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ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

Ան ցած տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա վոր ված դա տա կան պրակ տի կան ցույց է տա-
լիս, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կա յաց րած ո րո շում նե րը հիմ նա րար նշա նա կու թյուն 
են ու նե նում մի աս նա կան դա տա կան պրակ տի կայի ձևա վոր ման հա մար: Հատ կան շա-
կան է, ստո րա դաս և նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից հղում նե րի կա տա րու մը ՀՀ 
բարձ րա գույն դա տա կան ա տյա նի ո րո շում նե րին, ի նչն ա նա ռար կե լի ո րեն վկա յում է Հա-
յա սա տա նի Հան րա պե տու թյու նում ի րա վա կան նոր մշա կույ թի ձևա վոր ման մա սին: 

Ժա մա նա կա կից ի րա կա նու թյու նում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի 
մատ չե լի ու թյու նը ա պա հով վում է ոչ մի այն տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ-
մամբ, այլև ո րո շում նե րի ը նտ րա նի նե րի լույս ըն ծայ մամբ: Վեր ջին նե րիս մի ջո ցով դա-
տա կան ակ տե րը ա ռա ջին հեր թին մաս նա գի տա կան հան րու թյա նը հա սա նե լի դարձ նե-
լու սկիզ բը դր վեց 2006 թվա կա նի ո րո շում նե րի ը նտ րա նու հրա տա րակ մամբ և շա րու-
նակ վում է մինչ օ րս: 

Հ րա տա րակ ված բո լոր ը նտ րա նի նե րում պա րու նակ վող դա սա կար գում նե րը և դա-
տա կան ակ տե րի խն դիր նե րի ա ռանձ նա ցու մը ա ռա վել հեշ տաց նում են կոնկ րետ գոր-
ծով ո րո շա կի դիր քո րո շում կամ մեկ նա բա նու թյուն գտ նե լու ըն թաց քը: 

Նախ կի նում տպագր ված ը նտ րա նի նե րը նե րա ռել են մի այն Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ըն թաց քում կա յաց ված 
ո րո շում նե րը: Այդ ակ տե րում բարձ րաց ված հար ցե րի և վեր ջին նե րիս վե րա բե րյալ ար-
տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րը գե րա զան ցա պես վե րա բե րում է ին նյու թա կան ի րա-
վուն քի նոր մե րի խախտ մա նը կամ սխալ կի րառ մա նը: 

Իսկ ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված այս ը նտ րա նու հրա տա րա կու մը: 
Նախ, դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րին, ո րոնք ո ւղ ղա կի ո-

րեն ազ դում են գոր ծի դա տա վա րա կան շար ժի վրա, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմ նա կա-
նում ան դրա դառ նում է մի ջան կյալ ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քում կա յաց ված ո րո-
շում նե րով: Դրանք քիչ են հա սա նե լի հան րու թյա նը, քա նի որ լույս չեն ըն ծայ վում ժո ղո-
վա ծու նե րի կամ ը նտ րա նի նե րի տես քով: 

Մյուս կող մից, 2013 թվա կա նը հո բե լ յա նա կան տա րի է. լրա նում է Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի ստեղծ ման տասն հին գա մյա կը: Նշ ված հան գա մանք ներն էլ հաշ վի առ նե լով` ո րոշ-
վեց հան դես գալ մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քում կա յաց ված 
ո րո շում նե րը ա ռա վել մատ չե լի դարձ նե լու նոր նա խա ձեռ նու թյամբ:

Այս ը նտ րա նի ով հիմք է դր վում դա տա րան նե րի կա յաց րած մի ջան կյալ դա տա կան 
ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում նե րի ժո ղո վա ծու նե-
րի հրա տա րակ մա նը, ո րն ան շուշտ կրե լու է շա րու նա կա կան բնույթ: Նման ո րո շում նե րի 
ը նտ րա նու լույս ըն ծա յու մը սպաս ված էր և հրա տապ թե՛ դա տա կան և ի րա վա պահ հա-
մա կար գե րի աշ խա տող նե րի և թե՛ փաս տա բան նե րի ու քա ղա քա ցի նե րի հա մար: Հատ-
կան շա կան է, որ հենց մի ջան կյալ դա տա կան ակ տերն են ազ դե ցու թյուն ու նե նում դա-
տա վա րա կան ըն թա ցա կար գի վրա և այդ ակ տե րի կա յաց ման ըն թաց քում թույլ տր ված 
խախ տում ներն ո ւղ ղա կի ո րեն ազ դում են հիմ նա րար այն պի սի ի րա վունք նե րի ի րաց ման 
վրա, ի նչ պի սիք են ար դար դա տաքն նու թյան, լս ված լի նե լու, հրա պա րա կային դա տաքն-
նու թյան և այլ ի րա վունք նե րը:
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Ընտ րա նին պա րու նա կում է 2010 թվա կա նից 2012 թվա կա նը նե րա ռող ժա մա նա կա-
հատ վա ծում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կա յաց րած այն ո րո շում նե րը, ո րոնք ա ռանց քային 
նշա նա կու թյուն են ու նե ցել դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գի վրա: Դրան ցում ար տա-
հայտ ված դիր քո րո շում նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հաղ թա հա րել այն խո չըն դոտ-
նե րը, ո րոնք առ կա են օ րենսդ րա կան բա ցե րի և հա կա սու թյուն նե րի հետ ևան քով: 

 Հի շա տակ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ըն դուն ված ո րո շում նե րում ար տա հայտ-
ված մի շարք դիր քո րո շում ներ հաշ վի են ա ռն վել նաև դա տա վա րա կան ի րա վա կար գա-
վոր ման նոր կա ռու ցա կար գեր մշա կե լիս: 

 Մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի վե րա բե րյալ կա յաց ված ո րո շում նե րի այս ը նտ րա-
նին կազմ ված է գրե թե նույն սկզ բուն քով, ի նչ նախ կի նում հրա տա րակ ված ժո ղո վա ծու-
նե րը: Ո րո շում նե րը դա սա կարգ ված են ը ստ դա տա վա րա կան հար ցե րի պատ կա նե լի ու-
թյան, ի սկ բո վան դա կային ցան կում ներ կա յաց ված է կոնկ րետ ո րոշ ման հա մա ռո տա գի-
րը:

 Կար ծում եմ, որ դա տա վա րա կան տա րաբ նույթ հար ցե րի վե րա բե րյալ կա յաց-
ված այս ո րո շում նե րը հնա րա վո րու թյուն կտան ա ռա վել ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում 
կազ մել ի նչ պես քա ղա քա ցի ա կան, այն պես էլ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում առ կա 
խնդիր նե րի լուծ ման ու ղի նե րի վե րա բե րյալ:

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատի նախագահ
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27.07.2011թ.
1.  Ար ևիկ Ա րու չյան v. «ՀԷԳ-90» ՍՊԸ և այ լոք, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 

Ե ԱՔԴ/0433/02/11 

Տ վ յալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռջև բարձ րաց ված 
հար ցե րը հետ ևյալն էին`

ա րդյո՞ք սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հիմ նա կան պա հան ջը բխում է հան րային 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից և սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցը ո՞ր դա տա րա նին 
է են թա կա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ան ձը ՀՀ վար չա կան դա տա րան 
դի մե լու ի րա վունք է ձեռք բե րում այն դեպ քում, ե րբ հա մա րում է, որ պե տա կան կամ 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց 
վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ խախտ վել կամ ան-
մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել իր ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, կամ ե րբ 
նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դր վել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն, կամ ե րբ նա վար չա-
կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, 
սա կայն պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ դրանց 
պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից ան ձի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի խախտ-
ման փաս տը միայն դեռևս բա վա րար չէ ՀՀ վար չա կան դա տա րան դի մե լու հա մար, 
քա նի դեռ այդ պի սի խախտ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող դա տա կան գոր ծը չի ծա գում 
հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյու նից:

