տո կոս (Հա մա ձայն ՀՀ 
ՇՆ թիվ II-8.03-96-ի ա ղ յու սակ Թ 1-ի, 61-րդ կե տի` բնա կան լու սա վոր վա ծու թյան գոր-
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ծակ ցի թույ լատ րե լի նոր մը 0,5 տո կոս է): Բա ցի այն, որ բնա կա րա նը գտն վում է կի սան-
կու ղային հար կում, բնա կան լու սա վոր վա ծու թյան ներ թա փանց մա նը խան գա րում է նաև 
պա տու հան նե րի վեր ևում կա ռուց ված հար թա կը (հա տոր 1ին, գ.թ. 115):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք 

ի րա վունք ու նի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու և կտա-
կե լու իր սե փա կա նու թյու նը: Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը չպետք է 
վնաս պատ ճա ռի շր ջա կա մի ջա վայ րին, խախ տի այլ ան ձանց, հան րու թյան և պե տու-
թյան ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը:

«Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի հա մա ձայն` շի նու թյան սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի ա ռանց մյուս սե փա կա-
նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան, ոչ ա ռևտ րային նպա տակ նե րով, իր շի նու թյան պա տե-
րից բա ցել կամ փա կել պա տու հան ներ, դռ ներ, մուտ քեր, ծխ նե լույզ ներ, պա տե րի այլ 
բաց վածք ներ, աս տի ճա նա վան դակ ներ, աս տի ճան ներ, իր շի նու թյան ներ քին կամ ար-
տա քին պա տե րի վրա կամ դրանց կից ի րա կա նաց նել այլ քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե-
ու թյուն (նե րա ռյալ այն դեպ քե րը, ե րբ այդ պա տերն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն 
հան դի սա նում են ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյուն):

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` սույն հոդ վա ծի 1-4-րդ կե տե րում նշ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը շի նու թյան սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի ի րա կա նաց նել մի այն 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված նոր մե րի ու կա նոն նե րի պահ պան մամբ` նա խօ րոք տե ղե-
կաց նե լով շեն քի կա ռա վար ման մարմ նին:

 Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե սույն հոդ վա ծով նշ ված գոր ծո ղու թյուն-
ներն ի րա կա նաց նե լու հետ ևան քով խախտ վե լու են շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե-
րի` ի րենց շի նու թյուն նե րը տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու, ի նչ պես նաև 
ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյու նից օ գտ վե լու ի րա վունք նե րը, ա պա հա մա պա-
տաս խան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նել ցան կա ցող շի նու թյան սե փա կա նա տե րը 
կա րող է այդ գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նել վեր ջին նե րիս հա մա ձայ նու թյամբ` հա-
տու ցե լով շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րին պատ ճառ վող վնաս նե րը:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի ի րա կա նա ցու մը չպետք է խախ տի այլ ան ձանց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե-
րը: Մաս նա վո րա պես` օ րեն քով շի նու թյան սե փա կա նա տի րո ջը վե րա պահ ված` ա ռանց 
մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան ոչ ա ռևտ րային նպա տա կով քա ղա քա շի-
նա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա վուն քը պետք է ի րա կա նաց վի բա ցա ռա պես օ րենսդ րու-
թյամբ սահ ման ված նոր մե րի և կա նոն նե րի պահ պան մամբ` նա խօ րոք տե ղե կաց նե լով 
շեն քի կա ռա վար ման մարմ նին: Մի ա ժա մա նակ, այն դեպ քում, ե րբ նման քա ղա քա շի-
նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով խախտ վե լու են մյուս սե փա կա նա տե րե րի` ի րենց 
շի նու թյուն նե րը տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա վունք նե րը, ա պա շի-
նու թյան սե փա կա նա տե րը կա րող է այդ պի սի քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա-
կա նաց նել մի այն մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյամբ` հա տու ցե լով նրանց 
պատ ճառ վող վնաս նե րը: Այ սինքն` ոչ ա ռևտ րային նպա տա կով ի րա կա նաց վող քա ղա-
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քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով մյուս սե փա կա նա տե րե րի ի րա վունք նե րի 
խախ տում նե րի, ի նչ պես նաև ան կախ նման խախ տում նե րից ա ռևտ րային նպա տա կով 
ի րա կա նաց վող քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան դեպ քե րում մյուս սե փա կա նա տե րե-
րի հա մա ձայ նու թյու նը պար տա դիր է:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` դա տա րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե-
րը, ո րո շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը փաս տի հաս տատ ված 
լի նե լու հար ցը պար տա վոր է ո րո շել բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման 
վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ, ո րը պետք է ձևա վոր վի բա ցա ռա պես գոր ծում ե ղած 
բո լոր ա պա ցույց նե րի ան մի ջա կա նո րեն գնա հատ ման ար դյուն քում:

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լու հիմ քում 
դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Տես չու թյան պե տի 19.05.2010 թվա կա նի թիվ 
02/25.1/1750-10 գրու թյու նը բա վա րար հիմք չէ` գա լու այն եզ րա հանգ ման, որ ի րա կա-
նաց ված շի նա րա րու թյան հետ ևան քով լու սա վոր վա ծու թյան և ար ևա հար ման մա կար-
դա կը նվա զել է սահ ման ված և ան հրա ժեշտ նի շից այն քան, որ ա ռա ջաց նի Ա վե տիք 
Կա րա պե տյա նի` իր բնա կա րա նը նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գոր ծե լու ի րա-
վուն քի որ ևէ խախ տում: Ի նչ վե րա բե րում է Կենտ րո նի պե տի 07.07.2010 թվա կա նի թիվ 
04/12-Տ-02ա-1319 գրու թյա նը, ա պա Ա վե տիք Կա րա պե տյա նին պատ կա նող ան շարժ գույ-
քի հար կի հա տա կի նի շը հո ղի հա տա կագ ծային նի շից ցածր է մի ջի նը 1,9 մետ րով, ի սկ 
ա ռաս տա ղի բարձ րու թյու նը կազ մում է 2,97 մետր, և նշ ված բնա կա րա նը հան դի սա նում 
է նկուղ, ի սկ տվ յալ դեպ քում բա ցա կա յում է մինչև շի նա րա րու թյու նը դրա լու սա վոր վա-
ծու թյան գոր ծակ ցի գոր ծի քային չա փում կա տար ված լի նե լու փաս տը հա վաս տող ա պա-
ցույ ցը: Հետ ևա բար, չի հիմ նա վոր վում այն հան գա ման քը, որ Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 
14ա-րդ շեն քի թիվ 9 հաս ցե ում գտն վող բնա կա րա նում լու սա վո րու թյան գոր ծա կի ցը հա-
մա պա տաս խա նել է թույ լատ րե լի նոր մին և շի նա րա րու թյան պատ ճա ռով նվա զել է:

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծում 
ե ղած ա պա ցույց նե րը չի գնա հա տել բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման 
վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ: 

Այս պես, սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Տես չու թյան պե տի 19.05.2010 թվա կա-
նի թիվ 02/25.1/1750-10 գրու թյամբ հաս տատ վում է, որ Եր ևա նի Կի ևյան փո ղո ցի 14ա-րդ 
շեն քի թիվ 6 հաս ցե ի բնա կե լի տա րած քը հա սա րա կա կան սպա սարկ ման տա րած քի վե-
րա կա ռուց ման և փո ղո ցի կող մից մուտ քի կազ մա կերպ ման նա խագ ծի մշակ ման հա մար 
հա մա ձայ նեց ված նա խագ ծով նա խա տես ված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա-
կա նաց վե լու դեպ քում զգա լի ո րեն կն վա զի նույն շեն քի թիվ 9 կի սան կու ղային բնա կա րա-
նի բնա կան լու սա վո րու թյունն ու ար ևա հա րու մը: Կենտ րո նի պե տի 07.07.2010 թվա կա նի 
թիվ 04/12-Տ-02ա-1319 գրու թյամբ հաս տատ վում է, որ 28.06.2010 թվա կա նին Ա վե տիք Կա-
րա պե տյա նի բնա կա րա նում կա տար ված գոր ծի քային չափ ման ար դյուն քում պարզ վել է, 
որ բնա կան լու սա վոր վա ծու թյան գոր ծա կի ցը սե նյակ նե րից մե կում ե ղել է 0,1 տո կոս, ի սկ 
մյուս սե նյա կում` 0,03 տո կոս (Հա մա ձայն ՀՀ ՇՆ թիվ II-8.03-96-ի ա ղ յու սակ Թ 1-ի, 61-րդ 
կե տի` բնա կան լու սա վոր վա ծու թյան գոր ծակ ցի թույ լատ րե լի նոր մը 0,5 տո կոս է), և բա ցի 
այն, որ բնա կա րա նը գտն վում է կի սան կու սային հար կում, բնա կան լու սա վոր վա ծու թյան 
ներ թա փանց մա նը խան գա րում է նաև պա տու հան նե րի վեր ևում կա ռուց ված հար թա կը:
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված ա պա ցույց նե րով ան մի ջա կա-
նո րեն հաս տատ վում է այն փաս տա կան հան գա ման քը, որ Լեյ լի Գաս պա րյա նի ի րա-
կա նաց րած քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ ևան քով նվա զել է Ա վե տիք Կա-
րա պե տյա նի բնա կա րա նի բնա կան լու սա վո րու թյու նը և ար ևա հա րու մը, ի սկ բնա կան 
լու սա վոր վա ծու թյան ներ թա փանց մա նը խան գա րում է նաև պա տու հան նե րի վեր ևում 
կա ռուց ված հար թա կը, ին չից հետ ևում է, որ տվ յալ դեպ քում Լեյ լի Գաս պա րյա նը քա ղա-
քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն կա րող էր ի րա կա նաց նել բա ցա ռա պես Ա վե տիք Կա րա-
պե տյա նի հա մա ձայ նու թյամբ` դրա վե րա բե րյալ նա խօ րոք տե ղե կաց նե լով նաև շեն քի 
կա ռա վար ման մարմ նին:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա-
ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ Տես չու թյան պե տի 19.05.2010 թվա կա նի թիվ 02/25.1/1750-10 
գրու թյու նը բա վա րար հիմք չէ` գա լու այն եզ րա հանգ ման, որ ի րա կա նաց ված շի նա րա րու-
թյան հետ ևան քով լու սա վոր վա ծու թյան և ար ևա հար ման մա կար դա կը նվա զել է սահ ման-
ված և ան հրա ժեշտ նի շից այն քան, որ ա ռա ջաց նի Ա վե տիք Կա րա պե տյա նի` իր բնա կա-
րա նը նպա տա կային նշա նա կու թյամբ օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քի որ ևէ խախ տում, ան հիմն 
է, ի սկ Ա վե տիք Կա րա պե տյա նին պատ կա նող ան շարժ գույ քի հար կի հա տա կի նի շը հո ղի 
հա տա կագ ծային նի շից ցածր լի նե լու հան գա ման քը տվյալ դեպ քում չու նի որ ևէ նշա նա-
կու թյուն, քա նի որ Կենտ րո նի պե տի 07.07.2010 թվա կա նի թիվ 04/12-Տ-02ա-1319 գրու թյամբ 
հաս տատ վում է այն փաս տա կան հան գա ման քը, որ բնա կան լու սա վոր վա ծու թյան ներ թա-
փանց մա նը խան գա րում է նաև պա տու հան նե րի վեր ևում կա ռուց ված հար թա կը:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա-
նու թյունն այն մա սին, որ այն հան գա ման քը, որ ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծային 
ա ռա ջադ րան քը տր վել է հա սա րա կա կան սպա սարկ ման տա րած քի վե րա կա ռուց ման 
և փո ղո ցի կող մից մուտ քի կազ մա կերպ ման նա խագ ծի մշակ ման հա մար, չի կա րող դի-
տարկ վել որ պես ա ռևտ րային նպա տակ հե տապն դող գոր ծու նե ու թյուն, քա նի որ գոր ծի 
քն նու թյամբ չհիմ նա վոր վեց, որ վե րա կա ռու ցումն ի րա կա նաց վել է ա ռևտ րային նպա-
տա կով, հա մա րում է ան հիմն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
գոր ծի փաս տե րը վար չա կան դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե («ex officio»):

 Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րա նը մատ նան շում է այն փաս տե րը, 
ո րոնք, իր կար ծի քով, է ա կան են վե ճի լուծ ման հա մար, և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
կող մե րից պա հան ջում է ներ կա յաց նել այդ փաս տե րի ա պա ցույց ներ:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րա նը վե ճի լուծ ման հա մար ան հրա-
ժեշտ ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու նպա տա կով ի րա վա սու է, չսահ մա նա փակ վե լով 
վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջ նոր դու թյուն նե րով, նրանց ներ կա-
յաց րած ա պա ցույց նե րով և գոր ծում առ կա այլ նյու թե րով, ձեռ նար կե լու ող ջա միտ մի ջոց-
ներ, մաս նա վո րա պես պա հան ջե լու վար չա կան վա րույ թի նյու թեր, տե ղե կու թյուն ներ, 
ա պա ցույց ներ, լրա ցու ցիչ բա ցատ րու թյուն ներ, հանձ նա րա րե լու կող մե րին ան ձամբ ներ-
կա յա նալ դա տա կան նիս տի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րով ար դեն ի սկ ար տա-
հայ տել է ի րա վա կան դիր քո րո շում այն մա սին, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րով սահ ման ված վե ճի լուծ ման հա մար է ա-
կան փաս տե րը մատ նան շե լու և դրանց վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու, ան-
հրա ժեշտ ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու նպա տա կով ող ջա միտ մի ջոց ներ ձեռ նար կե-
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լու վե րա բե րյալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը թեև դա տա րա նի 
ի րա վունքն է, սա կայն դա տա րա նի այդ ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ված է նույն օ րենսգր-
քի 24-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա 
հիմն ված պատ ճա ռա բան ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու դա տա րա նի պար տա կա նու-
թյամբ և պետք է բխի ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան ման սահ մա նադ րա-
կան հիմ նադ րույ թից (տե‘ս` ը ստ ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ-
նե րի կո մի տե ի Ա րաբ կի րի հար կային տես չու թյան հայ ցի ը նդ դեմ «Ջորջ ը նդ Բրանդն» 
ՍՊԸ-ի` 131.200 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, ՎԴ/5525/05/08 վար չա կան գոր-
ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հաս տատ-
ված հա մա րե լով, որ գոր ծի քն նու թյամբ չհիմ նա վոր վեց այն հան գա ման քը, որ վե րա-
կա ռու ցումն ի րա կա նաց վել է ա ռևտ րային նպա տա կով, պար տա վոր էր նշ ված հան գա-
ման քը պար զե լու հա մար ձեռ նար կել ող ջա միտ մի ջոց ներ, այ սինքն` Լեյ լի Գաս պա րյա նի 
ի րա կա նաց րած քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան նպա տակ նե րի վե րա բե րյալ փաս-
տե րը պար զել ի պաշ տո նե, ին չը սույն գոր ծի լուծ ման հա մար ու ներ է ա կան նշա նա կու-
թյուն, քա նի որ ա ռևտ րային նպա տա կով ի րա կա նաց վող քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե-
ու թյան դեպ քում մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյու նը կլի ներ պար տա դիր:

 Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոգ րյա լի մա սով ա պա ցույց-
ներ պա հան ջե լու և դրանց հի ման վրա գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու հա մար 
սույն գործն ան հրա ժեշտ է ու ղար կել նոր քն նու թյան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տարկ նե րին չի ան դրա դառ-
նում, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման և փաս-
տե րի ի պաշ տո նե պարզ ման կա նոն նե րի խախտ ման պայ ման նե րում դրանք սույն գոր-
ծի լուծ ման հա մար չու նեն որ ևէ ի րա վա կան նշա նա կու թյուն:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են նաև վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս-
խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը:

 Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 11.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա-
րան` նոր քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ 

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4677/05/09 
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4677/05/09
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Ա ռա քե լ յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Ա բո վ յան
 Գ. Ղա րի բյան
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ե լե նա Թով մա սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 01.09.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ե լե նա 
Թով մա սյա նի ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ՝ Քա ղա քա պե տա րան), 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Մա րաշ 
տա րած քային ստո րա բա ժան ման (այ սու հետ` Կա դաստր)՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի (այ-
սու հետ` Քա ղա քա պետ) 16.06.2008 թվա կա նի թիվ 2741-Ա ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն՝ 0,0055 
հա մա կե րե սով հո ղա մա սի և 168,1 քմ մա կե րե սով շի նու թյան մա սով ան վա վեր ճա նա չե լու, 
որ պես ան վա վե րու թյան հետ ևանք դրա հի ման վրա (08.07.2008թ.) 21.07.2008 թվա կա նին 
կնք ված պայ մա նա գի րը լու ծե լու հա մա ձայ նա գիրն ու Կա դաստ րի գրանց ման մի աս նա-
կան 1Կ-1 մա տյա նի թիվ 000048 հա մա րի տակ 30.12.2008 թվա կա նին կա տար ված ի րա-
վուն քի պե տա կան գրան ցու մը մաս նա կի ո րեն՝ 0,0055 հա մա կե րե սով հո ղա մա սի և 168,1 
քմ մա կե րե սով շի նու թյան մա սով վե րաց նե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ե լե նա Թով մա սյա նը պա հան ջել է 0,0055 հա մա կե րե սով հո-

ղա մա սի և 168,1 քմ մա կե րե սով շի նու թյան մա սով ան վա վեր ճա նա չել Քա ղա քա պե տի 
16.06.2008 թվա կա նի թիվ 2741-Ա ո րո շու մը, որ պես ան վա վե րու թյան հետ ևանք վե րաց-
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նել (08.07.2008թ.) 21.07.2008 թվա կա նին կնք ված պայ մա նա գի րը լու ծե լու հա մա ձայ նա-
գիրն ու Կա դաստ րի գրանց ման մի աս նա կան 1Կ-1 մա տյա նի թիվ 000048 հա մա րի տակ 
30.12.2008 թվա կա նին կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը` 0,0055 հա մա կե-
րե սով հո ղա մա սի և 168,1 քմ մա կե րե սով շի նու թյան մա սով։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Սարգ սյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
27.04.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է ։

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
01.09.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել 
է, բե կան վել և փո փոխ վել է Դա տա րա նի 27.04.2011 թվա կա նի վճի ռը, և Ե լե նա Թով մա-
սյա նի հայ ցը մերժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ե լե նա Թով մա սյա նը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ, 31-րդ հոդ ված նե-

րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի 
1-ին կե տը, չի կի րա ռել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 55-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րը, «Գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ, 24-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ 0,0055 հա մա կե րե սով 

հո ղա մա սի նկատ մամբ Ե լե նա Թով մա սյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձեռք է բե րել 
օ րեն քի ու ժով՝ ան կախ նման ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մից: Ար դյուն քում 123,5 քմ 
մա կե րե սով հո ղա մա սը, ո րից 68,5 քմ մա կե րե սով հո ղա մասն ի նք նա կամ զբա ղեց ված, 
հա մա րե լով պե տա կան սե փա կա նու թյուն, դրա վրա գտն վող կա ռույցն ամ բող ջու թյամբ 
ճա նաչ վել է պե տա կան սե փա կա նու թյուն՝ խախ տե լով Ե լե նա Թով մա սյա նի սե փա կա-
նու թյան ի րա վունքն ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով ձեռք բեր ված ան շարժ գույ քի նկատ-
մամբ: Հետ ևա բար, Ե լե նա Թով մա սյա նի ի րա վուն քի դա դա րե ցումն ի րա վա չափ չէ:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 01.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 27.04.2011 
թվա կա նի վճ ռին։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը՝
1. 04.05.2005 թվա կա նին Կա դաստ րի գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան 

գրանց ման մի աս նա կան 4Կ-9 մա տյա նի թիվ 000084 հա մա րի տակ Եր ևա նի Եր. Քո չար 
փո ղո ցի թիվ 6/3 հաս ցե ի 168,1 քմ մա կե րե սով ա ռևտ րի սրա հի նկատ մամբ գրանց վել է 
Թա մա րա Ղա զա րյա նի սե փա կա նու թյան, ի սկ 0,0055 հա մա կե րե սով հո ղի նկատ մամբ` 
վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 2րդ, գ.թ. 68)։

2. 17.05.2005 թվա կա նի ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ 
Թա մա րա Ղա զա րյա նը վա ճա ռել, ի սկ Ե լե նա Թով մա սյա նը գնել է Եր ևա նի Եր. Քո չար 
փո ղո ցի թիվ 6/3 հաս ցե ի ան շարժ գույ քը՝ բաղ կա ցած 168,1 քմ մա կե րե սով ա ռևտ րի սրա-
հից և 0,0055 հա մա կե րե սով վար ձա կա լած հո ղից (հա տոր 2րդ, գ.թ. 9)։
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3. 24.05.2005 թվա կա նին Կա դաստ րի՝ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե-
տա կան գրանց ման մի աս նա կան 4Կ-9 մա տյա նի թիվ 000084 հա մա րի տակ Եր ևա նի 
Եր. Քո չար փո ղո ցի թիվ 6/3 հաս ցե ի 168,1 քմ մա կե րե սով ա ռևտ րի սրա հի նկատ մամբ 
գրանց վել է Ե լե նա Թով մա սյա նի սե փա կա նու թյան, ի սկ 0,0055 հա մա կե րե սով հո ղի 
նկատ մամբ` վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 2րդ, գ.թ. 1012)։ 

4. Քա ղա քա պե տի 16.06.2008 թվա կա նի թիվ 2741-Ա ո րոշ մամբ ո րոշ վել է՝ 
ա. լու ծել 29.08.2001 թվա կա նի թիվ 751/ ԳԱ հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը,
բ. Եր. Քո չար փո ղո ցի թիվ 6/4 հաս ցե ում Ե լե նա Թով մա սյա նի կող մից պե տա կան 

սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 123,5 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սում ի նք նա կամ կա ռուց ված 
շի նու թյու նը ճա նա չել պե տա կան սե փա կա նու թյուն, հան ձինս Քա ղա քա պե տա րա նի,

գ. Քա ղա քա պե տի ա նու նից հո ղօգ տա գոր ծո ղի հետ կն քել հո ղա մա սի վար ձա կա-
լու թյան պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ լու ծե լու մա սին հա մա ձայ նա գիր (հա տոր 2րդ, 
գ.թ. 14)։

5. Քա ղա քա պե տի և Ե լե նա Թով մա սյա նի լի ա զոր ված ան ձ Ռի միկ Հո վա կի մյա նի 
միջև 08.08.2008 թվա կա նի պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին հա մա ձայ նագ րով լուծ վել է 
Քա ղա քա պե տի և Թա մա րա Ղա զա րյա նի միջև 29.08.2001 թվա կա նին կնք ված թիվ 751/ 
ԳԱ հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը (հա տոր 1ին, գ.թ. 34)։ 