Մի մյանց հետ կապ ված մի քա նի պա հանջ նե րով դա տա րան դի մե լու դեպ քում 
հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լիս դա տա րա նը պետք է պար զի հիմ-
նա կան պա հան ջի բնույ թը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հիմ նա կան է հա մար վում այն պա հան-
ջը, ո րի լուծ ման ար դյուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տը կան խո րո շում է մյուս պա-
հանջ նե րի լու ծու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել նաև, որ հան րային և մաս նա վոր 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման դեպ քում հիմ նա-
կան պա հան ջը կա րող է հա մար վել հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող, 
ե թե վե ճի հիմ քը պայ մա նա վոր ված է պե տա կան մար մին նե րի կող մից ի րենց գոր ծա-
դիր-կար գադ րիչ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մամբ: Այն դեպ քում, ե րբ հան րային 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող պա հան ջը պայ մա նա վոր ված է մաս նա վոր տար-
րի առ կա յու թյամբ և դրա ել քը կախ ված է մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող 
պա հան ջի ել քից, ա պա հիմ նա կան պա հան ջը հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րից չի բխում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով հիմ նա կան պա հան ջը Ըն կե րու-
թյան տնօ րե նի պաշ տո նից ա զատ ված հա մա րե լը և Ար ևիկ Ա րու չյա նի հետ կնք ված 
աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ ված հա մա րելն է, ի սկ ՀՀ ի րա վա բա նա կան ան-
ձանց պե տա կան ռե գիստ րի Ա րաբ կի րի տա րած քային բաժ նին ո րո շա կի գոր ծո ղու-
թյուն ներ կա տա րե լուն պար տադ րելն ա ռա ջի նի ի րա վա կան հետ ևանքն է: Հիմք ըն դու-
նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով հիմ նա կան պա հան-
ջը չի բխում հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից:

Էջ 
1-5



ix

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ներ կա յաց վում 
են եր կու և ա վե լի հայ ցա պա հանջ, ո րոնք ու նեն տար բեր ա ռար կա յա կան ը նդ դա տու-
թյուն, հայ ցը պետք է քնն վի այն դա տա րա նում, ո րի ա ռար կա յա կան ը նդ դա տու թյանն է 
են թա կա ներ կա յաց ված հիմ նա կան պա հան ջը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ ան հիմն 
է Դա տա րա նի և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ սույն գոր ծը են թա-
կա է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում քն նու թյան:

10.01.2011թ.
2. ««Բջ նի» հան քային ջրե րի գոր ծա րան» ՓԲԸ v. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյուն` ի դեմս ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան, քա ղա քա ցիա կան գործ 
թիվ Ե ԿԴ/3492/02/09

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/4234/05/09 
վար չա կան գոր ծով 02.12.2009 թվա կա նին կա յաց րած «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ-
նե լու մա սին» ո րո շու մը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.32-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված նոր եր ևան ե կած հան գա մանք է, քա նի որ նշ ված 
ո րոշ մամբ հաս տատ վում է այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող Նա խա րա-
րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը չէին բխում հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից և 
դրանց վե րա բե րյալ վեճն ը նդ դա տյա չէ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով Ըն կե-
րու թյու նը զրկ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-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-
ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, բա ցար-
ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այ դու հան դերձ, կի րառ ված սահ-
մա նա փա կում նե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու-
թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սին չի հա մա պա տաս խա նի, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չի հե տապն դում և ե թե 
կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա-
միտ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե’ս` Խալ ֆաուին ը նդ դեմ Ֆրան սիայի (Khalfaoui v. France), 
թիվ 34791/97, պարբ. 35, ECHR 1999-IX և Պա պոնն ը նդ դեմ Ֆրան սիայի (Papon v. France), 
թիվ 54210/00, պարբ. 90, ECHR 2002-VII):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նման եզ րա հանգ ման հա մար հիմք է ըն դու նել նաև այն 
հան գա ման քը, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա-
դար ձել է «հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ» եզ րույ թի մեկ նա բա նու թյա նը և 
վեր լու ծե լով «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը` ար ձա նագ րել է, որ վար չա րա րու թյու նը բնո-
րոշ վում է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռին ա ռնչ վե լու հան գա ման քով: Դա պետք է 
լի նի վար չա կան մարմ նի հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում ո րո շա կի հար ցի լուծ-
մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն, ի սկ հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռը նշա նա կում է 
ան ձի հա րա բե րու թյուն ներ պե տու թյան հետ, ո րը հան դես է գա լիս որ պես հան րային 
իշ խա նու թյան կրող: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հան րային ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րը դրանք այն հա րա բե րու թյուն ներն են, ո րոնք ծա գում են պե տա կան կա ռա-
վար ման մար մին նե րի գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում` վար չա կան 
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մար մին նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց միջև ծա գած հա րա բե րու-
թյուն նե րում (տե’ս` ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյունն ը նդ դեմ Հայկ Մար գա րյա նի թիվ 
Ե ԱՔԴ/1369/05/09 գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի ո րո շու մը):

ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵՐ

06.11.2012թ.
3. «Զ վարթ նոց» ա վիաօ դեր ևու թա բա նա կան կենտ րոն ՓԲԸ v. «Բ րի թիշ Միդ-

լենդ Էյ րուեյզ լի մի թեդ» հայ կա կան մաս նա ճյուղ, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 
Ե ԿԴ/2063/02/11

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս 
պատ ճա ռա բա նել է, որ «բո ղոք բե րած ան ձը բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու մա սին իր 
22.06.2012 թվա կա նի գրու թյան մեջ (մուտ քի հա մա րը` 2044) նշել է, թե տվ յալ «գ րու թյա-
նը կից ներ կա յաց նում է պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը», ին չը չի հա մա-
պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը (նշ ված գրու թյա նը որ ևէ ան դոր րա գիր կց ված չէ)։ 
Ի նչ վե րա բե րում է բո ղո քին կց ված միակ և օ տա րա լե զու փաս տաթղ թին, ա պա ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 7-րդ, 51-րդ և 54-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
այն թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց հա մար վել չի կա րող, քա նի որ ներ կա յաց-
վել է ա ռանց պատ շաճ թարգ մա նու թյան ու ղեկ ցու թյան, որ պի սի պայ ման նե րում այդ 
փաս տաթղ թի բո վան դա կու թյու նը կազ մող տե ղե կու թյուն նե րը չեն կա րող ՀՀ դա տա-
րա նի կող մից հե տա զոտ ման և գնա հատ ման ա ռար կա դառ նալ»։ 

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյան հետ ևան քով Ըն կե րու թյու նը զրկ վել է 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 իր գոր ծի 
հրա պա րա կային քն նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով ա ռա ջին 
հեր թին պետք է ա ռաջ նորդ վեր ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ա պա հով-
ման սկզ բուն քով և ել ներ այդ ի րա վուն քը ոչ միայն տե սա կա նո րեն, այլև գործ նա կա-
նում ա պա հո վե լու նպա տա կից` ել նե լով ան ձի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի ա պա հով ման գե րա կա յու թյու նից: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, տվ յալ դեպ քում 
չըն դու նե լով Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված օ տա րա լե զու տար րեր պա րու նա կող 
փաս տա թուղ թը և հա մա րե լով պե տա կան տուր քի ան դոր րա գի րը չներ կա յաց ված, վի-
ճա հա րույց հար ցի վե րա բե րյալ ցու ցա բե րել է ձևա կան մո տե ցում, հա կա ռակ դեպ քում, 
ե թե Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից պատ շաճ գնա հատ վեր այդ ա պա ցույ ցը, ա պա 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի մոտ կա ռա ջա նար ներ քին հա մոզ մունք` բո ղո քա բե րի կող մից 
պե տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու մա սին, քա նի որ այդ պի սի հա մոզ մուն քի ձևա վոր-
ման հա մար փաս տա թուղ թը պա րու նա կում է բա վա կա նա չափ և հա վաս տի տվյալ ներ` 
այն կազմ ված է «Էյջ-Էս-Բի-Սի» բան կի ձևաթղ թի վրա և կնք ված բան կի կնի քով, առ կա 
են փո խան ցո ղի, գու մա րը ստա ցո ղի և գու մա րի չա փի մա սին տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք 
հեշ տու թյամբ կա րող էին նույ նա կա նաց վել, նույ նիսկ ա ռանց թարգ մա նու թյան: 

ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵՐ

24.12.2012թ.
4.  Կա րեն Ստե փա նյան v. Ան ժե լա Ստե փա նյան և այ լոք, քա ղա քա ցիա կան 

գործ թիվ ԼԴ/0814/02/11 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Վեր լու ծե լով մի շարք ի րա վադ րույթ ներ` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ փաս տաթղ թե րը կա պի կազ մա կեր պու թյա նը հանձ նե լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րը 
հա վա սա րեց վում են դրանք հա մա պա տաս խան հաս ցե ա տի րո ջը տա լուն (տես` «Ար-
մեն Տել» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Տիգ րան Հա րու թյու նյա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի 
մա սին, թիվ 3-1614(Ա) գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 09.11.2007 թվա կա նի ո րո շու մը):

Բա ցի այդ, դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րից բխող դա տա վա րա կան ի րա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման կա պակ ցու թյամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ-
կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րով ար տա հայ տել է իր դիր քո րո շու մը և ար ձա նագ րել է, 
որ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 84-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ո րի հա մա-
ձայն` մինչև ժամ կե տի վեր ջին օր վա ժա մը քսան չոր սը կա պի կազ մա կեր պու թյա նը տր-
ված փաս տաթղ թե րը հա մար վում են ժամ կե տին տր ված, կի րառ ման են թա կա է նաև 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Նշ վա-
ծից բխում է, որ մինչև ժամ կե տի վեր ջին օր վա ժա մը քսան չոր սը կա պի կազ մա կեր պու-
թյա նը տր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը պետք է հա մար վի Վե րաքն նիչ դա տա րան հանձն-
ված (տես` աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թյան Վայոց Ձո րի մար զի տա րած քային 
կենտ րոնն ը նդ դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Ա րամ Սար դա րյա նի թիվ 3-1888(ՏԴ) գոր ծով 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.09.2006 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Ան ժե լա Ստե փա նյա նի կող մից ներ կա յաց ված 
04.07.2012 թվա կա նի «Դի մում-միջ նոր դու թյու նը» պա րու նա կում է հիմ նա վո րում ներ 
այն մա սին, որ բո ղո քա բերն ի րա կա նում բաց չի թո ղել վե րաքն նիչ բո ղո քը բե րե լու հա-
մար օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տը, քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա-
մա ձայն` փոս տային ծա ռա յու թյան կող մից Ան ժե լա Ստե փա նյա նին տր ված ան դոր րագ-
րի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը նրա կող մից փոս տային ծա ռա յու թյանն է հանձն վել 
11.06.2012 թվա կա նին (հա տոր 2, գ.թ. 96), վե րաքն նիչ բո ղո քը Կա րեն Ստե փա նյա նին, 
Լո րուտ և Մար գա հո վիտ հա մայնք նե րի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար-
մին նե րին ևս փոս տային ծա ռա յու թյան մի ջո ցով ու ղարկ վել է 11.06.2012 թվա կա նին (հա-
տոր 2, գ.թ. 65-68), այ սինքն` մինչև գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը: 

Վե րոգ րյա լը հիմք ըն դու նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե թե 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա տա րեր գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, ա պա կհան գեր այն եզ րա կա ցու թյան, որ Ան ժե լա 
Ստե փա նյա նը չի խախ տել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ 
հոդ վա ծի պա հանջ նե րը:

ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱ ՆՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

27.05.2011թ.
5. Ար կա դի Ա նդ րիա սյան v. Ռո զա Մա նա սյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 

Ե ՇԴ/1465/02/10 

Անդ րա դառ նա լով դա տա կան նիս տի վայ րի և ժա մա նա կի մա սին գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձանց պատ շաճ ծա նու ցե լու խնդ րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա-
տել է իր նախ կին ո րո շում նե րում նշ ված հար ցի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած դիր քո-
րո շու մը։ Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան 19-րդ հոդ վա ծը 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, ար ձա նագ րել 
է կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան դա տա վա րա կան սկզ բունք նե-
րի խախ տում և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
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228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տով, բե կա նել է դա տա կան ակ տը (տե՛ս` ը ստ 
Հաս միկ Է լո յա նի դի մու մի` ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ-
ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, թիվ 3-15/
ՎԴ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.03.2009 թվա կա նի ո րո շու մը)։

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը ո րո շում կա յաց նե լիս, պետք է ա ռաջ նորդ վեր ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ար դար դա-
տա կան քն նու թյան ի րա վուն քի ա պա հով ման սկզ բուն քից։ Ի սկ Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ բո ղո քարկ ման ըն թա ցա-
կար գեր են նա խա տես ված, Բարձր պայ մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր են ա պա-
հո վել ի րենց ի րա վա սու թյան տակ գտն վող ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
կող մից « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այն նույն ե րաշ խիք-
նե րից օ գտ վե լը վե րաքն նիչ դա տա րան նե րում, ի նչ պի սիք նրանք ու նեն ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րա նում (տե՛ս` Բրուալ լա Գո մեզ դե լա Տոր րեն ը նդ դեմ Իս պա նիայի գոր ծով 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 1997 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 19-ի թիվ 
26737195 վճի ռը, կետ 33)։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 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-
կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 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 (տե՛ս՝ ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 14.04.2008 թվա կա նի թիվ 3-365(ՎԴ) քա ղա քա ցիա 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)։

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.02.2011 թվա կա նի նշա նակ ված դա տա-
կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ծա նու ցա գիրն Ար կա դի Ա նդ րիա սյանն ստա-
ցել է 19.02.2011 թվա կա նին (գ.թ.51-53): Գոր ծում առ կա չէ 18.02.2011 թվա կա նի դա տա կան 
նիս տի մա սին Ար կա դի Ա նդ րիա սյա նին պատ շաճ ծա նու ցե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան, պատ շաճ ձևով չի տե ղե կաց րել Ար կա դի Ա նդ րիա սյա նին դա տա-
կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին, գոր ծը քն նել է նրա բա ցա կա յու թյամբ ու կա-
յաց րել ո րո շում։ 

29.06.2011թ.
6. « Կե չառք» ԲԲԸ v. Հմա յակ Զոհ րա բյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 

ԿԴ/0099/02/09

Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, պատ շաճ ծա նու ցում նե րի վե րա բե րյալ 
նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դար ձել է վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի կող մից գոր ծին մասն կա ցող ան ձանց դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և 
վայ րի մա սին տե ղե կաց ված լի նե լը ա պա հո վե լու հար ցին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է 22.10.2010 
թվա կա նի միջ նոր դու թյամբ ար ված Ըն կե րու թյան տնօ րե նի այն հայ տա րա րու թյու նը, 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

որ Վռամ Հա րու թյու նյանն այլևս սույն գոր ծով Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը չէ, և Ըն-
կե րու թյունն իր շա հե րը Դա տա րա նում ներ կա յաց նե լու հա մար լիա զո րել է այլ ան ձանց, 
ո րոնք Ըն կե րու թյան ա նու նից հան դես են ե կել Դա տա րա նում, ի սկ Դա տա րանն էլ բո-
լոր դա տա վա րա կան փաս տաթղ թերն ու ղար կել է Ըն կե րու թյան նոր ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին: Այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 09.03.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս տի վայ րի 
և ժա մա նա կի մա սին ծա նու ցա գիրն ու ղար կե լով Վռամ Հա րու թյու նյա նին, ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա մա պա-
տաս խան Ըն կե րու թյա նը պատ շաճ ձևով չի ծա նու ցել դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի 
և վայ րի մա սին և գոր ծը քն նել է նրա բա ցա կա յու թյամբ։ Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա-
րանն Ըն կե րու թյա նը պատ շաճ կեր պով չի տե ղե կաց րել նաև 02.03.2011 թվա կա նի դա-
տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը, Ըն կե րու թյա նը դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին պատ շաճ չծա նու-
ցե լով, վեր ջի նիս զր կել է գոր ծի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո-
րու թյու նից, ին չի հետ ևան քով խախտ վել է նրա` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն-
նու թյան հիմ նա րար ի րա վուն քը:

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

Հայ ցի հա րու ցու մը

11.05.2011թ.
7.  Լա րի սա Բա բա սյան v. Ալ բերտ Հու նա նյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 

Ե ԷԴ/1373/02/10 

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ-
վա ծի 1-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տի կի րառ մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «նույն 
ա ռար կայի մա սին» օ րենսդ րա կան եզ րույ թը վե րա բե րում է հայ ցի ա ռար կային, ի սկ 
հայ ցի ա ռար կան հայց վո րի պա հանջն է` ուղղ ված պա տաս խա նո ղին կամ պա տաս խա-
նող նե րին: Սույն գոր ծով Լա րի սա Բա բա սյա նը հայց է ներ կա յաց րել ը նդ դեմ Ալ բերտ 
Հու նա նյա նի` խնդ րե լով բռ նա գան ձել փո խա ռու թյամբ տր ված 3.100.000 ՀՀ դրամ գու-
մա րից չվե րա դարձ րած 2.900.000 ՀՀ դրամ փո խա ռու թյան գու մա րի ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը` հայ ցի հիմ քում դնե լով 
այն հան գա ման քը, որ 25.07.2008 թվա կա նին Ալ բերտ Հու նա նյա նի սե փա կա նու թյանն 
է հանձ նել 3.100.000 ՀՀ դրամ` 60 օր վա ըն թաց քում վե րա դարձ նե լու պայ մա նով, այդ 
պար տա վո րու թյունն Ալ բերտ Հու նա նյա նը կա տա րել է ոչ պատ շաճ` պար տա վո րու-
թյան կա տար ման ժամ կե տի խախտ մամբ` փո խա ռու թյան գու մա րից վե րա դարձ նե լով 
միայն 2.900.000 ՀՀ դրամ գու մա րը: Թիվ Ե ԷԴ/0643/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
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 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, քն նե լով Լա րի սա Բա բա սյա նի հայցն ը նդ դեմ Ալ բերտ 
Հու նա նյա նի` 200.000 ՀՀ դրամ որ պես փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով չվ ճար ված մայր 
գու մա րը, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն չվ-
ճար ված մայր գու մա րի տո կոս նե րը բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, 08.10.2010 
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թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րա րել է` վճ ռել է Ալ բերտ Հու նա նյա նից հօ գուտ Լա րի-
սա Բա բա սյա նի բռ նա գան ձել 200.000 ՀՀ դրամ պարտ քի գու մար և այդ գու մա րի վրա 
հաշ վար կել ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ ման ված բան կային տո կո սի հաշ-
վար կային դրույ քը կե տան ցի օր վա նից` 25.09.2008 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու-
թյան դա դար ման օ րը:

Թիվ Ե ԷԴ/0643/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճը ե ղել է նույն ան ձանց` Լա-
րի սա Բա բա սյա նի, որ պես հայց վո րի, և Ալ բերտ Հու նա նյա նի, որ պես պա տաս խա նո-
ղի, միջև, միև նույն հիմ քե րով, այն է` Ալ բերտ Հու նա նյա նը փո խա ռու թյան գու մար նե րը 
վե րա դարձ նե լու պար տա վո րու թյու նը կա տա րել է ժամ կե տի խախտ մամբ, սա կայն ոչ 
նույն ա ռար կայի մա սին, քա նի որ թիվ Ե ԷԴ/0643/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հայ-
ցի ա ռար կան 200.000 ՀՀ դրամ փո խա ռու թյան գու մարն է և այդ գու մա րի նկատ մամբ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով հաշ վարկ ված տո կո սա գու մա րը, 
ի սկ սույն գոր ծով հայ ցի ա ռար կան 2.900.000 ՀՀ դրամ գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով հաշ վարկ ված տո կո սա գու մարն է: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր նաև վե րոն շյալ 
վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սի բո վան դա կու թյամբ, ո րում որ ևէ նշում չկար 2.900.000 ՀՀ դրամ 
գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով հաշ վարկ ված 
տո կո սա գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա հան ջը բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու մա սին:

09.03.2011թ.
8. Ար շա լույս Ռու շա նյան v. «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ի և այ լոք, քա ղա քա ցիա կան 

գործ թիվ Ե ՄԴ/0903/02/10 

Գոր ծում առ կա հայ ցա դի մու մի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցա դի մու մում նշ վել և դրան կից ներ կա յաց վել են հայ-
ցա պա հան ջը հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` ավ տո մե քե նայի հանձն-
ման-ըն դուն ման ակ տի, ավ տո մե քե նան ար գե լան քի տակ գտն վե լու մա սին տե ղե կան-
քի, 23.03.2009 թվա կա նի թիվ 00000184 և 27.03.2009 թվա կա նի թիվ 00000198 դրա-
մարկ ղային մուտ քի օր դեր նե րի, հա շիվ ապ րան քագ րի, 16.04.2009 թվա կա նի վճար ման 
հանձ նա րա րագ րի, ան հա տա կան վար կա վոր ման, շար ժա կան գույ քի գրա վի պայ մա-
նագ րե րի, տե ղա տե սու թյան սխե մա տիկ պլա նի, բա ցատ րու թյուն վերց նե լու մա սին ար-
ձա նագ րու թյան, 05.05.2009 թվա կա նի թիվ 000037 վճար ման հանձ նա րա րագ րի և թե-
րու թյուն նե րի ակ տի պատ ճեն նե րը /գ.թ. 2-11, 15-32/: Ը նդ ո րում, հայ ցա դի մու մում նշ ված 
պա հան ջը կա յա ցել է հետ ևյա լում. հա մա պա տաս խա նող ներ «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ին 
և «Աու դի» ԲԸ-ին պար տա վո րեց նել պայ մա նին չհա մա պա տաս խա նող ապ րան քը, այն 
է` «Աու դի Q5» ավ տո մե քե նան` թափ քի հա մա րը` WAUZZZ8R39A032661, շար ժի չի հա-
մա րը` CD N 028232, թո ղարկ ման տա րե թի վը` 2009 թվա կան, փո խա րի նել պայ մա նագ-
րով նա խա տես ված տե սա կա նուն հա մա պա տաս խան ապ րան քով` նույն թվա կա նի թո-
ղարկ ման «Աու դի Q5» ավ տո մե քե նայով: Այ սինքն` սույն գոր ծով եր կու պա տաս խա նող-
նե րին ներ կա յաց վել է միև նույն պա հան ջը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր-
ծով հայ ցա դի մու մը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 5-րդ և 7-րդ են թա կե տե րով սահ ման ված` հայ-
ցա դի մու մի ձևին և բո վան դա կու թյանն ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րին, հետ ևա բար, 
տվ յալ դեպ քում բա ցա կա յում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տով նա խա տես ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե-
լու հիմ քը: 