6. Կա դաստ րի 21.08.2008 թվա կա նի թիվ 0359317 մի աս նա կան տե ղե կան քի «Լ րա-
ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ» տո ղի նշում նե րի հա մա ձայն՝ «Չա փագ րու մից պարզ վել է, որ 
շի նու թյու նը քանդ ված է, և կա ռուց վել է 521,8 քմ ներ քին մա կե րե սով շի նու թյուն, այն 
զբա ղեց նում է 123,5 քմ հո ղա մաս: Գոր ծար քի դեպ քում ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան-
ցում չի կա տար վի, քա նի որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գրանց ված գույ քը գո յու թյուն 
չու նի» (հա տոր 2րդ, գ.թ. 20)։

7. 30.12.2008 թվա կա նին Կա դաստ րի գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման մի աս նա կան 1Կ-1 մա տյա նի թիվ 000048 հա մա րի տակ Եր ևա նի Եր. Քո չար 
փո ղո ցի թիվ 6/4 հաս ցե ի 604,5 քմ մա կե րե սով շի նու թյու նը և 0,01235 հա մա կե րե սով հո-
ղա մա սը, ի դեմս Քա ղա քա պե տա րա նի գրանց վել է որ պես պե տա կան սե փա կա նու թյուն 
(հա տոր 2րդ, գ.թ.2325)։

8. «Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 09.07.2010 թվա կա նի թիվ 
10-1546 եզ րա կա ցու թյան «Հետ ևու թյուն ներ» բաժ նի հա մա ձայն՝ «Եր ևան քա ղա քի Եր. 
Քո չա րի 6/4 հաս ցե ում գտն վող շի նու թյան 6,4x7,9մ և 7,9x7,9մ ներ քին եզ րա չա փե րով 
հատ վա ծա մա սե րի ա ռա ջին ե րեք հար կե րի կոնստ րուկ տիվ լու ծում նե րը և ներ քին եզ-
րա չա փե րը հիմ նա կա նում հա մա պա տաս խա նում են «Ա ԿՕ» ՍՊԸ-ի կող մից մշակ ված 
նա խագ ծային լու ծում նե րին և Ե րՃՇՊՀ-ի կող մից տր ված եզ րա կա ցու թյու նով բեր ված 
չա փո րո շիչ նե րին, ի նչ պես նաև ՀՀ ԿԱ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի 
կող մից առ 04.05.2005 թվա կա նին տր ված թիվ 1224414 ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նում ար տա ցոլ ված հա տա կագ ծե րի ներ քին եզ րա չա-
փե րին: Շա հա գործ ման ըն թաց քում, պահ պա նե լով Ե լե նա Թով մա սյա նին պատ կա նող 
շի նու թյան ներ քին լայ նա կան չա փը՝ 7,9մ, վե րա կա ռուց վել է դե պի շի նու թյան հետ նա-
մաս՝ բա կի կողմ, մե ծա ցել և վե րա կա ռուց վել է ևս մեկ հարկ և ձեղ նա հարկ» (հա տոր 
1ին, գ.թ. 147155)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան և տե ղա կան ի նք-

նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա րե լու 
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մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լի ա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ 
կամ օ րենք նե րով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` Հա յաu տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է uե փա կա նու թյան ի րա վուն քը։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ոչ ո քի չի կա րե լի 
զր կել uե փա կա նու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ դա տա կան կար գով` o րեն քով նա խա տեu
ված դեպ քե րի։

 Կոն վեն ցի ային կից 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ոչ ո քի չի կա-
րե լի զր կել սե փա կան գույ քից՝ բա ցա ռու թյամբ հան րային շա հե րի պաշտ պա նու թյան 
հա մար և օ րեն քով ու մի ջազ գային ի րա վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րով նա խա տես
ված պայ ման նե րով։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ի ր՝ Մի նա սյա նը և Սե մեր ջյանն 
ը նդ դեմ Հա յաս տա նի 23.06.2009 թվա կա նի թիվ 22651/05 վճ ռի 67 կե տով նշել է, որ Կոն-
վեն ցի այի 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով «օ րեն քով նա խա տես ված 
պայ ման նե րով» ար տա հայ տու թյունն ա ռա ջին հեր թին պա հան ջում է մատ չե լի և բա վա-
կա նա չափ հս տակ ներ պե տա կան ի րա վա կան նոր մե րի առ կա յու թյուն, և ե րկ րորդ՝ Պե-
տու թյան կող մից այդ ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի առ կա ներ-
պե տա կան ի րա վա կան նոր մին հա մա պա տաս խան։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի ր՝ նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան խնդ րին:

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Սահ մա նադ րու թյու նը, հռ չա-
կե լով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա նա չումն ու պաշտ պա նու թյու նը, ե րաշ խա վո րում 
է յու րա քան չյու րի՝ սե փա կա նու թյուն ու նե նա լու բա ցար ձակ ի րա վուն քը` մի ա ժա մա նակ 
ամ րագ րե լով օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում այդ ի րա վուն քից զր կե լու հնա րա-
վո րու թյու նը մի այն դա տա կան կար գով (տես՝ Գևորգ Գևոր գյա նի հայցն ը նդ դեմ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի, Եր ևա-
նի քա ղա քա պե տա րա նի՝ Կա դաստ րի նա խա գա հի 16.08.2006 թվա կա նի թիվ 06-204-
Ա հրա մա նը և Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 25.08.2006 թվա կա նի թիվ 1369-Ա ո րո շումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2009 թվա կա նի թիվ 
ՎԴ/2434/05/08 ո րո շու մը):

 Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ Եր ևա նի Եր. Քո չար փո-
ղո ցի 6/4 (6/3) հաս ցե ում գտն վող շի նու թյունն ամ բող ջու թյամբ ի նք նա կամ շի նու թյուն չէ, 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենք նե րով Քա ղա քա պե տը լի ա զոր ված չէ իր ո րոշ մամբ 
Ե լե նա Թով մա սյա նին զր կե լու 168,1 քմ մա կե րե սով ա ռևտ րի սրա հի նկատ մամբ սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քից: Եր ևա նի Եր. Քո չար փո ղո ցի 6/4 (6/3) հաս ցե ում գտն վող շի նու-
թյունն ամ բող ջու թյամբ չի ո չն չաց վել, այլ են թարկ վել է վե րա կա ռուց ման դե պի ետ նա-
մաս և կա ռուց վել է ևս մեկ հարկ և ձեղ նա հարկ, ին չի ար դյուն քում պահ պան վել է Ե լե նա 
Թով մա սյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 168,1 քմ մա կե րե սով ա ռևտ րի սրա հի նկատ-
մամբ: Քա ղա քա պե տի 16.06.2008 թվա կա նի թիվ 2741-Ա ո րոշ ման 1-ին կե տով խախտ վել 
է Եր ևա նի Եր. Քո չար փո ղո ցի 6/4 (6/3) հաս ցե ում գտն վող 0,0055 հա մա կե րե սով հո ղա-
մա սի նկատ մամբ 17.05.2005 թվա կա նի ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով 
ե րաշ խա վոր ված օգ տա գործ ման ի րա վուն քը: Մի ա ժա մա նակ, Դա տա րա նը նշել է, որ 
Քա ղա քա պե տի 16.06.2008 թվա կա նի թիվ 2741-Ա ո րո շու մը 0,0055 հա մա կե րե սով հո-
ղա մա սի և 168,1 քմ մա կե րե սով շի նու թյան մա սով ան վա վեր վար չա կան ա կտ է, ո ւս տի 
որ պես ան վա վեր ճա նաչ ված վար չա կան ակ տի հետ ևանք նե րի վե րաց ման ա ծան ցյալ 
պա հանջ բա վա րար ման են են թա կա նաև «Պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին» 08.07.2008 
թվա կա նի հա մա ձայ նա գի րը և 0,0055 հա մա կե րե սով հո ղա մա սի և 168,1 քմ մա կե րե սով 
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շի նու թյան մա սով Կա դաստ րի` գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց-
ման մի աս նա կան 1Կ-1 մա տյա նի թիվ 000048 հա մա րի տակ 30.12.2008 թվա կա նին կա-
տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լիս պատ ճա ռա բա նել է, 
որ «Ե լե նա Թով մա սյա նը 55 քմ մա կե րե սով հո ղա տա րած քի նկատ մամբ սե փա կա նու-
թյան ի րա վունք չի գրան ցել, հետ ևա բար այդ հո ղա մա սի նկատ մամբ ձեռք չի բե րել սե-
փա կա նու թյան ի րա վունք», «168,1 քմ մա կե րե սով շի նու թյան նկատ մամբ Ե լե նա Թով մա-
սյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը դա դա րել է գույ քի ո չն չաց ման հիմ քով, ո ւս տի առ կա 
չէ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից զր կե լու փաստ: … վե րա կա ռուց ման հետ ևան քով ա ռա-
ջա ցած կա ռույցն ամ բող ջու թյամբ պետք է դի տարկ վի որ պես ի նք նա կամ կա ռույց …»: 
Մի ա ժա մա նակ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ Քա ղա քա պե տի ո րոշ ման վե րա-
ցումն ի նք նա բե րա բար չէր կա րող հան գեց նել հա մա ձայ նագ րի ան վա վե րու թյան, քա նի 
որ վի ճարկ վող ո րո շումն ըն դա մե նը պա րու նա կում է ա ռա ջարկ պայ մա նա գի րը լու ծե-
լու վե րա բե րյալ, ո րին Ե լե նա Թով մա սյա նը կա րող էր հա մա ձայն վել կամ չհա մա ձայն-
վել: Ի նչ վե րա բե րում է Կա դաստ րի 1Կ-1 մա տյա նի թիվ 000048 հա մա րի տակ 30.12.2008 
թվա կա նին կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը մաս նա կի ո րեն վե րաց նե լու 
պա հան ջին, ա պա հիմ նա կան պա հան ջի մերժ ման պայ ման նե րում այն ևս են թա կա է 
մերժ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու-
թյուն ներն ան հիմն են հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

«ՀՀ հո ղային օ րենսգր քում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 
ՀՀ 04.10.2005 թվա կա նի թիվ 199-Ն օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ մինչև 
նույն օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լը պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի-
սա ցող հո ղե րից օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով ան հա տույց (մշ տա կան) օգ տա-
գործ ման կամ վար ձա կա լու թյան ի րա վունք ձեռք բե րած և այդ ի րա վունք նե րը գրան
ցած ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց, նե րա ռյալ՝ օ րենսգր քի 118-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ կե տի հիմ քով ձեռք բեր ված (բա ցա ռու թյամբ օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված հո ղա մա սե րի)՝ նույն օ րեն քի ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով փո խանց վում ե ն՝

1) տնա մերձ, այ գե գոր ծա կան, ի նչ պես նաև բնա կե լի տան կա ռուց ման և սպա սարկ-
ման հա մար հատ կաց ված հո ղա մա սե րը.

2) հա սա րա կա կան և ար տադ րա կան օբյեկտ նե րի կա ռուց ման և սպա սարկ ման 
հա մար նա խա տես ված և սահ ման ված կար գով կա ռուց ված, այդ թվում` կի սա կա ռույց 
շեն քե րով, շի նու թյուն նե րով զբա ղեց ված հո ղա մա սե րը՝ ան կախ շեն քե րի, շի նու թյուն նե-
րի ա վարտ վա ծու թյան աս տի ճա նից:

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ մինչև «ՀՀ հո ղային օ րենսգր-
քում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 04.10.2005 թվա կա նի թիվ 
199-Ն օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լը, այն ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձինք, ո րոնց 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով ան հա տույց օգ տա գործ ման կամ վար ձա կա լու-
թյան ի րա վուն քով հանձն վել են պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան-
դի սա ցող հո ղեր, այդ հո ղե րի նկատ մամբ ձեռք են բե րում սե փա կա նու թյան ի րա վունք` 
օգ տա գործ ման կամ վար ձա կա լու թյան ի րա վունքն օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով գրանց ված լի նե լու և այդ հո ղե րը ը ստ նպա տա կային նշա նա կու թյան օգ
տա գոր ծե լու (կա ռու ցա պա տե լու) դեպ քում: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 188-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն` 
ի նք նա կամ կա ռույց է հա մար վում o րեն քով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով uահ ման ված 
կար գով այդ նպա տա կի հա մար չհատ կաց ված հո ղա մաuում կամ ա ռանց թույլտ վու-
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թյան կամ թույլտ վու թյամբ uահ ման ված պայ ման նե րի կամ քա ղա քա շի նա կան նոր-
մե րի և կա նոն նե րի է ա կան խախ տում նե րով կա ռուց ված կամ վե րա կա ռուց ված շեն-
քը, շի նու թյու նը կամ այլ կա ռույ ցը։ Պե տա կան կամ հա մայն քային uե փա կա նու թյուն 
հան դիuա ցող հո ղա մաuում գտն վող ի նք նա կամ կա ռույ ցի նկատ մամբ ճա նաչ վում է 
պե տու թյան կամ հա մայն քի uե փա կա նու թյու նը, ան կախ նրա նից, թե ով է այն կա
ռու ցել։ Ի նք նա կամ կա ռույ ցի նկատ մամբ ճա նաչ վում է այն ան ձի uե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը, ո րին uե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է այն հո ղա մաuը, 
ո րի վրա գտն վում է կա ռույ ցը։

 Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` ի նք նա կամ կա ռույց նե րը կա րող են ճա նաչ-
վել o րի նա կան` հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի (Եր ևա նում` Եր ևա նի քա ղա քա պե տի), հա-
մայն քի վար չա կան տա րածք նե րից դուրu` մարզ պետ նե րի կող մից, կա ռա վա րու թյան 
uահ մա նած կար գով։ Ի նք նա կամ կա ռույ ցը կա րող է ճա նաչ վել o րի նա կան մի այն այն 
ան ձի դի մու մով, ո րին uե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մաuում գտն վում 
է այդ կա ռույ ցը։

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.05.2006 թվա կա նի թիվ 912-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված 
«Ինք նա կամ կա ռույց նե րի օ րի նա կա նաց ման և տնօ րին ման» կար գի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ քա ղա քա ցի նե րին կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն
քով պատ կա նող հո ղա մա սե րում գտն վող այն ի նք նա կամ կա ռույց նե րը, ո րոնց մի 
մա սը կա ռուց ված է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սին կից` 
պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի վրա, 
օ րի նա կա նաց վում և տնօ րին վում են նույն կար գի IV բաժ նի պա հանջ նե րին հա մա պա-
տաս խան, ը նդ ո րում, հո ղա մա սին կից ի նք նա կամ կա ռույ ցով զբա ղեց ված պե տա
կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մասն օ րի նա կա նաց
վում և տնօ րին վում է ի նք նա կամ կա ռույ ցով զբա ղեց ված հո ղա մա սի մա սով կամ 
կա ռույ ցի սպա սարկ ման և պահ պան ման հա մար ան հրա ժեշտ հո ղա մա սով: Սույն 
կե տով սահ ման ված` օ րի նա կան ճա նաչ ված կա ռույց նե րը կա րող են օ տար վել, ի սկ 
դրանց նկատ մամբ ի րա վունք նե րը` գրանց վել, կա ռույ ցով զբա ղեց ված կամ կա ռույ ցի 
սպա սարկ ման և պահ պան ման հա մար ան հրա ժեշտ հո ղա մա սը կա դաստ րային ար ժե-
քով ձեռք բե րե լու դեպ քում: 

Նույն կար գի 33-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա մայն քի ղե կա վա րը սե փա կան նա խա ձեռ-
նու թյամբ ըն դու նում է ո րո շում պե տա կան կամ հա մայն քային սե փա կա նու թյուն հան
դի սա ցող հո ղա մա սե րում գտն վող ի նք նա կամ կա ռույց ներն օ րի նա կա նաց նե լու կամ 
քան դե լու մա սին:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ կա ռու ցա պատ ման նպա տա կով 
չհատ կաց ված հո ղա մա սում կամ ա ռանց թույլտ վու թյան կամ թույլտ վու թյամբ նա խա-
տես ված պայ ման նե րի կամ քա ղա քա շի նա կան նոր մե րի խախ տում նե րով ի րա կա նաց-
ված կա ռույ ցը հա մար վում է ի նք նա կամ կա ռույց, ո րի նկատ մամբ կա րող է ճա նաչ վել մի-
այն այն ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ո րին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ-
կա նում է հո ղա մա սը։ Եր ևան քա ղա քում ի նք նա կամ կա ռույցն օ րի նա կան կա րող է ճա-
նաչ վել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ մամբ։ Ը նդ ո րում, այն ի նք նա կամ կա ռույց նե րը, 
ո րոնց մի մա սը կա ռուց ված է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ֆի զի կա կան կամ ի րա
վա բա նա կան ան ձին պատ կա նող հո ղա մա սին կից` պե տա կան կամ հա մայն քային 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի վրա, օ րի նա կա նաց վում և տնօ րին վում 
է ի նք նա կամ կա ռույ ցով զբա ղեց ված հո ղա մա սի մա սով կամ կա ռույ ցի սպա սարկ
ման և պահ պան ման հա մար ան հրա ժեշտ հո ղա մա սով: 

Վե րոգ րյա լից ել նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր մամբ՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ Եր ևա նի Եր. Քո չար փո ղո ցի թիվ 6/3 (6/4) հաս ցե ի 0,0055 հա մա կե-
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րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ դեռևս 24.05.2005 թվա կա նին Կա դաստ րի` գույ քի նկատ-
մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի աս նա կան 4Կ-9 մա տյա նի թիվ 000084 
հա մա րի տակ կա տար ված գրանց ման փաս տով Ե լե նա Թով մա սյա նը ձեռք է բե րել վար-
ձա կա լու թյան, ի սկ «ՀՀ հո ղային օ րենսգր քում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա-
րե լու մա սին» ՀՀ 04.10.2005 թվա կա նի թիվ 199-Ն օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի ու ժով՝ սե փա-
կա նու թյան ի րա վունք, ան կախ նման ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մից: 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 0,0055 հա մա կե րե սով հո ղա-
մա սի մա սով Քա ղա քա պե տի 16.06.2008 թվա կա նի թիվ 2741-Ա ո րո շումն ըն դուն վել է 
«ՀՀ հո ղային օ րենսգր քում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 
04.10.2005 թվա կա նի թիվ 199-Ն օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ, ո ւս տի առ կա է 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տով նա խա տես ված վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե-
լու հիմ քը: Նշ վա ծի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 0,0055 հա հո-
ղա մա սի մա սով ան վա վեր է նաև 30.12.2008 թվա կա նին Կա դաստ րի գույ քի նկատ մամբ 
ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի աս նա կան 1Կ-1 մա տյա նի թիվ 000048 հա մա րի 
տակ Եր ևա նի Եր. Քո չար փո ղո ցի թիվ 6/4 հաս ցե ի 0,01235 հա մա կե րե սով հո ղա մա սի 
նկատ մամբ Քա ղա քա պե տա րա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը: 

Ինչ վե րա բե րում է Քա ղա քա պե տի 16.06.2008 թվա կա նի թիվ 2741-Ա ո րո շու մը 168,1 
քմ մա կե րե սով շի նու թյան մա սով ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջին, ա պա Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
188-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րու մից հետ ևում է, որ ի նք նա կամ կա ռույ ցի նկատ մամբ ճա-
նաչ վում է այն ան ձի uե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ո րին uե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նում է այն հո ղա մաuը, ո րի վրա գտն վում է կա ռույ ցը։ Հետ ևա բար, հիմք ըն դու-
նե լով այն հան գա ման քը, որ «ՀՀ հո ղային օ րենսգր քում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն-
ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 04.10.2005 թվա կա նի թիվ 199-Ն օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 
ու ժով վե ճի ա ռար կա հո ղա մա սի նկատ մամբ Ե լե նա Թով մա սյա նը ձեռք է բե րել սե փա-
կա նու թյան ի րա վունք, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դրա վրա գտն վող 
կա ռույց նե րի նկատ մամբ (ե թե դրանք ի նք նա կամ են) չէր կա րող ճա նաչ վել Քա ղա քա-
պե տա րա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, հետ ևա բար Քա ղա քա պե տի 16.06.2008 թվա-
կա նի թիվ 2741-Ա ո րո շու մը 168,1 քմ մա կե րե սով շի նու թյան մա սով ան վա վեր է: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Քա ղա քա պե տի և Ե լե նա Թով մա սյա նի 
լի ա զոր ված ան ձ Ռի միկ Հո վա կի մյա նի միջև 08.08.2008 թվա կա նին կնք ված «Պայ մա-
նա գի րը լու ծե լու մա սին» հա մա ձայ նա գի րը որ պես Քա ղա քա պե տի 16.06.2008 թվա կա-
նի թիվ 2741-Ա ո րոշ ման ան վա վե րու թյան հետ ևանք վե րաց նե լու պա հան ջին, գտ նում է, 
որ «ՀՀ հո ղային օ րենսգր քում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 
04.10.2005 թվա կա նի թիվ 199-Ն օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի ծագ ման հիմ քով հո ղա մա սի նկատ մամբ ծա գած վար ձա կա լու թյան քա ղա քա ցի-
աի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րել են, հետ ևա բար նման հա մա ձայ նա գիրն 
ա ռո չինչ լի նե լու հիմ քով չէր կա րող որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք ա ռա ջաց նել, ո ւս տիև նշ-
ված գոր ծար քը վե րաց նե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջը են թա կա է մերժ ման:

 
Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 



464

է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ և 5-րդ կե տե րով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը մաս նա-
կի ո րեն փո փո խե լու, ի նչ պես նաև մաս նա կի ո րեն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րը հետ ևյալ 
հիմ նա վոր մամբ: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի և Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք: Սույն գոր-
ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում 
է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցի այի վե րը նշ ված հոդ ված նե րով ամ րագր ված ան ձի 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը 
վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից:

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

Ս տո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը մաս նա կի ո րեն փո փո խե լով և ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին մաս նա կի ո րեն օ րի նա կան ո ւժ տա լով՝ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես 
նաև գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի 01.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և մաս նա կի ո րեն՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե-
տա րա նի 16.06.2008 թվա կա նի թիվ 2741-Ա ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն՝ 0,0055 հա մա կե րե-
սով հո ղա մա սի և 168,1 քմ մա կե րե սով շի նու թյան մա սով ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան-
ջի, և նույն մա սե րով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե-
տա կան կո մի տե ի Մա րաշ տա րած քային ստո րա բա ժան ման մի աս նա կան 1Կ-1 մա տյա նի 
թիվ 000048 հա մա րի տակ 30.12.2008 թվա կա նին կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան 
գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սով օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ վար չա-
կան դա տա րա նի 27.04.2011 թվա կա նի վճ ռին, ի սկ (08.07.2008թ.) 21.07.2008 թվա կա նին 
կնք ված «Պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին» հա մա ձայ նա գի րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա-
սով փո փո խել. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Ե լե նա Թով մա սյա նի լի ա զոր ված ան ձ 
Ռի միկ Հո վա կի մյա նի միջև (08.07.2008թ.) 21.07.2008 թվա կա նին կնք ված «Պայ մա նա գի-
րը լու ծե լու մա սին» հա մա ձայ նա գի րը վե րաց նե լու մա սին հայ ցա պա հան ջը մեր ժել:

2. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նից հօ գուտ Ե լե նա Թով մա սյա նի բռ նա գան ձել 
20.000 ՀՀ դրամ՝ վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ5/0716/05/10
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ5/0716/05/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա բո վ յան
 Դա տա վոր ներ` Գ. Ղա րի բյան 
 Ա. Ա ռա քե լ յան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի մար տի 23-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ան հատ ձեռ նար կա տեր Մի քայել Ան տո-

նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 14.06.2011 թվա կա նի 
ո րոշ ման դեմ` ը ստ Մի քայել Ան տո նյա նի հայ ցի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-
թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Գյում րու տա րած քային հար կային տես չու թյան 
(այ սու հետ` Տես չու թյուն)` Տես չու թյան 07.09.2010 թվա կա նի թիվ 2327157 ա կտն ան վա վեր 
ճա նա չե լու, և ը ստ Տես չու թյան հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Մի քայել Ան տո նյա նի ` Տես չու-
թյան 07.09.2010 թվա կա նի թիվ 2327157 ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու (վե րաց-
նե լու) պա հան ջի մա սին հայ ցա դի մու մը մեր ժե լու և հօ գուտ պե տա կան բյու ջե ի 2.355.000 
ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Մի քայել Ան տո նյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Տես չու-

թյան 07.09.2010 թվա կա նի թիվ 2327157 ակ տը:
 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Տես չու թյու նը պա հան ջել է Տես չու թյան 

07.09.2010 թվա կա նի թիվ 2327157 ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու (վե րաց նե լու) 
պա հան ջի մա սին հայ ցը մեր ժել, Մի քայել Ան տո նյա նից հօ գուտ պե տա կան բյու ջե ի բռ-
նա գան ձել 2.355.000 ՀՀ դրամ և նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քը:
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ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Նա հա պե տյան) (այ սու հետ` Դա տա-
րան) 21.02.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը՝ մերժ վել:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
14.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Տես չու թյան բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Դա-
տա րա նի 21.02.2011 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է. հայ ցը մերժ վել է, ի սկ հա-
կընդ դեմ հայ ցը հօ գուտ պե տա կան բյու ջե ի 2.355.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան-
ջի մա սով բա վա րար վել է։ Գոր ծի վա րույ թը հա կընդ դեմ հայ ցի` Տես չու թյան 07.09.2010 
թվա կա նի թիվ 2327157 ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու (վե րաց նե լու) պա հան ջի 
մա սին հայ ցա դի մու մը մեր ժե լու պա հան ջի մա սով կարճ վել է ։

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մի քայել Ան տո նյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տը, չի կի րա ռել «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ո րը 
պետք է կի րա ռեր։

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հիմ նա վոր ված է հա մա րել, որ վի ճարկ վող ակ տով տու-

գան քի նշա նակ ման հա մար հիմք ըն դուն ված ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան չա փը հաշ-
վարկ վել է «Հաս տա տագր ված վճա րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ, 8-րդ հոդ ված նե րի, 
«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի խախ տում նե րով, և որ հաս տա տագր ված 
վճա րի չա փից հնա րա վոր չէ հաշ վար կել ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը, քա նի որ հաս տա-
տագր ված հար կի և ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան միջև որ ևէ կապ չկա։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան հաշ վարկ ված 
մե ծու թյու նը չի կա րող գնա հատ վել որ պես ի րա կա նը գե րա զան ցող, այ սինքն` այդ մե ծու-
թյու նը թե կուզև հաշ վարկ ված է օ րեն քի խախտ մամբ, այն որ ևէ կերպ չի կա րող ա ռաջ 
բե րել Մի քայել Ան տո նյա նի ի րա վունք նե րի խախ տում, հետ ևա բար այն բա վա րար հիմք 
չէ ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար:

 Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, 
քա նի որ օ րեն քի խախտ մամբ ըն դուն ված լի նե լու` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից հաս-
տատ ված հան գա մանք ներն ար դեն պար տա դիր հան գեց նում են «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի կի-
րառ մա նը, այ սինքն` ակ տի ան վա վե րու թյա նը: 

Ակ տով հաշ վարկ ված ի րաց ման շր ջա նա ռու թյունն ի րա կան շր ջա նա ռու թյու նից գե-
րա զան ցող չլի նե լու Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմ քում դր վել է այն հան-
գա ման քը, որ ակ տով հաշ վարկ ված ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը նշա նա կում է, որ մեկ 
ա մս վա ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը պայ մա նա կան մեկ ավ տո մե քե նայի հաշ վով կազ-
մում է 124.000 ՀՀ դրամ, ո րը հա մար ժեք է մի այն վա րոր դի ամ սա կան աշ խա տա վար ձին, 
ո րն էլ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա մա րել է հան րա հայտ փաստ` ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի կի րառ մամբ։ Նշ ված փաստն ըն դու նե լի չէ, քա-
նի որ չկա որ ևէ տվ յալ աշ խա տած օ րե րի քա նա կի, ի նչ պես նաև դրա նով պայ մա նա վոր-
ված՝ վա րորդ նե րի աշ խա տա վար ձի չա փի մա սին։ Այ սինքն վա րոր դի աշ խա տա վար ձը 
124.000 ՀՀ դրամ լի նե լու փաս տը հան րա հայտ չի կա րող հա մար վել, քա նի որ հայտ նի չէ 
աշ խա տած օ րե րի քա նա կը և աշ խա տա վար ձի չա փի վրա ազ դող այլ հան գա մանք ներ։ 
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 14.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 21.02.2011 
թվա կա նի վճ ռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1) Տես չու թյան 20.07.2010 թվա կա նի թիվ 2327157 հանձ նա րա րագ րի հա մա ձայն՝ 

ան հատ ձեռ նար կա տեր Մի քայել Ան տո նյա նի մոտ ի րա կա նաց վել է ա ռանց պե տա կան 
գրանց ման, ա ռանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զի այի (թույլտ վու թյան) ձեռ նար կա տի րա-
կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման ստու գում: Ստուգ մամբ պարզ վել է, որ Մի քայել 
Ան տո նյա նը Գյում րի քա ղա քում 01.04.2009-01.09.2010 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում զբաղ վել է մար դա տար (տաք սի) ավ տո մե քե նա նե րով ո ւղ ևոր նե րի փո-
խադր ման գոր ծու նե ու թյամբ, ո րը լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն է (գ.թ. 20, 
21-22)։ 

2) 07.09.2010 թվա կա նի թիվ 2327157 ստուգ ման ակ տով ար ձա նագր վել է, որ 
01.04.2009-01.09.2010 թվա կան նե րին Մի քայել Ան տո նյա նի մոտ ի րաց ման շր ջա նա ռու-
թյու նը կազ մել է 4.710.000 ՀՀ դրամ, ո րը հաշ վարկ վել է քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հի ման վրա և հա մա ձայն «Հար կե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի հաշ վարկ վել է տու գանք` 2.355.000 ՀՀ դրա մի չա փով, ո րից 
տու գանք 2.119.500 ՀՀ դրամ, հար կային մարմ նի զար գաց ման և խրա խուս ման ֆոն դի 
գու մար` 235.500 ՀՀ դրամ (գ.թ. 21-22): 

3) Ստուգ ման ակ տին կից 1-ին և 2-րդ հա վել ված նե րում ներ կա յաց ված հաշ վար կի 
և տե ղե կան քի հա մա ձայն` հաս տա տագր ված վճա րի գու մա րի հաշ վար կը 2009 թվա կա-
նի հա մար կազ մել է 148.800 ՀՀ դրամ, ի սկ 2010 թվա կա նի հա մար` 86.800 ՀՀ դրամ: 
Այդ տվ յալ նե րի հի ման վրա, հիմք ըն դու նե լով «Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծը հաշ վարկ վել է հաշ վար կային ե կամ տա հար կը՝ 2009 թվա կա-
նի հա մար՝ 59.500 ՀՀ դրամ, ի սկ 2010 թվա կա նի հա մար՝ 34.700 ՀՀ դրամ, ը նդ հա նուր՝ 
94.200 ՀՀ դրամ: Նշ ված տվյալ նե րի հի ման վրա, հիմք ըն դու նե լով «Ե կամ տա հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, հաշ վարկ վել է հաշ վար կային ե կա մու-
տը՝ 2009 թվա կա նի հա մար՝ 595.000 ՀՀ դրամ, ի սկ 2010 թվա կա նի հա մար՝ 347.000 ՀՀ 
դրամ, ը նդ հա նուր՝ 942.000 ՀՀ դրամ: Այ նու հետ, «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված 25 տո կոս վե րա դի րի կի րառ մամբ հաշ վարկ վել է հաշ վար կային 
ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը՝ 2009 թվա կա նի հա մար՝ 2.975.000 ՀՀ դրամ, ի սկ 2010 թվա-
կա նի հա մար՝ 1.735.000 ՀՀ դրամ, ը նդ հա նուր՝ 4.710.000 ՀՀ դրամ, ո րի նկատ մամբ էլ 
հաշ վարկ վել է տու գան քը (գ. թ. 23, 24):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քի հիմ քում բարձ րաց ված հար ցե րին պա տաս խա նե լու 

հա մար ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցե րին.
* Ա րդյոք «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված «հա սույ թի 

հաշ վար կային 25 տո կոս վե րա դի րի» կի րառ ման դեպ քում ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան չա-
փը կա րող է ո րոշ վել «Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հի ման վրա.

* Ի նչ պի սի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նը կա րող է փաս տը ճա-
նա չել հան րա հայտ.
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1. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 1-ին հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար ան-
հրա ժեշտ է պար զել հա սույթ օ րենսդ րա կան եզ րույ թի բո վան դա կու թյան դրս ևո րում նե րը 
ՀՀ օ րենսդ րու թյան մեջ:

 Հա սույթ հաս կա ցու թյունն օգ տա գործ վում է հար կային օ րենսդ րու թյան տար բեր 
ակ տե րում: 

Այս պես, «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն` ե կա մուտ նե րի թվին են դաս վում, մաս նա վո րա պես` 

ա) ապ րանք նե րի, ար տադ րան քի (այ սու հետ` նաև ապ րանք ներ) ի րա ցու մից 
ստաց վող հա սույ թը.

բ) ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա ցու մից ստաց վող հա սույ թը.
գ) հիմ նա կան մի ջոց նե րի և այլ ակ տիվ նե րի ի րա ցու մից ստաց վող հա սույ թը.
«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում է նաև հա սույ թի 

հաս կա ցու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, նշ ված օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 9-րդ պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` նույն օ րեն քի ի մաս տով` հա սույթ է հա մար վում տն տե սա կան (ձեռ նար
կա տի րա կան) գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձանց տն տե սա կան (ձեռ նար կա
տի րա կան) գոր ծու նե ու թյան ը նդ հա նուր ար դյուն քը` ա ռանց կա տար ված ծախ սե րի 
(այդ թվում` ապ րանք նե րի ձեռք բեր ման գծով ծախ սե րի) պա կա սեց ման: Ա ռևտ րի 
ո լոր տում այն հա վա սա րեց վում է ապ րան քաշր ջա նա ռու թյա նը:

«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 171-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հարկ վճա րո ղի մոտ 
հար կային մարմ նի ներ կա յա ցու ցիչ կա րող է նշա նակ վել մի այն հետ ևյալ հիմ քե րից ա ռն-
վազն մե կի առ կա յու թյան դեպ քում` 

ա) հարկ վճա րո ղի նա խորդ տար վա ապ րանք նե րի, ար տադ րան քի, ծա ռա յու թյուն-
նե րի, ի նչ պես նաև հարկ վճա րո ղի ակ տիվ նե րի ի րա ցու մից ստաց վող հա սույ թը (զուտ 
հա սույ թը` ա ռանց ա նուղ ղա կի հար կե րի) գե րա զան ցել է 4 մի լի արդ դրա մը:

 Վե րոն շյալ նոր մե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ օ րենսդ րու թյան մեջ օգ տա գործ վում են հա սույթ, ե կա մուտ, զուտ 
հա սույթ, ապ րան քաշր ջա նա ռու թյուն եզ րույթ նե րը: Ը նդ ո րում, ո րոշ դեպ քե րում (ե կամ-
տա հարկ) օ րենս դի րը ապ րան քի ի րա ցու մից ստաց ված ե կա մու տը նույ նաց նում է ապ-
րան քի ի րա ցու մից ստաց ված հա սույ թի հետ: Օ րենսդ րու թյան վեր լու ծու թյու նը ցույց 
է տա լիս նաև, որ զուտ հա սույթ հաս կա ցու թյունն իր մեջ նե րա ռում է հա սույթն ա ռանց 
ա նուղ ղա կի հար կե րի:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հար կային 
օ րենսդ րու թյամբ հա սույթ եզ րույթն իր մեջ նե րա ռում է տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
(ապ րանք նե րի ի րա ցում, ծա ռա յու թյուն նե րի ի րա ցում, հիմ նա կան մի ջոց նե րի և այլ ակ-
տիվ նե րի ի րա ցում) ը նդ հա նուր ար դյուն քը, ո րից դեռևս պա կա սեց ված չեն կա տար ված 
ծախ սե րը (այդ թվում` ապ րանք նե րի ձեռք բեր ման գծով ծախ սեր) և ա նուղ ղա կի հար կե րը: 

Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հա սույ թի չա փի ո րոշ-
ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ծա վալ նե րը` 
ապ րանք նե րի ի րաց ման, ծա ռա յու թյուն նե րի ի րաց ման, հիմ նա կան մի ջոց նե րի և այլ 
ակ տիվ նե րի ի րաց ման ծա վալ նե րը:

«Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն 
օ րեն քը կար գա վո րում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծու նե ու թյան ո րոշ տե-
սակ նե րի հա մար հաս տա տագր ված վճար նե րի հաշ վարկ ման և վճար ման հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը, սահ մա նում է հաս տա տագր ված վճար ներ վճա րող նե րի շր ջա նա-
կը, հաս տա տագր ված վճա րի հաշ վարկ ման և վճար ման կար գը, ի նչ պես նաև պա տաս-
խա նատ վու թյու նը` սույն օ րեն քի խախտ ման հա մար:

 Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հաս տա տագր ված վճա րը փո-
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խա րի նող հարկ է, սա կայն այն ու նի հաշ վարկ ման և վճար ման ի նք նու րույն կարգ, ի սկ 
«Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը կար գա վո րում է հաս տա տագր ված 
վճա րող նե րի կող մից հաս տա տագր ված վճա րի հաշ վարկ ման և վճար ման կար գը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով «Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն՝ հաս տա տագր ված վճա րի հա մար հարկ ման բա-
զա է հա մար վում սույն օ րեն քի 7 հոդ վա ծով, բա ցա ռու թյամբ 7 հոդ վա ծի «ի ա» են թա կե տի 
նա խա տես ված գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի հա մար սահ ման ված ե լա կե տային տվյալ-
նե րի և ո ւղ ղիչ գոր ծա կից նե րի ո րո շա կի ար տադ րյա լը` դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ, 
գտ նում է, որ հաս տա տագր ված վճա րի չա փի ձևա վոր ման հիմ քում օ րենս դի րը դրել է 
այլ տրա մա բա նու թյուն և հաշ վարկ ման այլ կարգ: Մաս նա վո րա պես, հաս տա տագր ված 
վճար նե րի հաշ վարկ ման հա մար տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ծա վալ նե րը, ի նչ պի սին 
է, օ րի նակ՝ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մից ստաց ված ար դյուն քը, է ա կան նշա նա կու-
թյուն չու նեն, քա նի որ հաս տա տագր ված վճար նե րի հաշ վարկ ման հիմք են ե լա կե տային 
տվյալ նե րը և ո ւղ ղիչ գոր ծա կից նե րը, ո րոնք սահ ման ված են նույն օ րեն քով: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հա սույ թի չա փը կամ 
ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը հաս տա տագր ված վճար նե րի հաշ վար կի հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն չու նի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն հան գա ման քը, որ հաս տա տագր ված վճա-
րի գու մա րի մեջ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վար կային մե ծու թյունն ըն դուն վում է 
60 տո կո սի չա փով, նույն պես հիմք չէ եզ րա կաց նե լու, որ հաս տա տագր ված վճա րի ձևա-
վոր ման հա մար է ա կան է ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը կամ ապ րան քաշր ջա նա ռու թյու նը 
հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

«Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հաս-
տա տագր ված վճա րի գու մա րի մեջ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վար կային մե ծու-
թյունն ըն դուն վում է 60 տո կո սի չա փով …:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ դրույ թը նա խա տե սում է ա վե լաց-
ված ար ժե քի հար կի հաշ վար կային, այլ ոչ թե ի րա կան մե ծու թյու նը, ի սկ նման նոր մի 
նա խա տե սումն օ րենսդ րի կող մից ո ւղղ ված է նույն օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված հաշ վան ցի ի րա կա նաց մա նը: Նշ ված հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վճա րող նե րի կող մից 
նույն օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տով, 251 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «ա» 
են թա կե տով, 33-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի «ա» են թա կե տով, 53 հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա-
խա տես ված սահ մա նային չա փե րը գե րա զան ցե լու դեպ քում վճար ված (հաշ վարկ ված) 
հաս տա տագր ված վճար նե րի գու մա րը հաշ վանց վում է «Հար կե րի մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով: Հաշ վան ցումն ա ռա-
ջին հեր թին ի րա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան հար կա տե սակ նե րի մա սին օ րենք նե-
րով սահ ման ված ը նդ հա նուր կար գով հաշ վարկ ված փաս տա ցի շա հու թա հար կի (կամ 
ե կամ տա հար կի) և ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րի դի մաց` նույն օ րեն քի 6-րդ 
հոդ վա ծում նշ ված հա մա մաս նու թյամբ:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 07.09.2010 թվա կա նի թիվ 2327157 ստուգ ման 
ակ տով ար ձա նագր վել է, որ 01.04.2009-01.09.2010 թվա կան նե րին Մի քայել Ան տո նյա-
նի մոտ ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը կազ մել է 4.710.000 ՀՀ դրամ, ո րը հաշ վարկ վել է 
քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հի ման վրա 
և հա մա ձայն «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի հաշ վարկ վել է տու գանք` 
2.355.000 ՀՀ դրա մի չա փով, ո րից տու գանք՝ 2.119.500 ՀՀ դրամ, հար կային մարմ նի 
զար գաց ման և խրա խուս ման ֆոն դի գու մար` 235.500 ՀՀ դրամ: Տու գան քը հաշ վարկ-
վել է հետ ևյալ ե ղա նա կով. հաշ վարկ վել է հաս տա տագր ված վճա րի գու մա րը, ո րը 2009 
թվա կա նի հա մար կազ մել է 148.800 ՀՀ դրամ, ի սկ 2010 թվա կա նի հա մար` 86.800 ՀՀ 
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դրամ: Այդ տվ յալ նե րի հի ման վրա, հիմք ըն դու նե լով «Հաս տա տագր ված վճար նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծը հաշ վարկ վել է հաշ վար կային ե կամ տա հար կը՝ 2009 
թվա կա նի հա մար՝ 59.500 ՀՀ դրամ, ի սկ 2010 թվա կա նի հա մար՝ 34.700 ՀՀ դրամ, ը նդ-
հա նուր՝ 94.200 ՀՀ դրամ: Նշ ված տվյալ նե րի հի ման վրա, հիմք ըն դու նե լով «Ե կամ տա-
հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, հաշ վարկ վել է հաշ վար կային 
ե կա մու տը՝ 2009 թվա կա նի հա մար՝ 595.000 ՀՀ դրամ, ի սկ 2010 թվա կա նի հա մար՝ 
347.000 ՀՀ դրամ, ը նդ հա նուր՝ 942.000 ՀՀ դրամ: Այ նու հետ, «Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 25 տո կոս վե րա դի րի կի րառ մամբ հաշ վարկ վել է 
հաշ վար կային ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը՝ 2009 թվա կա նի հա մար՝ 2.975.000 ՀՀ դրամ, 
ի սկ 2010 թվա կա նի հա մար՝ 1.735.000 ՀՀ դրամ, ը նդ հա նուր՝ 4.710.000 ՀՀ դրամ, ո րի 
նկատ մամբ էլ հաշ վարկ վել է տու գան քը։

 Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ ա կն հայտ է նաև, որ 
հաշ վարկ նե րի հա մար ե լա կե տային մե ծու թյուն է հա մար վել թեթև մար դա տար ավ տո-
մե քե նա նե րով ո ւղ ևոր նե րի փո խադր ման գոր ծու նե ու թյան հա մար սահ ման ված հաս-
տա տագր ված վճա րի գու մա րը: Այ սինքն՝ ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը ո րոշ վել է հարկ-
վող ե կամ տից, հարկ վող ե կա մու տը ո րոշ վել է ե կամ տա հար կի գու մա րից, ի սկ ե կամ տա-
հար կի գու մա րը` հաս տա տագր ված վճա րից: Նման մո տե ցումն ա նըն դու նե լի է հետ ևյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ: «Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն, ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար հաu տա տագր ված վճա րը 
փո խա րի նում է ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի և (կամ) ե կամ տա հար կի գու մա րին: Ի սկ 
օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, հաս տա տագր ված վճա րի հարկ վող օբյեկտ են հա-
մար վում գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի տե սակ նե րը: Նույն օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ հաս տա տագր ված վճա րի հարկ ման բա զա է հա մար վում գոր ծու նե ու թյան տվյալ 
տեuա կի հա մար uահ ման ված ե լա կե տային տվ յալ նե րի և ո ւղ ղիչ գոր ծա կից նե րի ո րո-
շա կի ար տադ րյա լը` ՀՀ դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ: Օ րեն քի սահ մա նում նե րից 
եր ևում է, որ հաս տա տագր ված վճա րի չա փը պայ մա նա վոր ված չէ սուբյեկ տի տվյալ 
գոր ծու նե ու թյան ի րաց ման շր ջա նա ռու թյամբ, տն տե սա կան ցու ցա նի շը որ ևէ նշա նա կու-
թյուն չու նի հաս տա տագր ված վճա րի չա փը ո րո շե լու հա մար, որ պի սի հան գա ման քը չի 
վի ճար կել նաև հար կային մար մի նը: Բա ցի այդ, տվ յալ գոր ծու նե ու թյան մա սով հաս տա-
տագր ված վճա րը փո խա րի նում է ե կամ տա հար կին և ա վե լաց ված ար ժե քի հար կին: Ի սկ 
ե թե հաս տա տագր ված վճա րը փո խա րի նում է ե կամ տա հար կին, ա պա այն բա ցա ռում է 
ե կամ տա հար կը, հաս տա տագր ված վճա րի մեջ չի նե րառ վում ե կամ տա հար կի գու մա րը: 
Ե թե «Հաս տա տագր ված վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված է, 
որ հաս տա տագր ված վճա րի գու մա րի մեջ ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վար կային 
մե ծու թյունն ըն դուն վում է 60 տո կոս, ա պա դա չի նշա նա կում, որ հաս տա տագր ված 
վճա րը նե րա ռում է 60 տո կոս ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ և 40 տո կոս ե կամ տա հարկ, 
դա ըն դա մե նը հաշ վար կային մե ծու թյուն է, ո րն օգ տա գործ վում է հար կե րի վե րա հաշ-
վարկ ներ կա տա րե լիս և չի կա րող կի րառ վել ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը ո րո շե լու հա-
մար: Ե թե հաս տա տագր ված վճա րի մե ծու թյու նը ո րո շե լու հա մար ի րաց ման շր ջա նա-
ռու թյու նը որ ևէ նշա նա կու թյուն չու նի, ա պա հա կա ռակ կա պը նույն պես չի կա րող լի նել, 
այ սինքն՝ հաս տա տագր ված վճա րի մե ծու թյու նը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ ի րաց ման 
շր ջա նա ռու թյու նը ո րո շե լու հա մար: Դա տա րա նը գտել է, որ ի րաց ման շր ջա նա ռու թյունն 
ակ տով հաշ վարկ վել է «Հաս տա տագր ված վճա րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ և 8-րդ հոդ-
ված նե րի, «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի խախ տում նե րով, ին չը նույն-
պես հան գեց րել է «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի սխալ կի րառ մա նը: Նշ-
ված խախ տումն ար ձա նագր վել է նաև Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի և Վե րաքն նիչ դա-
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տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն այդ մա սով հիմ նա վոր են և քն նարկ վող պա րա-
գա յում Տես չու թյու նը չէր կա րող ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը ո րո շել հարկ վող ե կամ տից, 
հարկ վող ե կա մու տը ո րո շել ե կամ տա հար կի գու մա րից, ի սկ ե կամ տա հար կի գու մա րը` 
հաս տա տագր ված վճա րից:

«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով չգ րանց ված կամ հար կային մար-
մին նե րում օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով չհաշ վառ ված կամ ա ռանց լի ցեն զի-
այի կամ տվյալ գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար օ րենսդ րու թյամբ թույ լատր ված 
վայ րե րից դուրս այդ գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վող ան ձանց կող մից ձեռ նար կա տի րա-
կան կամ լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու դեպ քում (ա պօ րի նի 
գոր ծու նե ու թյուն) գանձ վում է տու գանք` այդ գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում հար կային 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան (հա
մա խառն ե կամ տի) 50 տո կո սի չա փով։

 Սույն հոդ վա ծով նա խա տես ված ա պօ րի նի գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման դեպ-
քում ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը (հա մա խառն ե կա մու տը) և ակ տիվ նե րի ար ժեք նե-
րը ո րոշ վում են հար կային մար մին նե րի կող մից` կի րա ռե լով սույն օ րեն քի 22 հոդ վա ծի 
դրույթ նե րը:

 Նույն օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե թե հարկ վճա րո ղը չի ներ կա յաց նում 
հարկ վող օբյեկտ նե րի գծով հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման (հար կային օ րենսդ րու-
թյամբ կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րով նա խա-
տես ված դեպ քե րում` նաև այլ հաշ վառ ման և (կամ) գրան ցում նե րի վե րա բե րող) սահ-
ման ված փաս տաթղ թե րը կամ դրանք վա րում է սահ ման ված կար գի կո պիտ խախ տում-
նե րով, կամ ա կն հայտ կեղծ տվ յալ ներ է մտց նում հար կային տես չու թյուն ներ կա յաց րած 
հաշ վետ վու թյուն նե րում, հաշ վարկ նե րում, հայ տա րա րագ րե րում և այլ փաս տաթղ թե-
րում, ո րի հետ ևան քով ան հնար է դառ նում հար կային օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով հաշ վար կել հարկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյու նը, ա պա հարկ վող 
օբյեկտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կում է հար կային տես չու թյու-
նը` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով, մաս-
նա վո րա պես, հիմն վե լով`

 հարկ վճա րո ղի ակ տիվ նե րի,
 հարկ վճա րո ղի ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան ծա վալ նե րի,
 հարկ վճա րո ղի ար տադ րու թյան և շր ջա նա ռու թյան ծախ սե րի,
 գույ քագր ման և չա փագր ման տվյալ նե րի, 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով եր րորդ ան ձից ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի,
 հա ման ման պայ ման նե րում գոր ծող այլ սուբյեկտ նե րի միջև կի րառ ված գնե րի և 

այլ ցու ցա նիշ նե րի,
 հա սույ թի հաշ վար կային 25 տո կոս վե րա դի րի, օ րեն քով ի րա կա նաց ված հս կիչ 

գնում նե րի վրա:
 Վե րը նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ա ռանց լի ցեն զի այի լի ցեն-

զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նելն ա պօ րի նի գոր ծու նե ու թյուն է, 
ո րն ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում: Նշ ված տու գան քի չա փի հաշ վար կումն 
ի րա կա նաց վում է «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծով սահ մա նած կար-
գով: Այ սինքն՝ այն դեպ քում, ե րբ ան հնար է հար կային օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով հաշ վար կել հարկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյու նը, հար կային տես-
չու թյու նը պար տա վոր է ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով հաշ վար կել հարկ 
վճա րո ղի հարկ վող օբյեկտ նե րը և հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը (տես՝ ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Տիգ րան Խոս րո վ յանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա-
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կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Շա հու մյա նի հար կային տես չու թյան՝ Տես չու թյան 11.11.2008 
թվա կա նի թիվ 2303487 ակ տի 4-րդ կետն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, թիվ 
ՎԴ/0054/05/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 24.07.2009 թվա կա նի ո րո շու մը): 
Տվ յալ դեպ քում օ րենս դի րը, հղում ա նե լով նույն օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծին, ի նկա տի է ու-
նե ցել այն դեպ քը (ա պօ րի նի գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նա ցում), ե րբ ան հնար է հար կային 
օ րենuդ րու թյամբ uահ ման ված կար գով հաշ վար կել հարկ վճա րո ղի հար կային պար-
տա վո րու թյու նը: Հետ ևա բար, նման դեպ քում հար կային տես չու թյան հա մար ծա գում է 
պար տա վո րու թյուն` հաշ վար կե լու հարկ վող օբյեկտ նե րը և հար կային պար տա վո րու-
թյուն նե րը Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան uահ մա նած կար գով, 
հիմն վե լով օ րեն քով սահ ման ված չա փա նիշ նե րի վրա (տես՝ Ա նա հիտ Թո րո սյանն ը նդ-
դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր հար կային պե տա կան ծա ռա յու թյան՝ 2006 թվա-
կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի թիվ 1303288 ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին թիվ 
3-500(ՏԴ) գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2007 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Սույն գոր ծով Տես չու թյան կող մից ի րաց ման շր ջա նա ռու թյունն ակ տով հաշ վարկ-
վել է «Հաս տա տագր ված վճա րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ և 8-րդ հոդ ված նե րի, «Հար-
կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի խախ տում նե րով, ին չը նույն պես հան գեց րել է 
«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի սխալ կի րառ մա նը: Այդ խախ տումն ար-
ձա նագր վել է Դա տա րա նի և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից:

 Մի ա ժա մա նակ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով հան դերձ այն փաս-
տը, որ ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան մե ծու թյու նը օ րեն քի խախտ մամբ է ո րոշ վել, գտել է, 
որ «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման պայ ման է հան դի սա նում 
ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան մե ծու թյու նը հար կային օ րենuդ րու թյամբ uահ ման ված կար-
գով հաշ վարկ ված լի նե լը։ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեկ նա բա նե լով այդ հոդ վա ծի պա-
հան ջը, գտել է, որ նշ ված պայ մա նը, մաս նա վո րա պես, ո ւղղ ված է ի րա վա խախ տում թույլ 
տված ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն այն հաշ վով, որ հաշ վարկ ված ի րաց-
ման շր ջա նա ռու թյունն ա վե լի չլի նի փաս տա ցի ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նից։ Այ սինքն` 
ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան մե ծու թյու նը օ րեն քի խախտ մամբ ո րոշ ված լի նե լը կա րող է 
հան գեց նել ստուգ ման ակ տի ան վա վե րու թյա նը, ե թե դա հան գեց րել կամ կա րող է հան-
գեց նել Մի քայել Ան տո նյա նի ի րա վունք նե րի խախտ մա նը։ Ը ստ գոր ծով ձեռք բեր ված 
տվյալ նե րի, ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան հաշ վարկ ված մե ծու թյունն է 4.710.000 ՀՀ դրամ։ 
Ձեռ նար կա տի րոջ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ավ տո մե քե նա նե րը հինգն ե ն։ Դրան-
ցից մե կը Ձեռ նար կա տի րոջ լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան մեջ ներգ րավ-
ված է ե ղել 5 ա միս, ե րկ րոր դը` 7 ա միս, եր րոր դը` 14 ա միս, չոր րոր դը և հին գե րոր դը` 6-ա-
կան ա միս։ Այդ ամ բողջն ըն դա մե նը կազ մում է 38 ա միս` պայ մա նա կան մեկ ավ տո մե-
քե նայի հաշ վով։ Այ սինքն` մեկ ա մս վա ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը պայ մա նա կան մեկ 
ավ տո մե քե նայի հաշ վով կազ մում է` 4.710.000։38=124.000 ՀՀ դրամ (մո տա վո րա պես)։ 
Այդ գու մա րը հա մար ժեք է մի այն վա րոր դի ամ սա կան աշ խա տա վար ձին, որ պես հան-
րա հայտ փաստ (ՎԴ օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս)։ Մինչ դեռ, ի րա կան, օ րի նա-
կան գոր ծու նե ու թյան դեպ քում դրա հաշ վին պետք է կա տար վե ին հար կե րի, տուր քե րի, 
այլ պար տա դիր վճար նե րի վճար ման պար տա վո րու թյուն նե րը, պետք է կա տար վե ին 
տա րաբ նույթ պար տա դիր ծախ սեր, ո րոնք է ա կան մե ծու թյուն են կազ մում, ե թե նույ նիսկ 
չա պա հով վեր Մի քայել Ան տո նյա նի ե կա մու տը։ Այ սինքն` ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան 
հաշ վարկ ված մե ծու թյու նը որ ևէ կերպ չի կա րող գնա հատ վել որ պես ի րա կա նը գե րա-
զան ցող, այ սինքն` այդ մե ծու թյու նը, թե կուզև հաշ վարկ ված է օ րեն քի խախտ մամբ, որ-
ևէ կերպ չի կա րող ա ռաջ բե րել Մի քայել Ան տո նյա նի ի րա վունք նե րի խախ տում։ Սույն 
եզ րա հանգ ման հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ ի րաց ման շր ջա նա ռու-
թյան մե ծու թյունն օ րեն քի խախտ մամբ հաշ վարկ ված լի նե լը բա վա րար հիմք չի հան դի-
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սա նում ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու, այն է` «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լու հա մար։ 

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ան վա վեր է ա ռո չինչ չհան դիuա ցող այն ոչ ի րա վա-
չափ վար չա կան ակ տը, ո րն ըն դուն վել է` «ա» օ րեն քի խախտ մամբ, այդ թվում` օ րեն քի 
u խալ կի րառ ման կամ u խալ մեկ նա բան ման հետ ևան քով։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հաս տա տագր ված վճա րի գու մա րի մե ծու թյու-
նից ի րաց ման շր ջա նա ռու թյուն ո րո շե լը չի բխում օ րեն քի պա հանջ նե րից, և այս մա սով 
Դա տա րա նի վճի ռը հիմ նա վոր ված է, ին չը բա վա րար է ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա-
նա չե լու հա մար։ Բա ցի այդ, ի րաց ման շր ջա նա ռու թյունն ակ տով հաշ վարկ վել է «Հաս-
տա տագր ված վճա րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ և 8-րդ հոդ ված նե րի, «Հար կե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի խախ տում նե րով, ին չը նույն պես հան գեց րել է «Հար կե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի սխալ կի րառ մա նը: Նշ ված ի րա վա կան ակ տե րի խախ-
տում նե րի պայ ման նե րում առ կա է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված` ակ տի ան վա վե րու-
թյան հիմ քը։ 

Այ սինքն՝ տվ յալ դեպ քում օ րեն քի խախտ մամբ ըն դուն ված ա կտն ար դեն ի սկ հան-
գեց նում է դրա ան վա վե րու թյան՝ ան կախ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կա տա րած հաշ վար-
կի հիմ նա վոր վա ծու թյու նից։

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հան րա հայտ փաս տերն 
ա պա ցուց ման կա րիք չու նեն:

 Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հան րա հայտ հա մար վում են 
այն փաս տե րը, ո րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը հայտ նի են հան րու թյան լայն շր ջա-
նակ նե րի, այդ թվում կող մե րին և դա տա րա նին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ փաս տե րի հան րա հայ տու թյան 
աս տի ճա նը կա րող է տար բեր լի նել: Դրանք կա րող են հայտ նի լի նել հա մաշ խար հային 
մասշ տա բով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, մար զի կամ հա մայն քի մասշ տա բով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ փաս տի հան րա հայտ լի նե լը ո րո շում է դա տա-
րա նը յու րա քան չյուր գոր ծով, քա նի որ փաս տի հան րա հայ տու թյան աս տի ճա նը կախ ված 
է ո րո շա կի հան գա մանք նե րից` ժա մա նակ, տա րա ծու թյուն և այլն: Հետ ևա բար նույն փաս-
տը կա րող է ո րո շա կի ժա մա նակ ան ց կորց նել իր հան րա հայ տու թյու նը կամ լայն տա րած-
ված լի նե լով ո րո շա կի վայ րում` այդ պի սի լայն տա րա ծում չու նե նալ այլ վայ րե րում:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րա նը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը կի րա ռե լիս պետք է 
դա տա կան ակ տում նշի, որ տվ յալ փաս տը հան րա հայտ է և ա պա ցուց ման կա րիք չու նի:

 Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով հայ ցը, ո րոշ ման եզ րա հանգ ման 
հիմ քում դրել է նաև այն վեր լու ծու թյու նը, որ ակ տով հաշ վարկ ված ի րաց ման շր ջա նա ռու-
թյու նը նշա նա կում է, որ մեկ ա մս վա ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը պայ մա նա կան մեկ ավ-
տո մե քե նայի հաշ վով կազ մում է 124.000 ՀՀ դրամ, ո րը հա մար ժեք է մի այն վա րոր դի ամ-
սա կան աշ խա տա վար ձին, ո րն էլ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա մա րել է հան րա հայտ փաստ։

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով 124.000 ՀՀ դրա մը վա-
րոր դի ամ սա կան աշ խա տա վար ձի չա փին հա վա սար լի նե լու փաս տը չի կա րող հա մար-
վել հան րա հայտ, քա նի որ հան րա հայտ փաս տե րը կապ ված են ո րո շա կի դեպ քե րի, 
ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ, ո րոնք հայտ նի են հան րու թյան լայն շր ջա նակ նե րի, ի սկ աշ-
խա տա վար ձի չա փը ո րոշ վում է կող մե րի միջև կնք ված պայ մա նագ րի հի ման վրա և կա-
րող է փո փոխ վել տն տե սա կան տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տակ: 
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Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար։

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
5-րդ կե տով սահ ման ված` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան 
ո ւժ տա լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ:

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

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

 Վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լով` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև 
գոր ծի նոր քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

 
Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի 14.06.2011 թվա կա նի ո րոշ ման՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մի քայել Ան տո-
նյա նի հայ ցը մեր ժե լու և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո-
մի տե ի Գյում րու տա րած քային հար կային տես չու թյան հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լու 
մա սե րը և այդ մա սե րով օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 21.02.2011 թվա-
կա նի վճ ռին։ Ո րոշ ման մնա ցած մա սը թող նել ան փո փոխ։

2. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Գյում րու 
տա րած քային հար կային տես չու թյու նից հօ գուտ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մի քայել Ան-
տո նյա նի բռ նա գան ձել 4.000 ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցա դի մու մի հա մար նա խա պես վճար-
ված պե տա կան տուր քի գու մար, 90.650 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ4/0014/05/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ4/0014/05/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր` Ա. Սարգ սյան
 Դա տա վոր ներ` Լ. Սո սյան
 Հ. Բեդ ևյան
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Փա րա քա րի գյու ղա-

պե տա րա նի (այ սու հետ` Գյու ղա պե տա րան) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 17.11.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Գյու ղա պե տա րա նի հայ ցի ը նդ դեմ 
Նո րիկ Այ վա զ յա նի` հօ գուտ Գյու ղա պե տա րա նի 1.127.208 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա-
հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Գյու ղա պե տա րա նը պա հան ջել է Նո րիկ Այ վա զ յա նից բռ նա-

գան ձել 1.127.208 ՀՀ դրամ` որ պես գույ քա հար կի գու մար:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ծա տու րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

07.07.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

17.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գյու ղա պե տա րա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 07.07.2011 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գյու ղա պե տա րա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ 

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սը, 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 10-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, ո րոնք պետք է կի-
րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել ՀՀ 

կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի կող մից 
տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյու նը` խախ տե լով դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա կա սու թյուն է տե սել Նո րիկ Այ վա զ յա նի սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի գրանց ման 15.04.2008 թվա կա նի թիվ 2536252 վկա յա կա նի և ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի կող մից Գյու ղա պե տա րա նին տրա մադ րած տե ղե կու թյուն նե րի միջև: 
Այ նինչ վե րը նշ ված վկա յա կա նում և տե ղե կու թյուն նե րում կա դաստ րային գրանց ման 
հա մար նե րը նույնն են: Նշ ված փաս տի ան տե սու մը հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ մա նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 17.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել, կամ բե-
կա նել ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1. 15.04.2008 թվա կա նի թիվ 2536252 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յա կա նի hա-

մա ձայն` Նո րիկ Այ վա զ յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է 2.162 հա 
ար դյու նա բե րա կան նշա նա կու թյան հո ղա մաս: Նշ ված վկա յա կա նի «Շի նու թյան տվյալ-
նե րը» բաժ նից հետ ևում է, որ հո ղա մա սի վրա առ կա է պա րիսպ, պոմ պա կա յան, լից քա-
վոր ման կետ, հե ղուկ վա ռե լի քի տա րա ներ, ջրա վա զան և տա րո ղու թյուն ներ: «Հո ղա մա-
սի տվ յալ նե րը» բաժ նում կա դաստ րային հա մա րը նշ ված է 04-094-549 (գ.թ. 3536):

2. Գյու ղա պե տա րա նի կող մից կազմ ված տե ղե կան քի hա մա ձայն` Նո րիկ Այ վա-
զ յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Փա րա քար հա մայն քում գտն վող 
շի նու թյուն նե րի գույ քա հար կի գծով պար տա վո րու թյուն նե րը 2008 թվա կա նին կազ մել է 
317.589 ՀՀ դրամ, ո րից ա պառ քը` 205.227 ՀՀ դրամ, տույ ժը` 112.362 ՀՀ դրամ, 2009 թվա-
կա նին կազ մել է 476.382 ՀՀ դրամ, ո րից ա պառ քը` 307.840 ՀՀ դրամ, տույ ժը` 168.542 ՀՀ 
դրամ, 2010 թվա կա նին կազ մել է 333.237 ՀՀ դրամ, ո րից ա պառ քը` 307.840 ՀՀ դրամ, 
տույ ժը` 25.397 ՀՀ դրամ, ը նդ հա նուր գու մա րը 2008-2010 թվա կան նե րի հա մար կազ մել է 
1.127.208 ՀՀ դրամ (գ.թ. 5):

3. Գյու ղա պե տա րա նի կող մից դա տաքն նու թյան ըն թաց քում Դա տա րա նին ներ կա-
յաց ված տե ղե կան քի hա մա ձայն` Գյու ղա պե տա րա նին ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
ան շարժ գույ քի կա դաստ րի Վա ղար շա պա տի տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մից 
տրա մադր ված, քա ղա քա ցի Նո րիկ Այ վա զ յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ-
կա նող շի նու թյան տվյալ ներ են` պե տա կան գրան ցու մը` 15.04.2008 թվա կան, կա դաստ-
րային ծած կա գի րը` 04-094-549, կա դաստ րային գնա հա տու մը 2008-2010 թվա կան նե րի 
դրու թյամբ` 102.613.360 ՀՀ դրամ (գ.թ. 51):
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4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյու նում սահ ման ված հար կա տե սակ է գույ քա հար կը։
«Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ և 3-րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն` սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քով ան ձանց պատ կա նող գույ քի հա մար գույ քա հարկ վճա րող ներն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով հա մա պա տաս խան բյու ջե պար տա վոր են վճա-
րել գույ քա հարկ:

«Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն՝ գույ քա հար կով հարկ ման բա զա է հա մար վում հարկ վող oբյեկ տի ար ժե քային 
կամ ֆի զի կա կան մե ծու թյու նը կամ այն բնու թագ րի չը, ո րի հի ման վրա նույն o րեն քով 
uահ ման ված դրույ քա չա փե րով և կար գով հաշ վարկ վում է գույ քա հար կի գու մա րը, ը նդ 
ո րում շի նու թյուն նե րի հարկ ման բա զա է հա մար վում նույն o րեն քի բաղ կա ցու ցիչ մաuը 
կազ մող հա վել վա ծով uահ ման ված կար գով գնա հատ ված կա դաստ րային ար ժե քը:

«Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` շի նու-
թյուն նե րի հա մար գույ քա հար կը հաշ վարկ վում է հետ ևյալ տա րե կան դրույ քա չա փե րով` 
նույն օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ, 6-րդ և 8-րդ կե տե րում նշ ված հա սա րա կա-
կան և ար տադ րա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն նե րի հա մար` հարկ ման բա զայի 0.3 
տո կո սը: 

«Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ֆի զի կա-
կան ան ձանց հա մար գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջան է հա մար վում o րա ցու-
ցային տա րին։ Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` հիմք ըն դու նե լով ան շարժ գույ քի 
կա դաuտր վա րող մարմ նի կող մից շի նու թյուն նե րի հաշ վառ ման և գնա հատ ման, ի նչ պեu 
նաև փո խադ րա մի ջոց նե րի գծով հաշ վա ռում (գ րան ցում) վա րող հա մա պա տաu խան լի-
ա զոր մար մին նե րի կող մից փո խադ րա մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված տե ղե կու-
թյուն նե րը` հաշ վա ռող մար մին նե րը հաշ վար կում են ֆի զի կա կան ան ձանց շի նու թյուն նե-
րի հե տա գա ե րեք տա րի նե րի և փո խադ րա մի ջոց նե րի ըն թա ցիկ տար վա գույ քա հար կի 
գու մար նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա րա նը նույն o րենuգր քով uահ ման ված կար գով հա վաք ված ա պա ցույց նե րի 
հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաu տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե-
րը, ո րո շում է փաu տի հաu տատ ված լի նե լու հար ցը՝ բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ 
հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

 Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը գոր ծի լուծ-
ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց նե-
րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով: Ը նդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է 
գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման 
վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ: 