Ինչ վե րա բե րում է սույն գոր ծը տվ յալ դա տա րա նին ը նդ դա տյա չլի նե լու հիմ քով 
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հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու պատ ճա ռա բա նու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ն` որ պես ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կողմ, սույն 
գոր ծին մաս նակ ցում է ա ռան ձին պա տաս խա նո ղի կար գա վի ճա կով, այլ ոչ թե որ պես 
«Աու դի» ԲԸ-ի ներ կա յա ցուց չու թյուն: Հետ ևա բար, սույն գոր ծով հայ ցը տա րած քային 
ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի պահ պան մամբ հա րուց վել է «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ի գտն-
վե լու վայ րի դա տա րան, այ սինքն` սույն գործն ը նդ դա տյա է Դա տա րա նին, և ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տով 
սահ ման ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու հիմքն առ կա չէ: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ տա րերկ րյա ի րա վա-
բա նա կան ան ձ «Աու դի» ԲԸ-ի գոր ծին մաս նա կից դարձ նե լու հան գա ման քը չէր կա րող 
խո չըն դոտ հան դի սա նալ օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հա մար, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1498-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ և 8-րդ են-
թա կե տե րի ու ժով դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց և դա տա վա րու թյան այլ 
մաս նա կից նե րի կազ մը պար զում է և գոր ծի քն նու թյանն այլ ան ձանց ներգ րա վե լու, ոչ 
պատ շաճ կող մին փո խա րի նե լու հար ցե րը քն նար կում է նախ նա կան դա տա կան նիս-
տում: 

10.05.2011թ.
9. Ա նիկ Մնա ցա կա նյան v. Ռու բիկ Ա սատ րյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 

Ե ԷԴ/0466/02/11 

Սույն գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ պարզ ման են թա կա էր այն ի րա վա կան հար ցը, թե ա րդյո՞ք սույն գոր ծով 
հայ ցի և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վկա յա կո չած գոր ծե րով հայ ցե րի ա ռար կան ու հիմ քը 
նույնն եին։ 

Նշ ված հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ 
հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ հայ ցի տար րե րին` հայ ցի ա ռար կային և հիմ քին։ 
Այս պես` հայ ցի տար րե րը նրա բաղ կա ցու ցիչ մա սերն են, ո րոնք ո րո շում են նրա բո-
վան դա կու թյու նը, նրա ի րա վա կան բնույ թը և հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ան հա տա-
կա նաց նել հայ ցը, այն տար բե րել նույ նա կան հայ ցե րից, հետ ևա բար և լու ծել նույն կող-
մե րի միջև, նույն տար րե րով հա րուց վող հայ ցե րը կր կին ան գամ վա րույթ չըն դու նե լու 
հար ցը։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել էր « հայ ցի 
ա ռար կա» օ րենսդ րա կան եզ րույ թին և նշել, որ հայ ցի ա ռար կան հայց վո րի պա հանջն 
է` ուղղ ված պա տաս խա նո ղին կամ պա տաս խա նող նե րին (տե՛ս թիվ Ե ԷԴ/1373/02/10 գոր-
ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 11.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է նաև « հայ ցի 
հիմք» օ րենսդ րա կան եզ րույ թին: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րել է, որ չնա յած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրքն ան մի ջա կա նո-
րեն չի սահ մա նում հայ ցի փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րի տար բե րա կիչ հատ-
կա նիշ նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, այն բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի այլ նոր մե րից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ հայ ցի փաս տա կան հիմքն այն հան գա-
մանք ներն են, ո րոնց հետ նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մը կա պում է ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը: 

Հայ ցի փաս տա կան հիմքն ը ստ է ու թյան ի րա վա բա նա կան փաս տերն են, հան-
գա մանք նե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել հայց վո րի պա հան ջի հա մար: Միա ժա մա-
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նակ, հայ ցի փաս տա կան հիմ քը վերջ նա կա նո րեն ո րո շում է դա տա րա նը` հիմն վե լով 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել էր, որ հայ ցի փաս տա կան հիմ քից բա ցի հայ ցի տար-
րե րի մեջ նե րառ վում է նաև հայ ցի ի րա վա կան հիմ քը, ո րն այն ի րա վա կան նոր մե րի 
հա մակ ցու թյունն է, որ կար գա վո րում է վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը: Չնա յած ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը հայց վո րից չի պա հան ջում հայ ցա-
դի մու մում նշել այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց վրա հիմն վում է հայ ցա պա հան ջը, 
այ նուա մե նայ նիվ, հայց վո րը բա ցի փաս տա կան հան գա մանք նե րից, կա րող է հայ ցա-
դի մու մում նշել այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց հի ման վրա կող մե րի միջև ծա գել են 
հա մա պա տաս խան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, և ո րը վեր ջի նիս հիմք է տա լիս առ կա 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ միա սին ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան պա-
հանջ (տե՛ս ը ստ հայ ցի Վի գեն Ու րու շա նյա նի ը նդ դեմ Սու րիկ Սեդ րա կյա նի` գու մա րի 
բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, և Սու րիկ Սեդ րա կյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Վի գեն Ու րու-
շա նյա նի` ան հիմն հարս տաց մամբ ստա ցած գու մա րը վե րա դարձ նե լու պա հան ջի մա-
սին թիվ Ե ՇԴ/0473/02/10 գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից նշ ված օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.03.2005 թվա կա նի վճ ռի և ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 02.07.2010 թվա կա նի ո րոշ ման ու սում նա սի րու թյան 
ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նշ ված գոր ծե րը վե րա բե րել են 
Ռու բիկ Ա սատ րյա նի կող մից Ա նիկ Մնա ցա կա նյա նին վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան-
քով վեր ջի նիս ա ռող ջու թյան վե րա կանգն ման հա մար կա տար ված բուժ ման ծախ սե րի 
հա տուց մա նը։ Մինչ դեռ, սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մից հետ ևում է, որ 
հայ ցի հիմ քում դր վել են Ռու բիկ Ա սատ րյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով Ա նիկ 
Մնա ցա կա նյա նի աշ խա տու նա կու թյու նը կորց նե լու կա պակ ցու թյամբ աշ խա տա վարձ 
(ե կա մուտ) չս տա նա լու, ի նչ պես նաև վեր ջին ե րեք տա րի նե րին բուժ ման ծախ սեր կա-
տա րե լու հան գա մանք նե րը: Այ սինքն` սույն գոր ծով բա ցի ի րա կան վնա սի հա տուց ման 
պա հան ջից ներ կա յաց վել է նաև բաց թողն ված օ գու տի տես քով վնա սի հա տուց ման 
պա հանջ: Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց րած 
հայ ցի և վե րը նշ ված գոր ծե րով հայ ցե րի ա ռար կան ու հիմ քը տար բեր են, այ սինքն` 
տվ յալ դեպ քում բա ցա կա յում է նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մաuին և միև նույն 
հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ դա տա րա նի` o րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի առ կա յու-
թյան հիմ քով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քը։

18.01.2012թ.
10.  Ռու զան նա Դար բի նյան v. Ար տակ Հե րի քյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 

Ե ԱԴԴ/0768/02/11 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված ը նդ հա նուր 
կա նո նի հա մա ձայն` հայ ցը են թա կա է հա րուց ման պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան (գտն-
վե լու) վայ րի դա տա րան, որ պի սի կա նո նից բա ցա ռու թյուն են կազ մում հո ղա մա սե րի, 
շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու, հո ղա-
մա սե րը, շեն քե րը, շի նու թյուն ներն ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից հետ պա հան-
ջե լու, սե փա կա նա տի րոջ կամ այլ օ րի նա կան տի րա պե տո ղի` տի րա պե տու մից զր կե-
լու հետ չկապ ված ի րա վունք նե րի խախ տում նե րը վե րաց նե լու վե րա բե րյալ հայ ցե րը, 
ո րոնք են թա կա են հա րուց ման հո ղա մա սի, շեն քի, շի նու թյան գտն վե լու վայ րի դա տա-
րան (բա ցա ռիկ ը նդ դա տու թյուն), ի սկ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով բնա կա րա նը 
բնո րոշ վում է որ պես բնա կու թյան հա մար նա խա տես ված և ի րա վունք նե րի պե տա-
կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող լիա զոր ված մարմ նում ա ռան ձին ծած կագ րով գրանց-
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ված կամ հա մա րա կալ ված տա րածք (շի նու թյուն): Այ սինքն` բնա կա րա նի (շի նու թյան) 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայցն ը նդ դա տյա է 
այդ բնա կա րա նի (շի նու թյան) գտն վե լու վայ րի, այլ ոչ թե պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան 
(գտն վե լու) վայ րի դա տա րա նին:

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 Ռու զան նա Դար բի նյա նը ներ կա յաց րել է Եր ևա նի Լե նինգ րա-
դյան փո ղո ցի 36-րդ շեն քի թիվ 16 բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայց, ո րը են թա կա է հա րուց ման պա տաս խա նո ղի բնա կու-
թյան վայ րի դա տա րան, քա նի որ բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի ճա նաչ ման պա հան ջը չի կա րող նույ նաց վել հո ղա մա սե րի, շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի հետ:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով բնա-
կա րա նը բնո րոշ վում է որ պես բնա կու թյան հա մար նա խա տես ված տա րածք (շի նու-
թյուն): Այ սինքն` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված 
բա ցա ռիկ ը նդ դա տու թյան կա նո նը կի րա ռե լի է նաև բնա կա րա նի` որ պես շի նու թյան 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցի նկատ մամբ: 
Հետ ևա բար, Ռու զան նա Դար բի նյա նի ներ կա յաց րած` Եր ևա նի Լե նինգ րա դյան փո ղո-
ցի 36-րդ շեն քի թիվ 16 բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե-
լու վե րա բե րյալ հայցն ը նդ դա տյա է Դա տա րա նին:

Հայ ցի ա պա հո վու մը

02.05.2012թ.
11.  Գա գիկ Մար տի րո սյան v. Յու րիկ Հա րու թյու նյան և այ լոք, քա ղա քա ցիա կան 

գործ թիվ Ա ՐԴ1/0694/02/09 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ 
հայ ցի ա պա հով ման վե րաց ման հետ կապ ված հետ ևյալ ի րա վա կան խն դիր նե րին.

Արդյոք հայ ցը բա վա րար վե լու դեպ քում գոր ծի քն նու թյան ա վար տից հե տո ներ-
կա յաց ված հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը են թա կա 
է դա տա րա նի քն նու թյա նը.

Արդյոք հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու միջ նոր դու թյան վե րա դար ձի մե-
խա նիզմ օ րեն քով նա խա տես ված չլի նե լու դեպ քում դա տա րանն ի րա վունք ու նի վե րա-
դարձ նել այն: 

Ա ռա ջին հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծը պետք է դի տար կել 
հոդ վա ծով կար գա վոր վող հար ցե րի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյան մեջ: Մաս նա-
վո րա պես, նշ ված հոդ վա ծի 1-3-րդ կե տե րը սահ մա նում են գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ 
հայ ցի ա պա հով ման վե րաց ման կար գը, ո րն ի րա կա նաց վում է միջ նոր դու թյամբ, դա-
տա կան նիս տով, ա վարտ վում է ո րոշ մամբ, ի սկ 4-րդ կե տը կար գա վո րում է գոր ծի քն-
նու թյան ա վար տից հե տո հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի վե րաց ման պա հը և կար գը: Այդ 
կար գա վո րու մը դրս ևոր վում է հետ ևյալ կերպ.

1. Հայ ցը մեր ժե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը մե խա նի կո րեն` օ րեն-
քի ու ժով վե րա նում են վճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից,

2. Հայ ցը բա վա րա րե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը մե խա նի կո րեն` 
օ րեն քի ու ժով վե րա նում են վճ ռի կա տար ման պա հից:

Էջ 
46-51
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Հետ ևա բար հայ ցը բա վա րար վե լուց հե տո միակ ի րա վա բա նա կան փաս տը, ո րն 
ան հրա ժեշտ է հայ ցի ա պա հո վու մը վե րաց նե լու հա մար, վճ ռի կա տար ված լի նելն է:

Բա ցի այդ, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հար կա դիր  կա տա րո ղը կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը կար ճում է, ե թե`

1) կա տա րո ղա կան թեր թը փաս տա ցի կա տար վել է.
2) պա հան ջա տե րը հրա ժար վել է կա տա րո ղա կան թեր թի պա հանջ նե րի կա տա-

րու մից:
Նույն օ րեն քի 441-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ար գե լան քի տակ գտն վող պար տա-

պա նի գույ քը հար կա դիր  կա տա րո ղի ո րոշ մամբ ար գե լան քից հան վում է, ե թե առ կա են 
նույն օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծում նշ ված հիմ քե րը.

Վե րոն շյալ նոր մե րից հետ ևում է, որ հար կա դիր կա տար ման վա րույ թում հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջո ցի վե րա ցու մը կա տա րո ղա կան թեր թի կա տար ված լի նե լու պա րա-
գա յում պետք է ի րա կա նաց վի, այ սինքն` գույքն ար գե լան քից պետք է հան վի հար կա-
դիր կա տա րո ղի ո րոշ մամբ, քա նի որ օ րեն քը հայ ցը բա վա րար վե լու դեպ քում հայ ցի 
ա պա հով ման վե րաց ման հա մար որ պես հիմք պա հան ջում է դա տա րա նի վճ ռի կա-
տար ված լի նե լու ի րա վա բա նա կան փաս տը, այ սինքն` կա տա րո ղա կան թեր թի փաս-
տա ցի կա տար ված լի նե լու կամ պա հան ջա տի րոջ կող մից դրա կա տա րու մից հրա ժար-
վե լու փաս տը:

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ ի նչ պես հայ ցի ա պա հով-
ման մի ջո ցի կի րա ռու մը, այն պես էլ դրա վե րա ցու մը պետք է դի տար կել` հաշ վի առ նե-
լով այդ դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի նպա տա կը, և ե թե վե րա ցել է դրա սահ ման ման 
նպա տա կը, այն կա րող է օ րեն քի ու ժով վե րաց վել: Այս տրա մա բա նու թյու նը գոր ծում է 
նաև դա տա րա նի վճ ռի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո հայ ցի ա պա հով ման վե-
րաց ման դեպ քում, ի նչն իր ար տա ցո լումն է ստա ցել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տում:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա տուկ ը նդ գծել, որ վե-
րո հի շյալ ի րա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է բա ցա ռա պես այն դեպ քե րին, ե րբ հայ-
ցը բա վա րար վե լու դեպ քում վճ ռի հի ման վրա տր վել է կա տա րո ղա կան թերթ, և հա-
րուց վել է կա տա րո ղա կան վա րույթ:

Մինչ դեռ այն պա րա գա յում, ե րբ հայ ցը բա վա րա րե լու մա սին վճ ռի հի ման վրա 
կա տա րո ղա կան վա րույթ չի հա րուց վել, որ պի սի դեպ քը սույն գոր ծով առ կա է, հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջո ցը պետք է վե րաց վի գոր ծը քն նած դա տա րա նի ո րոշ մամբ:

Ն ման եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 101-րդ և 141-րդ հոդ ված նե րի տրա մա բա նա կան վեր լու ծու թյու նից: Վեր ջին հոդ վածն 
ի րա վունք է վե րա պա հում դա տա րա նին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց դի մու մով վճ ռի 
կա յա ցու մից հե տո հայ ցի ա պա հով ման կամ դրա վե րաց ման հար ցը քն նար կել ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վածն ը նդ գր կող 14-րդ գլ խի 
կա նոն նե րով: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցի 
ա պա հով ման վե րաց ման հար ցը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի միջ նոր դու թյան հի ման 
վրա ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված կար գով գոր ծը քն նող դա տա րա նի կող մից կա րող է քն նարկ վել ոչ միայն գոր ծի 
քն նու թյան ըն թաց քում, այլև հայ ցը բա վա րա րե լու մա սին վճ ռի հի ման վրա կա տա-
րո ղա կան վա րույթ հա րուց ված չլի նե լու դեպ քում գոր ծի քն նու թյան ա վար տից հե տո: 
Հետ ևա բար հայ ցի ա պա հով ման մա սին հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը տվ յալ դեպ քում 
են թա կա էր քն նարկ ման: 
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Անդ րա դառ նա լով ե րկ րորդ հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել 
նշել հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում 
է հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լուն, ի սկ միջ նոր դու թյու նը վե րա դարձ նե լու ի նս տի տուտ 
նշ ված օ րենս գիր քը չի նա խա տե սում, այ սինքն` բա ցա կա յում է միջ նոր դու թյու նը վե րա-
դարձ նե լու ի րա վա կան հիմ քը: Հետ ևա բար Դա տա րանն ի րա վա սու չէր վե րա դարձ նե-
լու միջ նոր դու թյու նը նման լիա զո րու թյան ի րա վա կան հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան պատ-
ճա ռով:

Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լը

13.01.2010թ.
12.  Վե րա Ա զի զյան v. Նու նե Սարգ սյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ  

ԵԱԴԴ /0452/02/09

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է 
կա սեց նե լու գոր ծի վա րույ թը, ե թե դրա քն նու թյունն ան հնա րին է մինչև սահ մա նադ րա-
կան, քա ղա քա ցիա 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, ի սկ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին 
դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, օ րենք նե րը, այլ ի րա վա կան 
ակ տե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի:

Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դա տա րա նը, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դատ վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին են թա կե տի հի-
ման վրա, գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս պար տա վոր 
է նշել այն կա պը, ո րն առ կա է քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նադ րա կան, 
քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր-
ծի միջև, այ սինքն` նշել այլ դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րոնք քնն վող գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու-
թյուն ու նեն, ի նչ պես նաև պար տա վոր է նշել, թե ին չու տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյու-
նը կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ վել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, այ-
սինքն` ցույց տալ գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը բխում է նաև ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են թա-
կե տից, ո րի հա մա ձայն` ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն 
շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րենք նե րի և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ:

 Ս տո րա դաս դա տա կան ա տյա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին ան դրա դառ-
նա լով վե րոն շյալ մեկն բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ ՀՀ Ոս տի կա նու թյան ՔԳՎ Եր ևա նի քնն չա կան վար չու թյան Մաշ տո ցի քնն չա կան 
բաժ նի քն նի չի 02.11.2009 թվա կա նի ո րոշ մամբ հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի քն նու-
թյունն ան հնա րին չի դարձ նում սույն գոր ծի քն նու թյու նը, հետ ևա բար բա ցա կա յում է 
սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:

20.10.2010թ.
13.  Մա րատ Ա փի նյան v. Ա նա հիտ Ղա զա րյան և այ լոք, քա ղա քա ցիա կան գործ 

թիվ ԼԴ/0500/02/08

Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս-
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խա նը քն նար կե լու դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է կա յաց ներ հա կա ռակ 
ո րո շում։ Վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խա նում, մաս նա վո րա պես, նշ ված էր. «Բո ղո-
քա բե րը բո ղո քի մեջ որ պես է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք` նշել էր`«… 
Վար չա կան դա տա րա նը քն նու թյան է առ նում քա ղա քա ցիա կան գործն ը ստ հայ ցի` 
…. «2001 թվա կա նի հու նի սի 5-ի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կի 
ան վա վեր ճա նա չե լու, դրա հի ման վրա տր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յա-
կանն ու ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու, 2001 թվա կա նի փետր-
վա րի 5-ի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յա կա նը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու 
և որ պես տի րա պե տող ժա ռանգ ներ` ի րենց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին»։ Սա կայն նման հայ ցա պա հանջ ներ կա յումս չկա, ներ կա յաց ված 
ձևա կերպ մամբ հայ ցը ե րեք ան գամ փո փոխ վել է։ Հայ ցա դի մու մի քն նու թյու նը տար բեր 
ժա մա նակ նե րում տար բեր դա տա րան նե րում քն նու թյան են թա կա լի նե լու պատ ճա ռով 
հայց վոր նե րը կա տա րել են հայ ցի հիմ քի և ա ռար կայի լրա ցում կամ փո փո խու թյուն։ 
Մաս նա վո րա պես` Վար չա կան դա տա րա նում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու 
մա սին պա հան ջը հան վել է, քա նի որ այդ պա հան ջը Վար չա կան դա տա րա նում քն նու-
թյան են թա կա չէ»։ 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հիմ նա վոր է Դա տա րա նի 17.03.2010 
թվա կա նի «Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ տր ված պատ ճա ռա բա-
նու թյու նը հետ ևյա լի մա սին` «ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի վա րույ թում ե ղած հայ ցա դի-
մու մի լրաց ման այլ պա հանջ նե րի հետ միա սին, ներ կա յաց ված էր նաև պա հանջ` Մա-
րատ Ա փի նյա նի և հայց վոր նե րի եղ բոր` Հրա չիկ Բա բա յա նի միջև 16.01.2001 թվա կա նին 
կնք ված վի ճե լի տան ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սին։ Ը ստ է ու թյան չի բա ցառ վում, որ վի ճե լի տան ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը 
ճա նաչ վի ան վա վեր, ի նչն ան շուշտ, գոր ծով հայց վոր Ա փի նյա նի հա մար կա ռա ջաց նի 
ի րա վա կան հետ ևանք ներ, այդ թվում` սույն գոր ծով պա տաս խա նող նե րին վտար ման 
պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյուն»։ 

11.10.2010թ.
14. «Ի րա վա գա րանտ» ՍՊԸ v. Ին գա Ման դե լի և «Շեն գա վիթ-Ա» ՍՊԸ, քա ղա-

քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/2790/02/09

Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հար ցին ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել 
է «Ի րա վա գա րանտ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Ին գա Ման դե լի և «Շեն գա վիթ-Ա» ՍՊԸ-ի գոր ծով: 
Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման վրա գոր ծի 
վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս պար տա վոր է`

1. նշել այն կա պը, ո րն առ կա է քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նադ րա-
կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող 
գոր ծի միջև, այ սինքն` նշել այլ դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րոնք քնն վող գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա-
կու թյուն ու նեն,

2. նշել, թե ին չու տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող հաս-
տատ վել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, այ սինքն` ցույց տալ գոր ծի քն նու-
թյան ան հնա րի նու թյու նը:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ Կոն վեն ցիայի 
6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ 
մասն է կազ մում գոր ծի ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյու նը: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-
րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ նույ նիսկ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ժա մա-
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նակ, ե րբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը և պրակ տի կան կող մե րից են պա հան ջում 
նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րել դա տա վա րա կան շար ժի հա մար, պե տու թյու նը պար-
տա վոր է ե րաշ խա վո րել դա տա վա րու թյան ող ջամ տու թյու նը (տե՛ս Կռո տերն ը նդ դեմ 
Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.02.2005 թվա կա նի 
վճի ռը, կետ 29, CROWTHER v. THE UNITED KINGDOM, 1 February 2005, par. 29): Եվ րո-
պա կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը պա հան ջում է Բարձր 
Պայ մա նա վոր վող կող մե րից ի րենց ի րա վա կան հա մա կար գը կազ մա կեր պել այն-
պես, ո րը թույլ կտա դա տա րան նե րին գոր ծել Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի պա հանջ-
նե րին հա մա պա տաս խան` մաս նա վո րա պես գոր ծի քն նու թյան ող ջա միտ ժամ կե տի 
հետ կապ ված (տե՛ս Բա չոլզն ը նդ դեմ Գեր մա նիայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
06.05.1981 թվա կա նի վճի ռը, կետ 51, BUCHHOLZ v. GERMANY, 6 May 1981, par. 51): 

Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ չնա յած թիվ 
Ե ՔԴ/0782/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով քնն վում է 25.07.2007 թվա կա նի թիվ 17 փո-
խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, ժամ կե տի ա վարտ մամբ, դա դա րած հա մա րե լու, փո խա-
ռու թյան գու մա րը և տո կո սա գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, 
այդ հան գա ման քը սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմք չէր, քա-
նի որ սույն գոր ծով վե ճի ա ռար կան տար բեր վում էր նշ ված գոր ծի վե ճի ա ռար կայից 
և 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 նում ը ստ «Շեն գա վիթ-Ա» ՍՊԸ-ի հայ ցի ը նդ դեմ «Եվ րո Ֆի նանս» 
ՍՊԸ-ի, եր րորդ ան ձինք Ին գա Ման դե լի, Ա շոտ Հա կո բյա նի և «Ի րա վա գա րանտ» 
ՍՊԸ-ի` փո խա ռու թյան թիվ 17 պայ մա նա գի րը, ժամ կե տի ա վարտ մամբ, դա դա րած հա-
մա րե լու, փո խա ռու թյան գու մա րը և տո կո սա գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի 
մա սին և «Եվ րո Ֆի նանս» ՍՊԸ-ի հա կընդ դեմ հայցն ը նդ դեմ «Շեն գա վիթ Ա» ՍՊԸ-ի` 
պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն-
նու թյունն ան հնա րին չի դարձ նում սույն գոր ծի քն նու թյու նը, ուս տի և բա ցա կա յում է 
սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:

11.05.2011թ.
15.  Գա յա նե Աս լա նյան v. Սա հակ Աս լա նյան և այ լոք, քա ղա քա ցիա կան գործ 

թիվ Ե ԱՔԴ/0169/02/09 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո-
շու մը` նշե լով, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում, 
դրանք ե ն՝ սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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 ցիա 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:

Տ վ յալ դեպ քում, Դա տա րա նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 123-րդ և 144-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան լու ծե լով Սա հակ, 
Կա րեն, Տաթ ևիկ, Թա մա րա Աս լա նյան նե րի և Մա րիամ Ստե փա նյա նի ներ կա յա ցուց չի 
միջ նոր դու թյու նը, հիմն վե լով Դա տա րան ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րի վրա, ո րո շում 
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կա յաց նե լիս պատ ճա ռա բա նե լով, որ «անհ նար է սույն գոր ծի քն նու թյու նը մինչև 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 վա րույ թում գտն վող թիվ Ե ՔԴ/0659/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծին վերջ-
նա կան լու ծում տա լը, նկա տի ու նե նա լով, որ նշ ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վի ճարկ-
վում է Դե րե նիկ Աս լա նյա նի և Գա յա նե Աս լա նյա նի միջև 17.03.2008 թվա կա նին կնք ված 
նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա Գա յա նե Աս լա նյա նի ան վամբ` սույն 
գոր ծով վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող Եր ևա նի Հ. Հա կո բյան փո ղո ցի 1-ին շեն քի թիվ 114 
բնա կա րա նի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան-
ցու մը, այ սինքն` հի շյալ քա ղա քա ցիա կան հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում սույն քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծով (վ տար ման պա հան ջով) հայց վո րը այլևս չեր կա րող հան դես գալ որ-
պես պատ շաճ հայց վոր, որ պի սի փաս տի առ կա յու թյունն ան հնա րին է դարձ նում սույն 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն նու թյու նը», ո րո շում է կա յաց րել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծի վա րույ թը մինչև 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 վա րույ թում գտն վող թիվ Ե ՔԴ/0659/02/08 քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծին վերջ նա կան լու ծում տա լը կա սեց նե լու մա սին:

Ն ման պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա-
սին, որ «ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում չի պար զա բա նել, թե ին չով է պայ մա-
նա վոր ված սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը», ան հիմն է 
և չի բխում Դա տա րա նի ո րոշ ման բո վան դա կու թյու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ սույն 
քա ղա քա ցիա կան գործն ուղ ղա կի ո րեն կապ ված է Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ-
թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի վա րույ թում գտն-
վող թիվ Ե ՔԴ/0659/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հետ և վեր ջին գոր ծը սույն գոր ծի 
հա մար ա ռա ջաց նում է գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյուն: Այ սինքն, Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տը: 

07.07.2011թ.
16.  Ռու դոլֆ Բա բա յան v. Լևոն Համ բար ձու մյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 

Ե ՇԴ/1395/02/10 

Ռու դոլֆ Բա բա յանն ը նդ դեմ Լևոն Համ բար ձու մյա նի գոր ծով զար գաց նե լով ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ ար տա-
հայ տած դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը ծա գում է այն դեպ քում, ե րբ տվ յալ վե ճի քն նու թյունն 
ան հնար է մինչ այլ գոր ծի քն նու թյան ա վար տը, ո րը վե րա պահ ված է սահ մա նադ րա-
կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան գոր ծեր քն նող դա տա րա նին։ Դա 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ այլ` սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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 (ո րոշ դեպ քե րում նաև նա խա դա տե լի) նշա-
նա կու թյուն ու նեն։ Գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը 
չի ծա գում, ե թե տվ յալ ի րա վա հա րա 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։ 

Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դա տա րա նը 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման 
վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս պար տա վոր է նշել`

1. այն կա պը, ո րն առ կա էր քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նադ րա-
կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

գոր ծի միջև, այ սինքն` նշել այլ դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րոնք քնն վող գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա-
կու թյուն ու նեն,

2. ցույց տալ գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը, այ սինքն` ին չու տվ յալ ի րա-
վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ վել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան շր-
ջա նակ նե րում։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը բխում էր նաև ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են-
թա կե տից, ո րի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է նշ-
վեն շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի՝ օ րենք նե րի և 
այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Ռու դոլֆ Բա բա յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի հի ման վրա 
վե րա նայե լով Դա տա րա նի՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին ո րո շու մը, պատ ճա-
ռա բա նել է, որ Ռու դոլֆ Բա բա յա նի հայ ցի ա ռար կան նե րա ռում է Եր ևան քա ղա քի 
Մա նան դյան փո ղո ցի թիվ 26 շեն քի 5-րդ բնա կա րա նից պա տաս խա նո ղին վտա րե լու 
պա հան ջը։ Թիվ Ե ՇԴ/0372/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով, ո րի կա պակ ցու թյամբ կա-
սեց վել է սույն գոր ծի վա րույ թը, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի հայ ցի ա ռար կան վե րա-
բե րում է վե ճի ա ռար կա բնա կա րա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և դրա նից բխող 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը 1/2-րդ մա սով ան վա վեր ճա նա չե-
լուն, հետ ևա բար, նույն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ առ կա են քա ղա քա ցիա կան վե ճեր, 
ի սկ թիվ Ե ՇԴ/0372/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի լուծ ման բո վան դա կային կազ մը կա-
րող է ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նե նալ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա-
յաց ման հա մար։

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, 
որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վա րույ թում գտն վող մեկ այլ քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծը վե րա բե րում է Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Օ ֆե լ յա Մով սե սյա նի, Ռու դոլֆ Բա-
բա յա նի միջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րին` Եր ևա նի Մա նան դյան փո ղո ցի 
թիվ 26 շեն քի 5-րդ բնա կա րա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գիրն ու դրա նից բխող սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը 1/2-րդ մա սով ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին, այ սինքն` որ ևէ կապ չու նի Ռու դոլֆ Բա բա յա նի և Լևոն Համ բար ձու-
մյա նի միջև սույն գոր ծով նշ ված բնա կա րա նից վտա րե լու ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րի հետ, հետ ևա բար դրանք մի մյանց հա մար գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյուն չեն 
կա րող ա ռա ջաց նել։

08.06.2011թ.
17. Ա նա հիտ Գա լո յան v. Գրի գոր Կա րա պե տյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 