Բա ցի այդ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
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սի հա մա ձայն` գոր ծի փաս տե րը վար չա կան դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե (ex 
officio):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` 
դա տա րա նը մատ նան շում է այն փաս տե րը, ո րոնք իր կար ծի քով է ա կան են վե ճի լուծ-
ման հա մար, և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կող մե րից պա հան ջում է ներ կա յաց նել այդ 
փաս տե րի ա պա ցույց ներ, ի սկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը վե ճի 
լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու նպա տա կով ի րա վա սու 
է, չսահ մա նա փակ վե լով վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջ նոր դու թյուն-
նե րով, նրանց ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րով և գոր ծում առ կա այլ նյու թե րով, ձեռ նար-
կե լու ող ջա միտ մի ջոց ներ, մաս նա վո րա պես պա հան ջե լու ա պա ցույց ներ, լրա ցու ցիչ բա-
ցատ րու թյուն ներ, հանձ նա րա րե լու կող մե րին ան ձամբ ներ կա յա նալ դա տա կան նիս տի:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր` նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 6-րդ հոդ վա ծի ու ժով վար չա կան դա տա-
րա նի կող մից գոր ծի փաս տե րի ի պաշ տո նե պարզ ման դա տա վա րա կան ի րա վուն քին:

 Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րով սահ ման ված վե ճի լուծ ման հա մար 
է ա կան փաս տե րը մատ նան շե լու և դրանց վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու, ան-
հրա ժեշտ ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու նպա տա կով ող ջա միտ մի ջոց ներ ձեռ նար-
կե լու վե րա բե րյալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը թեև Դա տա-
րա նի ի րա վունքն է, սա կայն Դա տա րա նի այդ ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ված է նույն 
օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա-
զոտ ման վրա հիմն ված պատ ճա ռա բան ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու Դա տա րա նի 
պար տա կա նու թյամբ և պետք է բխի ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան ման 
սահ մա նադ րա կան հիմ նադ րույ թից (տես ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր հար կային 
պե տա կան ծա ռա յու թյան Աշ տա րա կի տա րած քային հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ 
Ժո րա Դա նի ե լո վի` 5.670.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, և Ժո րա Դա-
նի ե լո վի հա կընդ դեմ հայցն ը նդ դեմ Տես չու թյան` 08.05.2008 թվա կա նի թիվ 2326225 ակ-
տը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2008 թվա կա նի 
թիվ ՎԴ3/0207/05/08 ո րո շու մը):

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը Գյու ղա պե տա րա նի հայ ցը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն 
փաս տը, որ Նո րիկ Այ վա զ յա նին 15.04.2008 թվա կա նին տր ված թիվ 2536252 սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի վկա յա կա նի ոչ «Շեն քի տվ յալ նե րը» և ոչ էլ «Շի նու թյան տվյալ նե-
րը» բա ժին նե րում ա ռևտ րի սրա հի մա սին որ ևէ նշում չկա: Մի ա ժա մա նակ նշե լով, որ 
Նո րիկ Այ վա զ յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող տա րած քում առ կա են 
ոչ պի տա նի, ա վեր ված շի նու թյուն ներ, ո րոնց վի ճակն այն պի սի է, որ հնա րա վոր չէ պար-
զել դրանց նախ նա կան նպա տա կային նշա նա կու թյու նը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, ո րոշ ման հիմ-
քում դրել է Նո րիկ Այ վա զ յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի թիվ 2536252 վկա յա կա նը և 
Գյու ղա պե տա րա նի կող մից կազմ ված տե ղե կան քը, ո րոնց մեջ ա ռևտ րի սրա հի մա սին 
ո չինչ նշ ված չէ, և եզ րա կաց րել է, որ գույ քա հար կով հարկ ման են թա կա օբյեկ տի բա ցա-
կա յու թյան պայ ման նե րում Նո րիկ Այ վա զ յա նը չի հա մար վում տվ յալ գույ քի հա մար գույ-
քա հարկ վճա րող:

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ թե Դա տա րա նը և թե Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չեն հե տա զո տել և չեն գնա հա տել գոր-
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ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ին չի ար դյուն քում հան գել են չպատ ճա ռա բան ված եզ-
րա հան գում նե րի, ո րոնք էլ ազ դել են գոր ծի ել քի վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում ստո րա դաս դա տա րան նե րը, 
հիմք ըն դու նե լով Նո րիկ Այ վա զ յա նին 15.04.2008 թվա կա նին տր ված թիվ 2536252 սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յա կա նում ա ռևտ րի սրա հի նշ ված չլի նե լու հան գա ման-
քը, չեն պար զել գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը: 

Մաս նա վո րա պես, Գյու ղա պե տա րա նի կող մից 25.01.2011 թվա կա նին կազմ ված թիվ 
191 տե ղե կան քով Նո րիկ Այ վա զ յա նի գույ քա հար կի պար տա վո րու թյուն նե րը 2008-2010 
թվա կան նե րի դրու թյամբ կազ մել է 1.127.208 ՀՀ դրամ: Գյու ղա պե տա րա նը վե րը նշ ված 
գու մար նե րը հաշ վար կել է` հիմք ըն դու նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Վա ղար շա պա տի տա րած քային ստո րա բա-
ժան ման կող մից տրա մադր ված` Նո րիկ Այ վա զ յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող շի նու թյուն նե րի կա դաստ րային ար ժե քը: 

Այս պի սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի քն նու թյան հա մար 
պարզ ման են թա կա է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տերն են`

 Նո րիկ Այ վա զ յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 2.162 հա ար դյու-
նա բե րա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սի վրա գտն վող շի նու թյուն նե րի կազ մը` հիմք ըն-
դու նե լով 15.04.2008 թվա կա նի թիվ 2536252 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յա կա նի 
«Շի նու թյան տվյալ նե րը»:

Նշ ված շի նու թյուն նե րի կա դաստ րային ար ժե քը:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ փաս տե րը պար զե լուց հե տո մի այն 

Դա տա րա նը և Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րող է ին ո րո շել հայ ցը բա վա րա րե լու կամ 
մեր ժե լու հար 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

17.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր քն նու-
թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցի ա կան Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1314/05/10
և վար չա կան պա լա տի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1314/05/10

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ը ստ հայ ցի «Հել սին կյան քա ղա քա ցի ա կան 

ա սամբ լե այի Վա նա ձո րի գրա սե նյակ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան (այ սու-
հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն) ը նդ դեմ ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան (այ սու հետ՝ 
Նա խա րա րու թյուն)` Կազ մա կեր պու թյան տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ի րա վուն-
քի խախտ ման փաս տը ճա նա չե լու, Նա խա րա րու թյան գաղտ նագր ման են թա կա տե-
ղե կու թյուն նե րի ը նդ լայն ված գե րա տես չա կան ցան կի մա սին հրա մա նը վե րաց նե լու, 
10.02.2010 թվա կա նի թիվ Ե/2010-051 հար ցու մով փնտր վող տե ղե կու թյու նը տրա մադ րե-
լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի 18.05.2011 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը նոր հան-
գա ման քի հիմ քով վե րա նայե լու վե րա բե րյալ Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
Ար տակ Զեյ նա լ յա նի և Ա րայիկ Ղա զա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է ճա նա չել տե ղե կատ վու-

թյան ա զա տու թյան ի րա վուն քի խախտ ման փաս տը, վե րաց նել ՀՀ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րի (այ սու հետ` Նա խա րար) գաղտ նագր ման են թա կա տե ղե կու թյուն նե րի ը նդ-
լայն ված գե րա տես չա կան ցան կի մա սին հրա մա նը և պար տա վո րեց նել տրա մադ րել 
10.02.2010 թվա կա նի թիվ Ե/2010-051 հար ցու մով փնտր վող տե ղե կու թյու նը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ա ռա քե լ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
23.11.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է: 
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Ա բո վ յան, 
դա տա վոր ներ՝ Գ. Ղա րի բյան, Լ. Սո սյան) (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 16.03.2011 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
23.11.2010 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.05.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
16.03.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Կազ մա կեր պու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Սույն գոր ծով առ կա է նոր հան գա մանք:
 Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 18.05.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ նե լով Կազ մա-

կեր պու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը, կի րա ռել է «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «դ» են թա կե տը և 12-րդ հոդ վա ծը:

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 06.03.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1010 ո րոշ ման 
2-րդ կե տով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ և 43-րդ հոդ ված նե րին հա կա սող և ան վա վեր 
է ճա նաչ վել «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ-
վա ծի 7-րդ մա սի՝ «Գե րա տես չա կան ցան կե րը գաղտ նագր վում են և հրա պա րակ ման 
են թա կա չեն» դրույթն այն քա նով, որ քա նով չի վե րա բե րում գաղտ նագր ման են թա կա 
կոնկ րետ տե ղե կու թյան: Այ սինքն` ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 06.03.2012 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1010 ո րո շու մը սույն գոր ծով նոր հան գա մանք է:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են «բե կա նել» Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 18.05.2011 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո-
շու մը և քն նու թյան առ նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.03.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ 
Կազ մա կեր պու թյան բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 06.03.2012 թվա կա նի «Կազ մա կեր պու թյան 

դի մու մի հի ման վրա՝ «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի «զ» են թա կե տի, 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 7-րդ մա սե րի՝ ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը ո րո շե լու վե րա բե րյալ գոր ծով» թիվ 
ՍԴՈ-1010 ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի 1-ին կե տով ո րոշ վել է, որ «Պե տա կան և ծա ռայո-
ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի «զ» են թա կե տը և 12-
րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սը հա մա պա տաս խա նում են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը, ի սկ նույն 
ո րոշ ման 2-րդ կե տով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ և 43-րդ հոդ ված նե րին հա կա սող և 
ան վա վեր է ճա նաչ վել «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-
րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի՝ «Գե րա տես չա կան ցան կե րը գաղտ նագր վում են և հրա պա րակ-
ման են թա կա չեն» դրույթն այն քա նով, որ քա նով չի վե րա բե րում գաղտ նագր ման են թա-
կա կոնկ րետ տե ղե կու թյան: Նույն ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի 3-րդ կե տով սահ ման վել 
է, որ «Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 9.1-րդ կե տի 
և 69-րդ հոդ վա ծի 12-րդ մա սի պա հանջ նե րից ել նե լով՝ դի մո ղի նկատ մամբ կա յաց ված 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի ի հայտ գա լու հիմ քով են թա կա է վե-
րա նայ ման օ րեն քով սահ ման ված կար գով, նաև նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ վար չա կան 
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դա տա րա նը թիվ ՎԴ/1314/05/10 դա տա կան գոր ծով 23.11.2010 թվա կա նին կա յաց րած վճ-
ռում վե րա զան ցել է իր լի ա զո րու թյուն նե րը՝ հաշ վի չառ նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 93-
րդ հոդ վա ծի պա հան ջը, ար ձա նագ րել է, որ «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի վեր ջին պար բե րու թյու նը չի հա կա սում ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծին և 83.5-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ կե տե րին:

2) Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ի նչ պես նաև ստո րա դաս դա տա րան նե րը կի րա ռել են 
«Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծը, ի սկ նույն 
օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծը, և մաս նա վո րա պես նույն հոդ վա ծի 7-րդ մա սի` «Գե րա տես չա կան 
ցան կե րը գաղտ նագր վում են և հրա պա րակ ման են թա կա չեն» դրույ թը, չեն կի րա ռել:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն ան հիմն է և 

են թա կա է մերժ ման հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 134-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` 

վար չա կան կամ վե րաքն նիչ դա տա րա նի` նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով 
դա տա կան ակ տե րը վե րա նայ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քե րով և կար գով:

 Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով 
վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ի սկ վե-
րաքն նիչ և վճ ռա բեկ դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը` վճ ռա բեկ դա տա րա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.33-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` նոր հան գա մանք նե րը հիմք են դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար, ե թե 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը տվ յալ քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով դա տա րա նի կի րա ռած օ րեն քի դրույ թը ճա նա չել է Սահ մա նադ րու թյա նը 
հա կա սող և ան վա վեր կամ այն ճա նա չել է Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող, 
սա կայն ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում բա ցա հայ տե լով դրա սահ մա նադ րաի րա վա կան 
բո վան դա կու թյու նը` գտել է, որ այդ դրույ թը կի րառ վել է այլ մեկ նա բա նու թյամբ:

«Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծի 12-րդ մա սի 
հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծում նշ ված գոր ծե րով` դի մո ղի նկատ մամբ կի րառ ված օ րեն
քի դրույ թը Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող և ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում, ի նչ պես 
նաև այն դեպ քում, ե րբ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան  դա տա րա նը, ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա-
սում բա ցա հայ տե լով օ րեն քի դրույ թի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը, 
այն ճա նա չել է Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող և մի ա ժա մա նակ գտել է, որ 
այդ դրույ թը նրա նկատ մամբ կի րառ վել է այլ մեկ նա բա նու թյամբ, դի մո ղի նկատ-
մամբ կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի ի հայտ գա լու հիմ-
քով են թա կա է վե րա նայ ման՝ օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

 Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա-
տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայե լու հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման է 
դա տա րա նի կող մից կի րառ ված հոդ վա ծի կամ հոդ վա ծի դրույ թի հա կա սահ մա նադ րա-
կան ճա նա չու մը, կամ այլ մեկ նա բա նու թյամբ կի րա ռու մը: Հետ ևա բար, ե թե դա տա րա նը 
չի կի րա ռել այն դրույ թը, ո րը ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ճա նա չել է հա կա սահ-
մա նադ րա կան կամ գտել է, որ այդ դրույթն ան ձի նկատ մամբ կի րառ վել է այլ մեկ նա բա-
նու թյամբ, դա տա կան ակ տը են թա կա չէ վե րա նայ ման նոր հան գա ման քի հիմ քով:

 Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, կի րա ռե լով «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ, 8-րդ և 9-րդ հոդ ված նե րը, եզ րա հան գել է, որ հայց վո րի կող-
մից պա հանջ ված տե ղե կատ վու թյու նը՝ ՀՀ զին ված ու ժե րում ծա ռա յու թյան ըն թաց քում 
մա հա ցած զին ծա ռայող նե րի թվի վե րա բե րյալ, դաս վում է զոր քե րում տե ղի ու նե ցած ար-
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տա կարգ դեպ քե րի շար քին և հետ ևա բար պետք է ո րակ վի որ պես գաղտ նի, հրա պարկ-
ման ոչ են թա կա տե ղե կատ վու թյուն:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ հոդ ված նե րը, եզ րա հան գել է, որ հայց վո րի պա-
հան ջած տե ղե կատ վու թյու նը չի կա րող գնա հատ վել որ պես սո վո րա կան, ա ռօ րե ա կան 
դեպք, և հիմ նա վոր է հա մա րել պա տաս խա նո ղի դիր քո րո շումն այն մա սին, որ այդ զին ծա-
ռայող նե րի մա հա ցու թյան դեպ քե րը դաս վում են զոր քե րում ար տա կարգ դեպ քե րի շար քին 
և պետք է գնա հատ վեն որ պես գաղտ նի, հրա պարկ ման ոչ են թա կա տե ղե կատ վու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 18.05.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ նե լով Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 16.03.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց ված վճ ռա բեկ բո ղո քը, 
հիմ նա վոր է հա մա րել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը։

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 06.03.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1010 ո րոշ ման 
եզ րա փա կիչ մա սի 2-րդ կե տով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ և 43-րդ հոդ ված նե րին 
հա կա սող և ան վա վեր է ճա նաչ վել «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի՝ «Գե րա տես չա կան ցան կե րը գաղտ նագր վում են 
և հրա պա րակ ման են թա կա չեն» դրույթն այն քա նով, որ քա նով չի վե րա բե րում գաղտ-
նագր ման են թա կա կոնկ րետ տե ղե կու թյան: Նույն ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի 3-րդ կե-
տով սահ ման վել է, որ «Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ-
վա ծի 9.1-րդ կե տի և 69-րդ հոդ վա ծի 12-րդ մա սի պա հանջ նե րից ել նե լով՝ դի մո ղի նկատ-
մամբ կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի ի հայտ գա լու հիմ-
քով են թա կա է վե րա նայ ման՝ օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

 Հա մադ րե լով վե րոն շյալ վեր լու ծու թյու նը և սույն գոր ծի փաս տե րը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում վերջ նա կան դա տա կան ակ տը կա յաց վել է Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի կող մից, որ պի սին հան դի սա նում է «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ-
նե լու մա սին» ո րո շու մը: Ներ կա յաց ված բո ղո քով Հայց վո րը խնդ րել է նոր հան գա ման քի 
հիմ քով վե րա նայել Վճ ռա բեկ դա տա րա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը: Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հի շյալ ո րոշ մամբ 
չի կի րառ վել «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ-
վածն ը նդ հան րա պես և այդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի «Գե րա տես չա կան ցան կե րը գաղտ-
նագր վում են և հրա պա րակ ման են թա կա չեն» դրույ թը, մաս նա վո րա պես: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.05.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ ի թիվս այլ դրույթ-
նե րի կի րառ վել է «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ 
հոդ վա ծը, ո րը ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 06.03.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1010 
ո րոշ մամբ ճա նաչ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ի նչ պես Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը, այն պես էլ Դա տա րա նը չեն կի րա ռել հա կա սահ մա նադ րա կան ճա նաչ ված 
«Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի 
«Գե րա տես չա կան ցան կե րը գաղտ նագր վում են և հրա պա րակ ման են թա կա չեն» դրույ թը: 
Այս պես՝ Դա տա րա նը վճ ռում կի րա ռել է «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 2-րդ, 8-րդ և 9-րդ հոդ ված նե րը, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րոշ ման մեջ կի րա-
ռել է «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ 
հոդ ված նե րը, ի սկ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա դարձ նե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ-
ման դեմ բեր ված վճ ռա բեկ բո ղո քը, կի րա ռել է «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րը նշ ված հոդ ված նե րը: Հետ ևա բար, սույն գոր ծով կա յաց ված դա-
տա կան ակ տե րից որ ևէ մե կով չի կի րառ վել հա կա սահ մա նադ րա կան ճա նաչ ված «Պե տա-
կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի «Գե րա-
տես չա կան ցան կե րը գաղտ նագր վում են և հրա պա րակ ման են թա կա չեն» դրույ թը: Ա վե լին, 
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նշ ված հան գա ման քը հիմ նա վոր վում է ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու կա պակ-
ցու թյամբ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին միջ նոր դու թյան վե րա բե րյալ Դա տա րա նի 
այն դիր քո րոշ մամբ, որ «Դա տաքն նու թյան ա վար տին հայց վոր կող մը միջ նոր դել էր սույն 
գոր ծով` «Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի վեր-
ջին պար բե րու թյան կի րառ ման պա րա գա յում կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը և դի մել ՀՀ Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րան` նշ ված պար բե րու թյան` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծին 
և 83.5 հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ կե տե րին հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցով։ 
Դա տա րա նը փաս տում է, որ վե րը նշ ված վեր լու ծու թյուն նե րը` ան կախ «Պե տա կան և ծա-
ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի վեր ջին պար բե րու թյան կի-
րառ ման, լի ո վին բա վա րար են հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված պա հան ջի սահ ման նե րում 
վերջ նա կան և պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար»:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նի 06.03.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1010 ո րո շու մը սույն գոր ծով ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.33-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով և «Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծի 12-րդ մա սով սահ ման ված 
նոր հան գա մանք չէ և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.05.2011 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե-
րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը վե րա նայե լու հիմք չէ: 

Ինչ վե րա բե րում է Դա տա րան ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյան կա պակ ցու թյամբ 
Դա տա րա նի վճ ռում տեղ գտած դիր քո րոշ մանն այն մա սին, որ «դա տա րա նի կար ծի քով, 
«Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի վեր ջին 
պար բե րու թյու նը չի հա կա սում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծին և 83.5 հոդ վա ծի 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ կե տե րին», ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցին, թե այն դեպ քե րում, ե րբ գոր ծի քն նու թյան ըն-
թաց քում միջ նոր դու թյուն է ստաց վում գոր ծի քն նու թյու նը կա սեց նե լու և ՀՀ Սահ մա նադ-
րա կան դա տա րան դի մե լու` կի րառ ման են թա կա օ րեն քի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը պար զե լու հա մար, ա րդյոք Դա տա րանն ի րա վա սու է դիր քո րո-
շում հայտ նել օ րեն քի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը չհա կա սե լու վե րա բե րյալ:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 93-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա նաց նում է սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 100-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին կե տի հա մա ձայն՝ սահ մա նադ-
րա կան դա տա րանն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ո րո շում է օ րենք նե րի, Ազ գային 
ժո ղո վի ո րո շում նե րի, Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հրա մա նագ րե րի, կա ռա վա րու-
թյան, վար չա պե տի, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ո րո շում նե րի հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը Սահ մա նադ րու թյա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 106-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` ե թե դա տա րա նը գտ նում է, որ կի րառ ման են թա կա օ րեն քը կամ այլ նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տը հա կա սում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ-
րու թյա նը, ա պա դա տա րանն ի րա վունք ու նի կա սեց նե լու գոր ծի վա րույ թը և դի մե լու Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րա կան դա տա րան:

«Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 71-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա-
սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծում նշ ված գոր ծե րով  սահ մա նադ րա կան  դա տա րան դի մում 
են դա տա րան նե րը, ի նչ պես նաև գլ խա վոր դա տա խա զը, ե թե գտ նում են, որ Սահ մա-
նադ րու թյան 100-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով  սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի են թա կա յու-
թյա նը վե րա պահ ված որ ևէ ի րա վա կան ակ տի, ո րն ու նի նոր մա տիվ բնույթ, դրույ թը կամ 
դրույթ նե րը, ո րոնք են թա կա են կի րառ ման ի րենց վա րույ թում գտն վող կոնկ րետ գոր-
ծով, հա կա սում են Սահ մա նադ րու թյա նը:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը և գլ խա վոր դա տա խա զը պետք 
է հիմ նա վո րեն ի րենց դիր քո րո շու մը նոր մա տիվ ակ տի վի ճարկ վող դրույ թի` Սահ մա-
նադ րու թյա նը հա կա սե լու հան գա ման քի ա ռն չու թյամբ, ի նչ պես նաև այն հան գա ման քը, 
որ այդ գոր ծի լու ծու մը կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն վի ճարկ վող դրույ թի կի րառ մամբ:

 Վե րոն շյալ դրույթ նե րի մեկ նա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ վե ճը լու ծող դա տա րան նե-
րը (ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան և (կամ) մաս նա գի տաց ված) ո րո շա կի հան գա մանք նե րի ի 
հայտ գա լու ու ժով լի ա զոր ված են կա սեց նե լու գոր ծի վա րույ թը: Նման հան գա մանք նե րից է 
կի րառ ման են թա կա օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի` դա տա րա նի կար ծի քով ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյա նը հա կա սե լը: Կոնկ րետ դրույ թի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սե լու հան-
գա ման քը են թա կա է գնա հատ ման դա տա րա նի (գոր ծը քն նող դա տա վոր կամ դա տա վոր նե-
րի կազ մի) կող մից: Լի ա զոր ված լի նե լով գնա հա տել կի րառ ման են թա կա դրույ թի` ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյա նը հա կա սե լու հան գա ման քը` դա տա րանն այն ի րա կա նաց նում է սուբյեկ տիվ 
հա մոզ մամբ, հեն վե լով օբյեկ տիվ չա փո րո շիչ նե րի վրա, մաս նա վո րա պես` կոնկ րետ դրույ թի 
մեկ նա բա նու մը, այդ դրույ թի` ի րա վուն քի սկզ բունք նե րին հա կա սե լը, սահ մա նադ րո րեն ամ-
րագր ված հիմ նա կան ի րա վունք նե րին հա կա սե լը և այլն: Հետ ևում է, որ դա տա րա նը նախ և 
ա ռաջ պետք է դիր քո րո շում հայտ նի կի րառ ման են թա կա դրույ թի և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
կոնկ րետ հոդ ված նե րին դրա հնա րա վոր (են թադ րյալ) հա կա սու թյան մա սին և որ պես հետ-
ևանք ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 106-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հիմ-
քով կա սեց նի գոր ծի վա րույ թը և «Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 71-րդ 
հոդ վա ծի հիմ քով դի մի ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան: Հետ ևա բար, կի րառ ման են թա-
կա օ րեն քի հոդ վա ծի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի դրույ թի Սահ մա նադ րու թյա նը չհա կա սե լու 
վե րա բե րյալ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն ներն ո ւղղ ված են բա ցա ռա պես ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 106-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով ամ րագր ված լի ա զո րու թյան 
ի րա կա նաց մա նը: Դրանք չեն կա րող նույ նաց վել սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան 
հետ, քա նի որ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյունն է ո րո շել 
օ րենք նե րի և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 100-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված այլ ի րա վա կան ակ-
տե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը:

 Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 106-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի և «Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 71-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի վե րը շա րադր վա ծից տար բեր վող մեկ-
նա բա նու թյան պա րա գա յում կա րող է ստեղծ վել մի ի րա վի ճակ, ե րբ գոր ծի վա րույ թը կա-
սեց նե լու և ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու վե րա բե րյալ ցան կա ցած միջ նոր-
դու թյուն ներ կա յաց վե լու դեպ քում` ան կախ միջ նոր դու թյան բո վան դա կու թյու նից և դրա 
վե րա բե րյալ դա տա րա նի դիր քո րո շու մից, դա տա րա նը պար տա վոր ված կլի նի կա սեց նել 
գոր ծի վա րույ թը և դի մել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան:

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ, 134-րդ հոդ ված նե րով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 204.30-րդ, 204.33-րդ և 204.38-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. «Հել սին կյան քա ղա քա ցի ա կան ա սամբ լե այի Վա նա ձո րի գրա սե նյակ» հա սա րա-

կա կան կազ մա կեր պու թյան` նոր հան գա ման քի հիմ քով բեր ված վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: 
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 

և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2540/05/10
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2540/05/10 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Ա ռա քե լ յան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վ յան
 Գ. Ղա րի բյան  

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի ապ րի լի 27-ին 
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով «Վիբ րոգ րա ֆուս» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե-

րու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 12.12.2011 թվա կա նի 
ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե-
տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Մյաս նի կյա նի հար կային տես չու թյան (այ սու հետ` Տես-
չու թյուն)` 12.05.2010 թվա կա նի թիվ 1010285 ստուգ ման ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա-
հան ջի մա սին, Տես չու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա-
հան ջի մա սին և հա կընդ դեմ հայ ցի` 12.05.2010 թվա կա նի թիվ 1010285 ստուգ ման ա կտն 
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Տես չու թյան 

12.05.2010 թվա կա նի թիվ 1010285 ստուգ ման ակ տը:
 Դի մե լով դա տա րան` Տես չու թյու նը պա հան ջել է ար ձա կել վճար ման կար գադ րու-

թյուն նշ ված ստուգ ման ակ տով ա ռա ջադր ված լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան 
գու մա րից չվ ճար ված 3.052.015 ՀՀ դրա մը բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 17.06.2010 թվա կա նին ար ձա կել է վճար ման կար գադ րու-
թյուն։

 Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր 
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ճա նա չել նշ ված ստուգ ման ակ տը։ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.08.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ վճար ման կար գադ րու-

թյան վա րույ թից ան ցում է կա տար վել հայ ցային վա րույ թի։ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 26.11.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշ ված վար չա կան գոր-

ծե րը մի աց վել են մեկ վա րույ թում։
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Միր զո յան) (այ սու հետ` Դա-

տա րան) 14.07.2011 թվա կա նի վճ ռով Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րար վել է, Տես չու թյան հայ ցը` 
մերժ վել, ի սկ Ըն կե րու թյան հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը` կարճ վել:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
12.12.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Տես չու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա-
րա նի 14.07.2011 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել` Ըն կե րու թյան հայ ցը մերժ վել 
է, ի սկ Տես չու թյան հայ ցը` բա վա րար վել:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 64-րդ հոդ վա ծը, 117.12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը:
 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Սույն գոր ծով վի ճարկ վող ստուգ ման ակ տի հիմ քում ըն կած է եր կու փաստ` ե րաժշ-

տա կան տեխ նի կայի վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լը և գո-
վազ դային գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լը, ո րոնք էլ Ըն կե րու թյան կող մից վի ճարկ վել են 
ի նչ պես վար չա կան կար գով ներ կա յաց ված բո ղո քում, այն պես էլ հայ ցա դի մու մում: Ա վե-
լին, Տես չու թյունն իր վե րաքն նիչ բո ղո քը բե րել է այդ հիմ քե րով, սա կայն Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը, չանդ րա դառ նա լով նշ ված հիմ քե րի ի րա վա չա փու թյա նը, ար ձա նագ րել է, 
որ Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյու նը դուրս է պար զեց ված հար կի ռե ժի մից մեկ այլ հիմ-
քով` որ պես այդ պի սին նշե լով Բամ բիռ ե րաժշ տա կան հա մույ թի հա մերգ նե րի կազ մա-
կեր պումն այլ վայ րում ի րա կա նաց նե լը: Այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դուրս է ե կել 
օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կից, քա նի որ բո ղո քը քն նու-
թյան է ա ռել, ի սկ դա տա կան ակ տը վե րա նայել է մի հիմ քով, ո րը ե րբ ևէ կող մե րը չեն վի-
ճար կել և այն քն նու թյան ա ռար կա չեն դարձ րել: 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 26-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Տես չու թյունն է կրում ստուգ ման ակ տի հիմ-

քում ըն կած փաս տե րի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը, ո րը վեր ջինս չի կա տա րել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 12.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա-
րա րել, Տես չու թյան հայ ցը` մեր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը.
1) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի նա խա գա-
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հի 13.04.2010 թվա կա նի թիվ 1010285 հանձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նում 
կա տար վել է բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և հար կային մարմ նի կող մից վե-
րահսկ վող օ րենսդ րու թյան ա ռան ձին պա հանջ նե րի կա տար ման ճշ տու թյան ստու գում 
(հա տոր 2րդ, գ.թ. 3)։

2) Ստուգ ման ար դյուն քում 12.05.2010 թվա կա նին կազմ վել է թիվ 1010285 ստուգ-
ման ակ տը, ո րում ար ձա նագր վել է, որ 2008 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը գոր ծել է պար-
զեց ված հար կի ռե ժի մում։ Ըն կե րու թյունն ի րա կա նաց րել է հա մերգ նե րի կազ մա կերպ-
ման գոր ծու նե ու թյուն, ի նչ պես նաև գո վազ դային ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման և 
ե րաժշ տա կան տեխ նի կայի վար ձա կա լու թյամբ տրա մադր ման գոր ծու նե ու թյուն, ո րոնք, 
հա մա ձայն «Պար զեց ված հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի, չեն հա մա պա տաս խա նում 2008 
թվա կա նի պար զեց ված հար կով հարկ ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան այլ տե սակ նե րին։ 
Ար դյուն քում, Ըն կե րու թյա նը շա հու թա հար կի գծով ա ռա ջադր վել է 3.550.000 ՀՀ դրամ 
լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն (հա տոր 2րդ, գ.թ. 49)։ 

3) Սույն գոր ծով Տես չու թյան ներ կա յաց րած վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մա ձայն` «ս տուգ-
ման ակ տից հս տակ եր ևում է, որ ըն կե րու թյու նը կա տա րել է մեկ խախ տում, այն է՝ դի մել է 
հար կային տես չու թյուն, հաշ վառ վել է որ պես հա մերգ նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծու նե ու-
թյուն ի րա կա նաց նող և ստա ցել ի րա վունք աշ խա տե լու պար զեց ված հար կի դաշ տում, սա-
կայն ստուգ ման ժա մա նակ հայտ նա բեր վել է, որ բա ցի հա մերգ նե րի կազ մա կեր պու մից, 
ըն կե րու թյունն իր ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րը վար ձա կա լու թյամբ տվել է կազ մա կեր պու
թյուն նե րին և դրա դի մաց ստա ցել վար ձավ ճար, ի նչ պես նաև հա մերգ նե րի ժա մա նակ 
տե ղադ րել է գո վազդ ներ, ո րոնց դի մաց հա տու ցում է ստա ցել» (հա տոր 3րդ, գ.թ. 58):

4) 12.05.2010 թվա կա նի թիվ 1010285 ստուգ ման ակ տում, հայ ցա դի մու մի պա տաս-
խա նում, Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում, ի նչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղո-
քում որ պես պար զեց ված հար կի ռե ժի մից դուրս գա լու հիմք Ըն կե րու թյան կող մից մի այն 
մեկ վայ րում գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե լու հան գա ման քը Տես չու թյու նը չի նշել:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քե րի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ`
վճ ռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 64-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա-

կան դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա:
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-

ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ բո ղո քում 
ներ կա յաց ված պա հան ջի uահ ման նե րում` ձեռ նար կե լով ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ բո ղոքն 
ըuտ է ու թյան քն նե լու հա մար։ 

Վե րը նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը, որ պես վե րաքն նու թյուն ի րա կա նաց նող դա տա կան ա տյան, պար տա վոր է հա մա
պա տաս խան դա տա կան ակ տը վե րա նայել վե րաքն նիչ բո ղո քում ներ կա յաց ված պա-
հան ջի սահ ման նե րում, ի նչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղո քի ը ստ է ու թյան քն նու թյուն ի րա-
կա նաց նե լիս չպետք է դուրս գա վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հիմք հան դի սա ցող 
հայ ցա դի մու մի շր ջա նակ նե րից:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լը պատ ճա ռա-
բա նել է նրա նով, որ «Բամ բիռ» ե րաժշ տա կան հա մույ թի և Ըն կե րու թյան միջև 05.05.2008 
թվա կա նին կնք ված հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն` կազ մա կեր պիչ Ըն կե րու թյու նը ՀՀ մշա-
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կույ թի նա խա րա րու թյան կող մից 04.05.2008 թվա կա նի թիվ 105/1 պայ մա նագ րի հի ման 
վրա տրա մադր վող գու մա րի (480.000 ՀՀ դրամ) շր ջա նակ նե րում պար տա վոր վել է չսահ-
մա նա փակ վել մի այն տեխ նի կա կան սար քե րի տրա մադր մամբ և ա պա հո վել 2008 թվա-
կա նի մայի սի 5-ից հու նի սի 6-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Շի րա կի, Լո ռու, Տա վու շի, 
Սյու նի քի մար զե րում և ԼՂՀ-ո ւմ կա յա նա լիք հա մերգ նե րի կազ մա կեր պու մը, նե րա ռյալ` 
ե րաժշ տա կան սար քա վո րում նե րի տե ղադ րու մը: Այ սինքն` Ըն կե րու թյունն իր գոր ծու նե ու-
թյու նը մի այն մեկ վայ րում չի ի րա կա նաց րել, հետ ևա բար Ըն կե րու թյու նը 2008 թվա կա նի 
ըն թաց քում վի ճարկ վող ստուգ ման ակ տով ար ձա նագր ված գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա-
նաց նե լիս չէր կա րող հա մար վել պար զեց ված հարկ վճա րող։ 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա-
մա ձայն` ո՛չ 12.05.2010 թվա կա նի թիվ 1010285 ստուգ ման ակ տի հիմ քում, ո՛չ հայ ցա դի մու-
մի պա տաս խա նում, ո՛չ Դա տա րա նում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում, և ո՛չ էլ վե րաքն նիչ 
բո ղո քում որ պես պար զեց ված հար կի ռե ժի մից դուրս գա լու հիմք Ըն կե րու թյան կող մից 
մի այն մեկ վայ րում գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նե լու հան գա ման քը Տես չու թյու նը չի 
փաս տար կել: Ա վե լին, վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քում, որ պես «Պար զեց ված հար կի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի խախ տում, դր վել է մի այն Ըն կե րու թյան կող մից ե րաժշ տա կան գոր ծիք-
նե րի վար ձա կա լու թյան հանձ նե լու գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու և գո վազ դային ծա ռա-
յու թյունն ներ մա տու ցե լու հան գա մանք նե րը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
պա հանջ նե րը` չձեռ նար կե լով ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ բո ղոքն ըuտ է ու թյան քն նե լու հա մար:

2) Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի ե րկ րորդ հիմ քին չի ան դրա դառ նում, 
քա նի որ սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել վե րաքն նիչ բո ղո քի 
ը ստ է ու թյան քն նու թյուն:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը դի տում է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը են թա կա է Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նում նոր քն նու թյան, քա նի որ բա վա րա րե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը` Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել վե րաքն նիչ բո ղո քի ը ստ է ու թյան քն նու թյուն:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 12.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր 
քն նու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0636/05/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ. 
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0636/05/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր՝ Գ. Ղա րի բյան
 Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վ յան
 Ա. Ա ռա քե լ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ 
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով ՀՀ Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 

դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ծա-
ռա յու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.05.2012 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ Սու րեն, Մե լի նե և Գա գիկ Մար գա րյան նե րի հայ ցի ը նդ դեմ 
Ծա ռա յու թյան` Ծա ռա յու թյան Սյու նի քի մար զային բաժ նի կող մից թիվ 09-271 կա տա րո-
ղա կան վա րույ թով ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա-
հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան՝ Սու րեն, Մե լի նե և Գա գիկ Մար գա րյան նե րը պա հան ջել են 

ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել Կա պան քա ղա քի Շա հու մյան 13-րդ շեն քի թիվ 33 բնա կա րա նի 
պա տին կից ա պօ րի նի կա ռուց ված 2x3 մետր չա փով քա րա շեն ձեղ նա հար կը (պատշ-
գամ բը) Գա գիկ Մար գա րյա նին քան դել պար տա վո րեց նե լուն ո ւղղ ված Ծա ռա յու թյան 
Սյու նի քի մար զային բաժ նի կող մից թիվ 09-271 կա տա րո ղա կան վա րույ թով ի րա կա նաց-
ված գոր ծո ղու թյուն նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Թով մա սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
05.12.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է ։
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
02.05.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սու րեն, Մե լի նե և Գա գիկ Մար գա րյան նե րի վե րաքն նիչ 
բո ղո քը բա վա րար վել է. Դա տա րա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է` հայ ցը բա վա րար-
վել է:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 

կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծը, չի կի րա ռել նույն օ րեն քի 38-րդ հոդ վա-
ծը և 40-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա-

րող է վերսկս վել կա սե ցումն ա ռա ջաց րած հան գա մանք նե րը վե րա նա լուց հե տո, մաս-
նա վո րա պես` սույն գոր ծով` պար տա պա նին հայտ նա բե րե լուց հե տո: Ո ւս տի Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը գտել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լը ոչ ի րա վա չափ է, քա նի 
որ Գա գիկ Մար գա րյա նի գտն վե լու վայ րը չի պարզ վել: Մինչ դեռ պար տա պա նի հե տա-
խուզ ման հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լը հար կա դիր կա տա րո ղի հա մար 
հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն է, այ սինքն` այն դեպ քում, ե րբ պար տա պա նի բա ցա կա յու-
թյամբ հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, ա պա պար տա-
պա նի հե տա խու զում չի ի րա կա նաց վում, ո ւս տիև կա տա րո ղա կան վա րույթն այդ հիմ քով 
չի կա րող կա սեց վել կամ կա սեց ված մնալ: Սույն դեպ քում պա հան ջա տե րը պատ րաս-
տա կա մու թյուն է հայտ նել կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նել իր հաշ-
վին, քանդ ման աշ խա տանք նե րը կա տա րել իր բնա կա րա նի կող մից` հաշ վի առ նե լով, 
որ պար տա պա նի բնա կա րա նը փակ է, պար տա վոր վե լով նաև ի պահ ըն դու նել բա ցա-
կայող պար տա պա նի գույ քը:

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճ ռի բե կան ման հիմ քում դրել է նաև այն 

հան գա ման քը, որ քանդ ման են թա կա կցա կա ռույ ցը քան դու մից 2 ա միս ա ռաջ օ րի նա-
կա նաց վել էր, և դրա նկատ մամբ գրանց վել էր պար տա պա նից բա ցի նաև այլ ան ձանց 
ի րա վունք նե րը: Ո ւս տի հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր էր այլ ան ձանց պատ կա-
նող ան շարժ գույք մուտք գոր ծե լու հա մար դի մել դա տա րան` հա մա պա տաս խան ո րո-
շում ստա նա լու նպա տա կով, ին չը, սա կայն, չի ա րել: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թում առ կա չէ ին պատ շաճ 
ա պա ցույց ներ քանդ ման են թա կա կցա կա ռույ ցի օ րի նա կա նաց ման մա սին, ի սկ հար կա-
դիր կա տա րողն էլ չէր կրում այդ հան գա ման քի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը, ո ւս-
տիև նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը որ պես ոչ ի րա վա չափ գնա հա տելն ան հիմն է:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 02.05.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ Դա տա րա նի 05.12.2011 
թվա կա նի վճ ռին:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս տե րը`
1. Սյու նի քի մար զի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 10.05.2006 թվա կա նի վճ ռով 

Նաի րա Խա չատ րյա նի հայ ցը բա վա րար վել է, Գա գիկ Մար գա րյա նը պար տա վո րեց վել 
է քան դել Կա պա նի Շա հու մյան 13-րդ շեն քի թիվ 33 բնա կա րա նի պա տին կից ա պօ րի նի 
կա ռուց ված 2x3 մետր չա փե րով քա րա շեն ձեղ նա հար կը` վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ-
նե լու օր վա նից ե րեք ա մս վա ըն թաց քում (հա տոր 1ին, գ.թ. 14):

2. 31.05.2006 թվա կա նի 2-1-382 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա Ծա ռա յու թյան 
Սյու նի քի մար զային բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Ա. Ա լեք սա նյա նի ո րոշ մամբ հա րուց-
վել է թիվ 09-271 կա տա րո ղա կան վա րույ թը (հա տոր 1ին, գ.թ. 32):

3. Ծա ռա յու թյան Սյու նի քի մար զային բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Ա. Ա լեք սա նյա-
նի 16.11.2006 թվա կա նի ո րոշ մամբ կա սեց վել է թիվ 09-271 կա տա րո ղա կան վա րույթն այն 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ թիվ 2-1-382 կա տա րո ղա կան թեր թով պար տա պան Գա գիկ 
Մար գա րյա նի նկատ մամբ հե տա խու զում է հայ տա րար վել (հա տոր 1ին, գ.թ. 38, 39):

4. Ծա ռա յու թյան Սյու նի քի մար զային բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Ա. Ա լեք սա նյա-
նի 16.05.2007 թվա կա նի ո րոշ մամբ թիվ 09-271 կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկս վել է 
այն հիմ քով, որ Գա գիկ Մար գա րյա նը վե րա դար ձել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նից (հա
տոր 1ին, գ.թ. 45):

5. Ծա ռա յու թյան Սյու նի քի մար զային բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Ա. Ա լեք սա նյա-
նի 18.09.2007 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա գիկ Մար գա րյա նի նկատ մամբ հե տա խու զում է 
հայ տա րար վել, և հա ջորդ օր վա մեկ այլ ո րոշ մամբ կա սեց վել է թիվ 09-271 կա տա րո ղա-
կան վա րույ թը մինչև Գա գիկ Մար գա րյա նի հայտ նա բե րու մը (հա տոր 1ին, գ.թ. 53, 55):

6. Ծա ռա յու թյան Սյու նի քի մար զային բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Ա. Ա լեք սա նյա նի 
կող մից 22.10.2007 թվա կա նին կա յաց վել է ո րո շում 19.09.2007թ վա կա նին կա սեց ված թիվ 
09-271 կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին, քա նի որ պա հան ջա տե րը դի մու մով 
հայտ նել է, որ հա մա ձայն է, որ պես զի կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վեն իր 
բնա կա րա նի պատշ գամ բը քան դե լով վի ճե լի հաս ցե մուտք գոր ծե լու մի ջո ցով և իր հաշ վին։ 
Այ նու հետև 24.10.2007 թվա կա նին ժա մը 18։00-ին կազմ ված ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` 
թիվ 09-271/06 թվա կա նի կա տա րո ղա կան վա րույ թով քանդ վել է Կա պա նի Շա հու մյան 13-րդ 
շեն քի թիվ 33 բնա կա րա նի պա տին կա ռուց ված 2x3մ չա փով ա պօ րի նի շի նու թյու նը։ Ծա ռա-
յու թյան Սյու նի քի մար զային բաժ նի 26.10.2007թ ո րոշ մամբ 01.05.2006 թվա կա նին հա րուց-
ված թիվ 09-271 կա տա րո ղա կան վա րույ թը կարճ վել է (հա տոր 1ին, գ.թ. 127, 132, 134)։

7. Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 15.08.2007 թվա կա նի թիվ 2270079 վկա-
յա կա նի հա մա ձայն` Կա պա նի քա ղա քա պե տի 10.08.2007 թվա կա նի թիվ 438 ո րոշ ման հի ման 
վրա Կա պա նի Շա հու մյան 13-րդ շեն քի թիվ 33 բնա կա րա նին կից ի նք նա կամ կա ռուց ված 
3,7x2,4 քմ պատշ գամ բի նկատ մամբ ճա նաչ վել է նույն հաս ցե ի սե փա կա նա տե րեր Գա գիկ, 
Սու րիկ, Մե լի նե Մար գա րյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա տոր 1ին, գ.թ. 6770):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քե րի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ`
Վճ ռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

ի րա վա կան ակ տը մեկ նա բան վում է դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու-
թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ` հաշ վի առ նե լով օ րեն քի պա հանջ նե րը:

«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սի հա մա ձայն` հար կա դիր կա տա րողն ի րա վունք ու նի կա սեց նել կա տա րո ղա-
կան վա րույ թը, ե թե պար տա պա նը կամ նրա գույ քը հե տա խուզ վում է:
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«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` կա սեց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկս վում է դրա կա-
սե ցումն ա ռա ջաց րած հան գա մանք նե րը վե րա նա լուց հե տո` պա հան ջա տի րոջ դի մու մով 
կամ հար կա դիր կա տա րո ղի նա խա ձեռ նու թյամբ:

 Նույն օ րեն քի 40-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` պար տա պան ֆի զի կա կան 
ան ձի հե տա խու զումն ի րա կա նաց վում է մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ նրա բա ցա կա յու-
թյունն ան հնար է դարձ նում կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ծա ռա յու թյան Սյու նի քի մար զային բաժ նի հար-
կա դիր կա տա րող Ա. Ա լեք սա նյա նի 18.09.2007 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա գիկ Մար գա րյա նի 
նկատ մամբ հե տա խու զում է հայ տա րար վել և նույն օր վա մեկ այլ ո րոշ մամբ կա սեց վել է թիվ 
09-271 կա տա րո ղա կան վա րույ թը մինչև Գա գիկ Մար գա րյա նի հայտ նա բե րու մը: Այ նու հետև 
Ծա ռա յու թյան Սյու նի քի մար զային բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Ա. Ա լեք սա նյա նի կող մից 
22.10.2007 թվա կա նին կա յաց վել է ո րո շում 19.09.2007 թվա կա նին կա սեց ված թիվ 09-271 կա-
տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին, քա նի որ պա հան ջա տե րը դի մու մով հայտ նել 
է, որ հա մա ձայն է, որ պես զի կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վեն իր հաշ վին, 
ին չի ար դյուն քում թիվ 09-271/06թ. կա տա րո ղա կան վա րույ թով քանդ վել է Կա պա նի Շա հու-
մյան 13 շեն քի 33 բնա կա րա նի պա տին կա ռուց ված 2x3մ չա փով ա պօ րի նի շի նու թյու նը։ 

Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ կա տա րո ղա կան վա րույ-
թը կարճ վել է, քա նի որ ա ռանց Գա գիկ Մար գա րյա նի ան հնա րին էր մուտք գոր ծել նրա 
բնա կա րան, հետ ևա բար ան հնա րին էր դար ձել նաև կա տա րել կա տա րո ղա կան թեր թի 
պա հանջ նե րը, ին չի հա մար էլ ո րո շում է կա յաց վել նրան հե տա խու զում հայ տա րա րե լու 
մա սին: Սա կայն հե տա գա յում պա հան ջա տերն իր հա մա ձայ նու թյունն է տվել, որ պես զի 
կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վեն իր բնա կա րա նի պատշ գամ բը քան դե-
լու մի ջո ցով, իր հաշ վին, ին չի շնոր հիվ էլ վե րա ցել էր կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ի րա կա նաց ման ան հնա րի նու թյու նը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա-
րող է վերսկս վել կա սե ցումն ա ռա ջաց րած հան գա մանք նե րը վե րա նա լուց հե տո, մաս-
նա վո րա պես` սույն գոր ծով` պար տա պա նին հայտ նա բե րե լուց հե տո: Ո ւս տի Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը գտել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լը ոչ ի րա վա չափ է, քա նի որ 
Գա գիկ Մար գա րյա նի գտն վե լու վայ րը չի պարզ վել:

 Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հան ջը պետք է մեկ նա բա նել 
նույն օ րեն քի 37-րդ, 38-րդ հոդ ված նե րի, ի նչ պես նաև 40-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մակ-
ցու թյամբ: Օ րենս դի րը հա մա պա տաս խա նա բար «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րով սպա ռիչ սահ մա նել է կա տա րո-
ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցա նը խո չըն դո տող և՛ պար տա դիր, և՛ լրա ցու ցիչ այն 
բո լոր հան գա մանք նե րը, ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում հար կա դիր կա տա րո ղը մի 
դեպ քում պար տա վոր է, ի սկ մյուս դեպ քում կա րող է կա սեց նել կա տա րո ղա կան վա րույ-
թը: Այս պես` ե թե «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ 
հոդ վա ծով թվարկ ված պայ ման նե րից մե կի առ կա յու թյան դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղը 
պար տա վոր է կա սեց նել կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ա պա նույն օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված դեպ քե րում վեր ջինս օ ժտ ված է հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյամբ և կա սեց նում 
է կա տա րո ղա կան վա րույ թը մի այն այն դեպ քում, ե րբ գնա հա տե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա-
կը` գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ տվյալ պայ ման նե րում ան հնա րին է դար ձել կա տա-
րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Նույն կա նո նը կի րառ վում է նաև կա տա-
րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լու դեպ քում: Այս պես` ե թե «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քով կա տա րո ղա կան 



494

վա րույ թը կա սեց ված լի նե լու դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է այն վերսկ սել 
մի այն նույն հոդ վա ծով թվարկ ված պայ ման նե րը վե րա նա լուց հե տո, ա պա նույն օ րեն քի 38-
րդ հոդ վա ծի հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լու դեպ քում կա րող է այն վերսկ-
սել նաև այն դեպ քում, ե րբ գտ նում է, որ թեև նշ ված հոդ վա ծով սահ ման ված պայ ման նե րը 
չեն վե րա ցել, բայց և այն պես այս կամ այն հան գա ման քի ա ռա ջաց ման կամ վե րաց ման ար-
դյուն քում հնա րա վոր է դար ձել շա րու նա կել կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով պար տա պա նին հե տա խու զում հայ տա րա րե լու 
և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քը, ը ստ է ու թյան, կա տա րո ղա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րը շա րու նա կե լու ան հնա րի նու թյունն էր, ո րն էլ դրս ևոր վում էր հետ ևյա-
լում. նախ` Սյու նի քի մար զի ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
10.05.2006 թվա կա նի վճ ռից բխում է, որ ա պօ րի նի կա ռույ ցը քան դե լու և դրա հա մար 
ան հրա ժեշտ ծախ սե րը հո գա լու պար տա կա նու թյու նը կրում է Գա գիկ Մար գա րյա նը, և 
ա պա կա ռույ ցը քան դե լու հա մար, այ նո ւա մե նայ նիվ, ան հրա ժեշ տու թյուն էր ա ռա ջա նա-
լու մուտք գոր ծել վեր ջի նիս բնա կա րան: Սա կայն պա հան ջա տի րոջ դի մու մի հի ման վրա, 
ո րով վեր ջինս իր հա մա ձայ նու թյունն էր տվել ա պօ րի նի կա ռույ ցը քան դել իր բնա կա րա-
նի պատշ գամ բը քան դե լու մի ջո ցով և իր հաշ վին, ը ստ է ու թյան վե րա նում են այն խո չըն-
դո տող հան գա ման քե րը, ո րոնք հիմք է ին հան դի սա ցել պար տա պա նին հե տա խու զում 
հայ տա րա րե լու և ա պա կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Դա տա րա նի 
պատ ճա ռա նու թյու նը հիմ նա վոր է, քա նի որ պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներն իր հաշ վին ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ դի մու մով, ը ստ է ու թյան, 
վե րա ցել է այդ գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լուն խո չըն դո տող հան գա մանք նե րը, 
ի նչ պես նաև կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց ված պա հե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ բո ղո քը ե րկ րորդ հիմ քով հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:
«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն` հար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը սույն օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով տր ված կա տա րո ղա կան թերթն է:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան ձի և վար չա կան մարմ նի փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րում ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է` 

ա) ան ձը` նրա հա մար բա րեն պաստ փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու
թյան դեպ քում.

բ) վար չա կան մար մի նը` ան ձի հա մար ոչ բա րեն պաստ փաս տա կան հան գա մանք-
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում:

 Սույն գոր ծում առ կա ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 15.08.2007 թվա կա-
նի թիվ 2270079 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Կա պա նի քա ղա քա պե տի 10.08.2007 թվա կա նի 
թիվ 438 ո րոշ ման հի ման վրա Կա պա նի Շա հու մյան 13-րդ շեն քի թիվ 33 բնա կա րա նին կից 
ի նք նա կամ կա ռուց ված 3,7x2,4 քմ պատշ գամ բի նկատ մամբ ճա նաչ վել է նույն հաս ցե ի սե-
փա կա նա տե րեր Գա գիկ, Սու րիկ, Մե լի նե Մար գա րյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճ ռի բե կան ման հիմ քում դրել է նաև այն 
հան գա ման քը, որ քանդ ման են թա կա կցա կա ռույ ցը քան դու մից 2 ա միս ա ռաջ օ րի նա կա-
նաց վել էր, և դրա նկատ մամբ գրանց վել էր պար տա պա նից բա ցի նաև այլ ան ձանց ի րա-
վունք նե րը: Ո ւս տի հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր էր այլ ան ձանց պատ կա նող ան-
շարժ գույք մուտք գոր ծե լու հա մար դի մել դա տա րան` հա մա պա տաս խան ո րո շում ստա-
նա լու նպա տա կով, ին չը, սա կայն, չի ա րել: 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա-
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նու թյունն ան հիմն է, քա նի որ սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց, ո րը կհաս տա տեր կա-
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու պա հից մինչև վա րույ թը կար ճե լու պա հը հար կա դիր կա-
տա րո ղի կող մից քանդ ման են թա կա կցա կա ռույցն օ րի նա կա նաց նե լու մա սին ի րա զեկ վե լու 
փաս տը: Այ սինքն` հար կա դիր կա տա րո ղը, ձեռ նա մուխ լի նե լով պա հան ջա տի րոջ կող մից ներ-
կա յաց րած 31.05.2006 թվա կա նի 2-1-382 կա տա րո ղա կան թեր թի պա հան ջի կա տար մա նը, որ-
ևէ պար տա վո րու թյուն չէր կրում պար զե լու, թե ա րդյոք այդ ըն թաց քում նշ ված կա ռույ ցը որ ևէ 
մե կի կող մից օ րի նա կա նաց վել է, թե ոչ: Ա վե լին, նման դեպ քում կա ռույցն օ րի նա կա նաց նե լու 
վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն, հա մա ձայն 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի, կրում է շա հագր գիռ կող մը, քա նի որ նա է մի այն տի րա պե տում այդ ա պա ցույ ցին, 
ի նչ պես նաև այդ փաս տի ա պա ցու ցու մը հենց իր հա մար է կրում բա րեն պաստ բնույթ:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

 Մի ա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
5-րդ կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան 
ո ւժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ նա վոր մամբ։

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու-
րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր-
ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում 
է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն-
քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված 
ի րա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ո ւժ տա լը բխում է ար դա րա դա-
տու թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րից։ 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռին օ րի նա կան ո ւժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր 
քն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

 Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի 02.05.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ո ւժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
05.12.2011 թվա կա նի վճ ռին:

2. Սու րեն, Մե լի նե և Գա գիկ Մար գա րյան նե րից հօ գուտ ՀՀ Ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու-
թյան բռ նա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա-
կան տուր քի գու մար։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3448/05/11
 դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3448/05/11
ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀՈՂ դա տա վոր` Ա. Սարգ սյան
 Դա տա վոր ներ` Հ. Բեդ ևյան 
 Ա. Բա բա յան

 
ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նե լով Ար մեն Վա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար-

չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 31.05.2012 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Ար մեն Վա նյա-
նի հայ ցի ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն)` Ծա ռա յու թյան Ա րաբ կիր 
և Քա նա քեռ-Զեյ թուն բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի 27.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը վե-
րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) և նույն մարմ նին 15.11.2010 թվա կա նին Ա րաբ կիր և Քա-
նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 
կա յաց ված և օ րի նա կան ո ւժ ստա ցած թիվ Ե ԱՔԴ/1370/02/10 գոր ծով վճի ռը (վճ ռի հի-
ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թի պա հան ջը) կա տա րե լուն (ի կա տար ա ծե լուն) 
պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
 Դի մե լով դա տա րան` Ար մեն Վա նյա նը պա հան ջել է վե րաց նել (ան վա վեր ճա նա չել) 

Ծա ռա յու թյան Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի 27.06.2011 
թվա կա նի ո րո շու մը և նույն մարմ նին պար տա վո րեց նել կա տա րե լու Ա րաբ կիր և Քա նա-
քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 15.11.2010 
թվա կա նին կա յաց ված և օ րի նա կան ո ւժ ստա ցած թիվ Ե ԱՔԴ/1370/02/10 գոր ծով վճ ռի 
հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թի պա հան ջը:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը (դա տա վոր` Ա. Ծա տու րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
30.01.2012 թվա կա նին վճ ռել է` Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րո ղի 27.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) պա հան ջի 
մա սով հայ ցը մեր ժել, ի սկ Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ-
հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից կա յաց ված և օ րի նա կան ո ւժ ստա ցած թիվ 
Ե ԱՔԴ/1370/02/10 գոր ծով վճ ռի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թի պա հան ջը 
կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով գոր ծի վա րույ թը կար ճել:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
31.05.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար մեն Վա նյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 30.01.2012 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար մեն Վա նյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

հիմ նա վո րում նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծը, «Մար-

դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, սխալ է մեկ նա բա նել «Դա տա կան ակ-
տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տը, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ պա տաս խա նո ղը հայտ-

նա բե րել է պար տա պա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ան շարժ գույք, 
ո րը պետք է հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մի ջո ցով ի րաց վեր և դրա հիմ քով ի 
կա տար ած վեր օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը, օ գտ վե լով ին տեր նե տով 
ծա նուց ման պաշ տո նա կան կայ քով տր ված ծա նուց ման հնա րա վո րու թյուն նե րից, կա-
տա րեր հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի ան ցկաց ման մա սին պար տա պա նի ծա-
նու ցում: Հետ ևա պես պա տաս խա նո ղը չպետք է ա վար տեր կա տա րո ղա կան վա րույ թը` 
պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը պար զե լու ան հնա րին լի նե լու հիմ քով, այլ պետք է հայտ-
նա բեր ված ան շարժ գույ քը սահ ման ված կար գով ի րաց ներ, ո րը չի ար վել:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 31.05.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել, կամ բե-
կա նել ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ փաս-

տե րը.
1. Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ-

հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը 15.11.2010 թվա կա նի թիվ 
Ե ԱՔԴ/1370/02/10 վճ ռով բա վա րա րել է Ար մեն Վա նյա նի հայ ցը և վճ ռել է Նի կո լայ Միր-
զո յա նից հօ գուտ Ար մեն Վա նյա նի բռ նա գան ձել 4.000.000 ՀՀ դրամ, վեր ջի նիս կող մից 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը` 80.000 ՀՀ դրա մի չա փով, ի նչ պես նաև 100.000 
ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար (գ.թ. 910):

2. Նշ ված վճի ռը ստա ցել է օ րի նա կան ո ւժ, և դրա հի ման վրա Եր ևան քա ղա քի 
Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նը 27.12.2010 թվա կա նին տվել է կա տա րո ղա կան թերթ (գ.թ. 11):

3. Ծա ռա յու թյան Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի 
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27.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ ա վարտ վել է 08.02.2011 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 01/04-
854/11 կա տա րո ղա կան վա րույ թը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ըն թաց քում ան հնար է ե ղել պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը, սա կայն ար գե-
լանք է կի րառ վել պար տա պա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Ռոս տո մյան 
փո ղո ցի թիվ 26 տան նկատ մամբ, ի սկ որ պես նշ ված ո րո շու մը կա յաց նե լու ի րա վա կան 
հիմք նշ վել է «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ-
վա ծը, 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տը և 41-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը (գ.թ. 1213):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, որ այն հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
 Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ-

ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. 
Բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տե րի կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն-

թաց քում պար տա պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րի հայտ նի լի նե լու դեպ քում, ա րդյոք պար-
տա պա նի գտն վե լու վայ րի ան հայտ լի նե լը կա րող է խո չըն դոտ հան դի սա նալ այդ գույ քի 
վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու հա մար: 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը պար տա դիր է բո լոր պե տա կան մար մին-
նե րի, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց, 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց և քա ղա քա ցի նե րի հա մար ու են թա կա է կա տար ման Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում:

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 
ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը 
կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն-
քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե-
տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք։

«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` հար կա դիր կա տա րողն ա վար տում է կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա դիր 
կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց-
նե րը ե ղել են ա պար դյուն:

 Նույն օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2.1-ին կե տի հա մա ձայն` հար կա դիր կա-
տա րողն ա վար տում է կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է պար զել պար տա-
պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ 
ձեռ նար կած` օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն: 

Նույն օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` հար կա դիր կա տա-
րողն ա վար տում է կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ե թե պար տա պա նը չու նի գույք կամ ե կա-
մուտ ներ, ո րոնց վրա կա րե լի է բռ նա գան ձում տա րա ծել և հար կա դիր կա տա րո ղի` նույն 
օ րեն քի 40-րդ հոդ վա ծի եր րորդ մա սով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց ված հե տա խու-
զու մը և (կամ) պա հան ջա տի րոջ կող մից պար տա պա նի գույ քը փնտ րե լու ո ւղ ղու թյամբ 
ձեռ նարկ ված` օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն: 

Նույն օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 8-րդ կե տի հա մա ձայն` հար կա դիր կա տա-
րողն ա վար տում է կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ե թե ոչ գույ քային բնույ թի կա տա րո ղա-
կան վա րույթ նե րով կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում ան հնա րին է դար-
ձել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը: 
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Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հար կա դիր կա տա րողն ա վար-
տում է կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի գտն վե լու 
վայ րը և կա տա րո ղա կան ակ տի կա տա րու մը կապ ված է պար տա պա նի ան ձի հետ, ի սկ 
ե թե առ կա է գույք, ա պա հար կա դիր կա տա րո ղը կա րող է շա րու նա կել կա տա րո ղա կան 
թեր թի պա հանջ նե րի կա տա րու մը, հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի մեկ նա բա նու թյու նը պետք է 
տր վի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն-
նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա յում ամ րագր ված դրույթ նե րի 
լույ սի ներ քո:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք 
ու նի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սե-
փա կա նու թյու նը։ Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը չպետք է վնաս պատ-
ճա ռի շր ջա կա մի ջա վայ րին, խախ տի այլ ան ձանց, հան րու թյան և պե տու թյան ի րա-
վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը վե րա բե րում է սե փա կա նու թյան 
սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի բո վան դա կու թյա նը, ը ստ ո րի` յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի 
իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սե փա-
կա նու թյու նը։ Այս նորմն ամ րագ րում է սե փա կա նու թյու նից ա նար գել օ գտ վե լու հնա րա-
վո րու թյու նը` սե փա կա նա տի րոջ հայե ցո ղու թյամբ։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյու նը գա լիս 
է հաս տա տե լու, որ սե փա կա նու թյան ի րա վունքն «ան սահ մա նա փակ» ի րա վունք չէ, որ 
սե փա կա նա տե րը չի կա րող սե փա կա նու թյան ի րա վունքն ի րա կա նաց նել կա մա յա կա նո-
րեն։ Այդ ի րա կա նա ցու մը չպետք է վնաս պատ ճա ռի շր ջա կա մի ջա վայ րին, խախ տի այլ 
ան ձանց, հան րու թյան և պե տու թյան ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը։

 Սե փա կա նու թյան ա նար գել օգ տա գործ մանն ան դրա դառ նում է նաև «Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 
ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա վունք։ 
Ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել նրա գույ քից, բա ցա ռու թյամբ ի շահ հան րու թյան և այն պայ ման-
նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի ջազ գային ի րա վուն քի ը նդ հա նուր սկզ-
բունք նե րով։

 Նա խորդ դրույթ նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, չեն խո չըն դո տում պե տու թյան՝ այն պի սի 
օ րենք ներ կի րա ռե լու ի րա վուն քին, ո րոնք նա ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ հա նուր շա-
հե րին հա մա պա տաս խան, սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու-
թյուն ի րա կա նաց նե լու կամ հար կե րի կամ մյուս գան ձում նե րի կամ տու գանք նե րի վճա-
րումն ա պա հո վե լու հա մար։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա-
ձայն` թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը բաղ կա ցած է 3 ա ռան ձին կա նոն նե րից, ո րի 
ա ռա ջին կա նո նը ձևա կեր պում է գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա վուն քը, ե րկ րոր դը վե րա-
բե րում է գույ քի ա ռգ րավ ման հար ցե րին և այդ ա ռն չու թյամբ հս տակ պայ ման ներ է սահ մա-
նում, ի սկ եր րորդ կա նոնն ըն դու նում է, որ պե տու թյուն նե րը, ի թիվս այլ ի րա վա սու թյուն-
նե րի, ի րա վունք ու նեն ը նդ հա նուր շա հից ել նե լով` վե րահս կել գույ քի օգ տա գոր ծու մը` այդ 
օ րենք նե րի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյան պա րա գա յում (Տես Սպոր րոն գը և Լոն րոդն ը նդ-
դեմ Շվե դի այի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.09.1982 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61)։
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճ ռով սահ ման ված եր րորդ կա նո նը, ո րի պայ ման նե րում պե-
տու թյան գլ խա վոր նպա տա կը գույ քի օգ տա գոր ծու մը վե րահս կելն է` լի նի դա հան րային 
շա հից ել նե լով, թե հար կե րի կամ մյուս գան ձում նե րի կամ տու գանք նե րի վճա րումն 
ա պա հո վե լու հա մար։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի, ի նչ պես նաև «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ-
նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի թիվ 1 
ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ, 
ո ւս տի Սահ մա նադ րու թյամբ և ար ձա նագ րու թյամբ նա խա տես վում է այն սահ մա նա փա կե-
լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն։ Մի ա ժա մա նակ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը նա խա տե-
սում է մի շարք չա փա նիշ ներ, ո րոնց պետք է բա վա րա րի այդ սահ մա նա փա կու մը, և ո րոնց 
առ կա յու թյան դեպ քում այն կա րող է հա մար վել թույ լատ րե լի սահ մա նա փա կում։

 Գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու մի ջամ տու թյու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել, ե թե`
1.նա խա տես ված է օ րեն քով
2.բ խում է հան րային շա հից
3.ա նհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում 
Ա ռա ջին պայ մա նը են թադ րում է հա մա պա տաս խան օ րեն քի առ կա յու թյուն, ո րը 

նա խա տե սում է սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման սահ մա նա փա կում նե րը։ Այն մի ա ժա-
մա նակ պետք է բա վա րա րի «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե-
րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյամբ և 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ նե րով սահ ման ված պա հանջ նե րը (Տես Ջեյմ սը և այ լոք 
ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 1986 թվա կա նի 
փետր վա րի 21-ի վճի ռը, կետ 67)։ 

Երկ րորդ պայ մա նը սահ մա նում է, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման 
մի ջամ տու թյու նը պետք է հե տապն դի ի րա վա չափ նպա տակ` ել նե լով ը նդ հա նուր, հան-
րային շա հից (Տես Former king of Greece and others v Greece գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 2000 թվա կա նի նոյեմ բե րի 23-ի վճի ռը, կետ 83)։ 

Եր րորդ պայ մա նը նա խա տե սում է, որ գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու մի ջամ տու թյու-
նը պետք է ան հրա ժեշտ լի նի ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում և ո ւղղ ված լի նի 
ի րա վա չափ նպա տա կի հաս նե լուն։ Ա նհ րա ժեշտ է բա րեն պաստ հա վա սա րակշ ռու թյուն 
ստեղ ծել հան րու թյան շա հից բխող պա հանջ մունք նե րի և ան հա տի ի րա վունք նե րի միջև։ 
Նման բա րեն պաստ հա վա սա րակշ ռու թյա նը հնա րա վոր չէ հաս նել այն դեպ քե րում, ե րբ 
գույ քի սե փա կա նա տե րը ստիպ ված է «ան հա տա կան և չա փա զանց մեծ ան հար մա րու-
թյուն ներ» կրել։ Կոն վեն ցի այի խախ տում սկզ բուն քո րեն տե ղի չի ու նե նա, ե թե առ կա է 
կոն վեն ցի ոն ի րա վուն քին ա վե լի քիչ սահ մա նա փա կող մի ջոց քան այն, ո րն ը նտր վել է 
ո րո շա կի նպա տա կի հաս նե լու հա մար, սա կայն եր կու մի ջոց ներն էլ դուրս չեն պե տու-
թյան հայե ցո ղու թյան թույ լատ րե լի շր ջա նա կից։ Մյուս կող մից, հե տապնդ վող նպա տա կի 
և մի ջամ տու թյան հա մար ժե քու թյան հար ցը լու ծե լիս Եվ րո պա կան դա տա րանն ան պայ-
մա նո րեն պետք է հաշ վի առ նի այ լընտ րան քային լու ծում նե րի առ կա յու թյու նը։ Պե տու-
թյան հայե ցո ղու թյան թույ լատ րե լի շր ջա նակ նե րը կախ ված են գոր ծի հան գա մանք նե-
րից, Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քի տե սա կից, մի ջամ տու թյան ար դյուն-
քում հե տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա կի բնույ թից, ի նչ պես նաև մի ջամ տու թյան ծա-
վալ նե րից (Տես Former king of Greece and others v Greece գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
2000 թվա կա նի նոյեմ բե րի 23-ի վճի ռը, կետ 89, Սկոլ լոն ը նդ դեմ Ի տա լի այի գոր ծով Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի 28.09.1985 թվա կա նի վճի ռը, կետ 32)։ 

Ել նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի վե րոն շյալ ի րա վա կան 
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կար գա վո րում նե րից և հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ «Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տը թույլ 
է տա լիս ա վար տել կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է պար զել պար տա պա-
նի գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` 
օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ սույն գոր ծով վե րոն շյալ նոր մի կի րառ ման և մեկ նա բա նու թյան հար ցը պետք է 
պար զել` հաշ վի առ նե լով պար տա տի րոջ և պար տա պա նի սահ մա նադ րա կան և կոն վեն-
ցի ոն ի րա վունք նե րի հա վա սա րակշռ ված պաշտ պա նու թյու նը, ի սկ պար տա պա նի կամ 
պար տա տի րոջ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի մի ջամ տու թյան հար ցը պետք է գնա հա տել 
հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի լույ սի ներ քո:

 Նա խա տես ված է օ րեն քով.
«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` հար կա դիր կա տա րողն ա վար տում է կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա դիր 
կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց-
նե րը ե ղել են ա պար դյուն:

 Վե րոն շյա լը ցույց է տա լիս, որ օ րեն քով նա խա տես ված է հար կա դիր կա տար ման 
վա րույ թի շր ջա նակ նե րում կա տա րո ղա կան վա րույ թի ա վարտ ման ի րա վա կան հնա րա-
վո րու թյուն, այ սինքն` պար տա տի րոջ պա հան ջը փաս տա ցի չբա վա րար վե լու պայ ման նե-
րում նույ նիսկ օ րենս դի րը նա խա տե սել է հար կա դիր կա տար ման վա րույթն ա վար տե լու 
հնա րա վո րու թյուն: Հետ ևա բար պար տա տի րոջ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա-
նա փակ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը նա խա տես ված է օ րեն քով:

Բ խում է հան րային շա հից.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի նման 

ձևով ա վար տի ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը բխում է հան րային շա հե րից և կոչ ված 
է ա պա հո վե լու այլ ան ձանց` այդ թվում կա տա րո ղա կան վա րույ թում պար տա պա նի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Այ սինքն` նման ձևով կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ա վարտ վում է, քա նի որ պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը պար զե լու ան հնա րի նու թյան 
հետ ևան քով կա տա րո ղա կան հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն կա րող ի րա կա նաց վել 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով` ե րաշ խա վո րե լով կա տա րո ղա կան վա րույ թի մաս նա կից-
նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը: 

Անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հա մա չա փու թյան մեջ ան հրա ժեշ տու թյան հան-

գա ման քը քն նար կե լիս պետք է հաշ վի առ նել, որ դրա նպա տակն է բա րեն պաստ հա վա-
սա րակշ ռու թյուն ստեղ ծել պար տա պա նի և պար տա տի րոջ ի րա վունք նե րի միջև և պետք 
է հաշ վի առ նել, որ նշ ված նոր մի մեկ նա բա նու թյան հետ ևան քով գույ քի սե փա կա նա տե րը 
չպետք է ստիպ ված լի նի կրել «ան հա տա կան և չա փա զանց մեծ ան հար մա րու թյուն ներ»:

Նշ ված նոր մի և պար տա տի րոջ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հա մա չափ մի ջամ տու-
թյան հար ցը քն նար կե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ «Դա-
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տը պետք է դի տար կել կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ի մաս տի 
և կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու ո ղջ ի րա վա կար գա վոր ման հա մա տեքս տում:

 Մաս նա վո րա պես, բա ցի վե րոն շյալ դեպ քից, նույն օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 2.1-ին կե տի հա մա ձայն` հար կա դիր կա տա րողն ա վար տում է կա տա րո ղա կան վա-
րույ թը, ե թե ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րը, ի սկ հար կա-
դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի-
ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն: 
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Այ սինքն` օ րենս դի րը վե րը նշ ված մա սե րով նա խա տե սել է կա տա րո ղա կան վա-
րույթն ա վար տե լու եր կու դեպք` ե րբ 

•	 անհ նա րին է պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը կամ 
•	 երբ ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ տար բե րա կումն օ րենսդ րի կող-
մից ի նք նան պա տակ չէ, և օ րենս դի րը նույն հա մա չա փու թյան սկզ բուն քի շր ջա նակ նե-
րում տար բե րա կել է այն դեպ քե րը, ե րբ կա տա րո ղա կան վա րույ թը պետք է ա վարտ վի` 
կապ ված պար տա պա նի ան ձի և պար տա պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րի ան հնա րի նու-
թյան հետ: Նշ ված մեկ նա բա նու թյու նը բխում է նաև «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի այլ դրույթ նե րից: Մաս նա վո րա պես, նշ ված օ րեն քի 40-
րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա մա ձայն` պար տա պա նի և (կամ) նրա գույ քի գտն-
վե լու վայ րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ չլի նե լու դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղը ո րո շում 
է կա յաց նում պար տա պա նի և (կամ) նրա գույ քի հե տա խու զում հայ տա րա րե լու մա սին: 
Պար տա պա նի գույ քի հե տա խու զումն ի րա կա նաց նում է հար կա դիր կա տար ման ծա ռա-
յու թյու նը` սույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Պար տա պա նի գույ քի հե տա խու զում 
չի ի րա կա նաց վում մինչև 50.000 դրամ պա հան ջի բա վա րար մանն ո ւղղ ված գույ քային 
բնույ թի կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րով և ոչ գույ քային բնույ թի կա տա րո ղա կան վա
րույթ նե րով, բա ցա ռու թյամբ քրե ա կան գոր ծե րով տու գանք նե րի բռ նա գանձ ման և գույ-
քի բռ նագ րավ ման, ա լի մեն տային, աշ խա տա վար ձի բռ նա գանձ ման և կյան քին ու ա ռող-
ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման վե րա բե րյալ կա տա րո ղա կան վա րույթ նե-
րով: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սը հս տակ նշում է, որ պար տա պան ֆի զի կա կան ան ձի 
հե տա խու զումն ի րա կա նաց վում է մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ նրա բա ցա կա յու
թյունն ան հնար է դարձ նում կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: 

Նշ ված նոր մե րը ցույց են տա լիս, որ օ րենս դի րը հս տակ տար բե րա կում է այն դեպ-
քե րը, ե րբ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը կապ ված է պար տա պա-
նի հետ, և ե րբ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կապ ված են պար տա պա նի գույ քի 
հետ: Նման տար բե րակ ված ի րա վա կար գա վո րումն էլ ո ւղղ ված է հա մա չա փու թյան սկզ-
բուն քի պահ պան մա նը` մի դեպ քում կոչ ված լի նե լով ա պա հո վել պար տա պա նի և պար-
տա տի րոջ ան ձնա կան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հա մա չափ մի ջամ տու թյու նը, ի սկ 
մյուս դեպ քում կոչ ված լի նե լով ա պա հո վել պար տա պա նի և պար տա տի րոջ գույ քային 
ի րա վունք նե րի (սե փա կա նու թյան ի րա վունք) հա վա սա րակշռ ված պաշտ պա նու թյու նը և 
հա մա չափ մի ջամ տու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ պար-
տա պան ֆի զի կա կան ան ձի բա ցա կա յու թյունն ան հնար չի դարձ նում կա տա րո ղա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, նրա ան ձի հե տա խու զում կա րող է և չի րա կա նաց վել: Նշ-
ված տրա մա բա նու թյու նից ել նե լով` օ րենս դի րը նա խա տե սում է կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ա վար տե լու եր կու դեպք` կապ ված ան ձի և կապ ված ան ձի գույ քի պարզ ման ան հնա րի նու-
թյան հետ: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ «Դա տա կան ակ տե րի հար կա-
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված` 
պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը պար զե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում վա րույթն ա վարտ վում 
է այն պատ ճա ռով, որ ա ռանց տվյալ ան ձի ֆի զի կա կան ներ կա յու թյան օբյեկ տի վո րեն հնա-
րա վոր չէ շա րու նա կել կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը և փաս տա ցի կա տա րել դա տա-
կան ակ տը: Ի սկ այն դեպ քում, ե րբ պար տա պա նը ֆի զի կա պես ներ կա է, սա կայն նրա ֆի զի-
կա կան ներ կա յու թյամբ նույն պես օբյեկ տի վո րեն հնա րա վոր չէ փաս տա ցի կա տա րել դա տա-
կան ակ տը, քա նի որ այն գույ քային բնույթ ու նի և փաս տա ցի կա րող է կա տար վել պար տա-
պա նի գույ քի առ կա յու թյան դեպ քում, այդ դեպ քի հա մար էլ օ րենս դի րը պար տա պա նի ֆի-
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զի կա կան ներ կա յու թյան պա րա գա յում հնա րա վոր է հա մա րում ա վար տել կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը պար տա պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րը պար զե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ մի այն ան ձի գույ քի առ կա-
յու թյան դեպ քում նրա բա ցա կա յու թյամբ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա-
նա ցու մը, նրա գույ քի նկատ մամբ ո րո շա կի կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա-
րու մը, ո րն ո ւղղ ված է պար տա տի րոջ ի րա վունք նե րի ա պա հով մա նը և դա տա կան ակ տի 
կա տար մա նը, չպետք է բա ցար ձակ բնույթ կրի, քա նի որ պար տա պա նի ի րա վունք նե րի 
և շա հե րի ան տես մամբ նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը կխախ տի բա րեն պաստ 
հա վա սա րակշ ռու թյուն ստեղ ծե լու պա հան ջը, ի նչն իր հեր թին կհան գեց նի հա մա չա փու-
թյան սկզ բուն քի խախտ ման: Հետ ևա բար նմա նա տիպ դեպ քե րում յու րա քան չյուր գոր-
ծով պետք է պարզ վի` ա րդյոք չեն ան տես վել կամ խախտ վել պար տա պա նի այն հիմ-
նա րար նյու թա կան և ըն թա ցա կար գային ի րա վունք նե րը (ե րաշ խիք նե րը), ո րոնք ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյու նը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան, ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը վեր ջի նիս հա մար 
նա խա տե սել է որ պես իր ի րա վունք նե րի ա պա հով ման ե րաշ խիք: 

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-
րա պա կան դա տա րա նը, քն նե լով Խա չատ րյան ներն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան գոր ծը, 01.03.2010 թվա կա նի վճ ռով նշել է, որ «Դա տա րա նը կրկ նում է, որ 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սը պաշտ պա նում է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու-
թյուն նե րի հետ կապ ված հայց հա րու ցե լու յու րա քան չյու րի ի րա վուն քը: Այդ պի սով, այն 
նե րա ռում է «դա տա րան դի մե լու ի րա վունք»-ը, ո րի աս պեկտ նե րից մե կը հան դի սա նում 
է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, այ սինքն` դա տա րա նում քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծե րով վա րույթ հա րու ցե լու ի րա վուն քը: Մինչ դեռ, այդ ի րա վուն քը կլի ներ ա նի րա կան, 
ե թե Պայ մա նա վոր վող Պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ տար, որ վերջ նա կան, 
պար տա դիր դա տա կան ո րո շում նե րը մնան չկա տար ված` ի վնաս մի կող մի: Ա նըն դու նե լի 
կլի ներ, ե թե 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը ման րա մասն նկա րագ րեր կող մե րին տր ված դա-
տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը (ար դա րա ցի, հրա պա րա կային դա տա վա րու թյուն և գոր ծե-
րի քն նու թյան ա նընդ հա տու թյան սկզ բունք) ա ռանց դա տա կան ո րո շում նե րի կա տար ման 
ե րաշ խիք նե րի: Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու մը մի այն դա տա րա նի մատ չե լի-
ու թյան և դա տա վա րու թյուն նե րի ան ցկաց ման ի րա վուն քի շր ջա նակ նե րում, հա վա նա բար, 
կա ռա ջաց ներ մի ի րա վի ճակ, ո րը ան հա մա տե ղե լի կլի ներ օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քի 
հետ, ո րը Պայ մա նա վոր վող Պե տու թյուն նե րը Կոն վեն ցի ան վա վե րաց նե լիս պար տա վոր-
վել են հար գել: Ցան կա ցած դա տա րա նի կող մից ըն դուն ված դա տա կան ո րոշ ման կա տա-
րու մը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով պետք է դիտ վի որ պես «դա տա վա րու թյան» 
բաղ կա ցու ցիչ մաս (տես Բուր դովն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի  գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 04.09.2002 թվա կա նի վճի ռը, կետ 34)»: «Դա տա րա նը, այ նու հետև, կրկ նում է իր 
նա խա դե պային ի րա վուն քը այն ա ռու մով, որ Դի մու մա տո ւի օգ տին կա յաց րած վճ ռի կա-
տար մա նը հաս նե լու ան հնա րի նու թյու նը բե րում է 1-ին Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի 
ա ռա ջին նա խա դա սու թյան մեջ սահ ման ված` իր գույ քից ա նար գել օ գտ վե լու ի րա վուն քի 
մի ջամ տու թյան (տես Յա սի ու նի ե նեն ը նդ դեմ Լիտ վայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի 06.03.2003 թվա կա նի վճի ռը, կետ 45): Դա տա րա նը նշում է, որ մինչ օ րս, 2001թ. հու լի սի 
2-ին Դի մու մա տու նե րի օգ տին կա յաց ված վճի ռը ը նդ հա նուր առ մամբ մնում է չկա տար-
ված: Հետ ևա բար, Դի մու մա տու նե րի դեպ քում պարտ քե րի վե րա դարձ ման ըն թաց քը 
մինչև այժմ տևել է ա վե լի քան ո ւթ տա րի և չորս ա միս, ո րից մո տա վո րա պես յոթ ու կես 
տա րին ը նկ նում է Դա տա րա նի ի րա վա սու թյան տակ ratione temporis: Դա տա րա նը գտ-
նում է, որ Դի մու մա տու նե րի օգ տին կա յաց ված վճ ռի կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ մի-
ջոց ներ չձեռ նար կե լով` հա յաս տա նյան իշ խա նու թյուն նե րը սահ մա նա փա կել են Դի մու մա-
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տու նե րի «դա տա րան դի մե լու ի րա վունք»-ի ի մաս տը և զգա լի ժա մա նա կա հատ վա ծով խո-
չըն դո տել են և դեռ խո չըն դո տում են Դի մու մա տու նե րի` գու մարն ամ բող ջու թյամբ ստա-
նա լուն, ո րի ի րա վուն քը նրանք ու նե ին, ո րն էլ հա վա սա րեց վում է ի րենց գույ քից ա նար գել 
օ գտ վե լու ան հա մա չափ մի ջամ տու թյան: Հետ ևա բար, տե ղի է ու նե ցել Կոն վեն ցի այի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի և դրան կից 1-ին Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի խախ տում»:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` դա տա րա նը նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով հա վաք ված ա պա ցույց նե րի 
հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա-
րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է 
փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման 
վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ Դա տա րա նը վճ ռի մեջ պետք է պատ ճա ռա բա նի 
նման հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը։

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը գոր ծի լուծ ման հա-
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց նե րի հե-
տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով։ Ը նդ ո րում, փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար-
ցը դա տա րա նը պար զում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ 
և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ, ի նչ պես նաև պար զում է 
այս կամ այն ա պա ցույ ցի վե րա բե րե լի ու թյան հար ցը: 

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ ան վա վեր է առ ո չինչ չհան դի սա ցող այն 
ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը, ո րն ըն դուն վել է կեղծ փաս տաթղ թե րի կամ տե ղե կու-
թյուն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րից ա կն հայտ է, որ ը ստ 
է ու թյան պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սույն 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը կա րող է ան վա-
վեր ճա նաչ վել այդ ա կտն ըն դու նող վար չա կան մարմ նի կամ դրա վե րա դաս մարմ նի 
կող մից, ի նչ պես նաև դա տա կան կար գով։

Տ վ յալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րեն դի րը ոչ ի րա վա չափ է դի տում 
նաև այն վար չա կան ակ տը, ե թե ներ կա յաց վել են այն պի սի փաս տաթղ թեր, ո րոն ցից 
ա կն հայտ է, որ ը ստ է ու թյան տվյալ վար չա կան ակ տով պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում։ 
Ը նդ ո րում, տվ յալ ակ տի ոչ ի րա վա չափ` ան վա վեր լի նե լու հան գա ման քը ճա նաչ վում է 
ի նչ պես այդ ա կտն ըն դու նող վար չա կան մարմ նի կամ դրա վե րա դաս մարմ նի կող մից, 
այն պես էլ դա տա կան կար գով (տե‘ս ը ստ հայ ցի «Յու պի տեր» ՍՊԸ-ի ը նդ դեմ ՀՀ կա-
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի Գո րի սի տա րած քային 
հար կային տես չու թյան` 20.05.2009 թվա կա նի թիվ 1000041 ստուգ ման ակ տը մաս նա կի ո-
րեն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
25.06.2010 թվա կա նի թիվ ՎԴ1/0073/05/09 ո րո շու մը)։

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր-
ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը, քն նե լով թիվ Ե ԱՔԴ/1370/02/10 քա ղա-
քա ցի ա կան գործն ը ստ հայ ցի Ար մեն Վա նյա նի ը նդ դեմ Նի կո լայ Միր զո յա նի` գու մա րի 
բռ նա գանձ ման մա սին, 15.11.2010 թվա կա նին վճ ռել է հայ ցը բա վա րա րել: Նի կո լայ Միր զո-
յա նից հօ գուտ Ար մեն Վա նյա նի բռ նա գան ձել 4.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես փո խա ռու թյամբ 
վերց ված գու մար, 80.000 ՀՀ դրամ` որ պես նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք, ի նչ-
պես նաև 100.000 ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար: Նշ ված վճի-
ռը չի բո ղո քարկ վել և մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար-
չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 27.12.2010 թվա կա նին 
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տր վել է կա տա րո ղա կան թերթ: Հար կա դիր կա տա րո ղի 27.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
ա վարտ վել է 08.02.2011 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 01/04-854/11 կա տա րո ղա կան վա-
րույթն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում 
ան հնար է ե ղել պար զել պար տա պա նի գտն վե լու վայ րը, սա կայն ար գե լանք է կի րառ վել 
պար տա պա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Ռոս տո մյան փո ղո ցի թիվ 26 
տան նկատ մամբ, ի սկ որ պես նշ ված ո րո շու մը կա յաց նե լու ի րա վա կան հիմք է նշ վել «Դա-
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տը: Այ սինքն` հար կա դիր կա տա րո ղի 27.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ 08.02.2011 
թվա կա նին հա րուց ված թիվ 01/04-854/11 կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է այն հիմ-
քով, որ ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի` Նի կո լայ Միր զո յա նի գտն վե լու վայ րը, ի սկ 
հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ` Ար մեն Վա նյա նի կող մից ձեռ նարկ ված 
օ րեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը ե ղել են ա պար դյուն։

 Սույն գոր ծով Դա տա րանն Ար մեն Վա նյա նի հայ ցը մեր ժե լու, ի սկ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը, Դա տա րա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լու իր ո րոշ ման հիմ քում դրել են այն 
փաս տը, որ հայց վո րը որ ևէ գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ նար կել պար տա պան Նի կո լայ Միր-
զո յա նի գտն վե լու վայ րը հայտ նա բե րե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Այ սինքն` չի ա ջակ ցել Ծա ռա յու-
թյա նը` վեր ջի նիս վրա դր ված պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու հա մար։ Ի սկ հար կա-
դիր կա տա րո ղի ձեռ նար կած մի ջոց ներն ար դյունք չեն տվել, այն է` Նի կո լայ Միր զո յա նի 
գտն վե լու վայ րը չի հայտ նա բեր վել։

 Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից ել նե-
լով, հան գեց այն եզ րա կա ցու թյան, որ հար կա դիր կա տա րո ղը, ա վար տե լով գու մա րի 
բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի կա տա րո ղա կան վա րույթն այն հիմ քով, 
որ թեև հայտ նի է պար տա պա նի գույ քի գտն վե լու վայ րը, բայց ան հայտ է պար տա պա նի 
գտն վե լու վայ րը` զգա լի ժա մա նա կա հատ վա ծով խո չըն դո տել է և դեռ շա րու նա կում է խո-
չըն դո տել իր գու մարն ամ բող ջու թյամբ ստա նա լու պար տա տի րոջ ի րա վուն քը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծը 
պետք է ու ղար կել նոր քն նու թյան, վե րո շա րադ րյալ կա նոն նե րով՝ հա մա չա փու թյան սկզ-
բուն քի պահ պան մամբ քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Այս պի սով, վե րը նշ ված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա-
վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-118.18-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

31.05.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր քն նու-
թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քն նու թյան 
ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 

և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։ 
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ



ՀՀ, Երևան, Շարուրի 37/1
հեռ.` (374 10) 465 382, 465 385

էլ.փոստ` info@printinfo.am

Տպագրությունը` օֆսեթ: Թուղթը` օֆսեթ:
Ծավալը` 36 տպ. մամուլ:

Տպաքանակը` 700 օրինակ:


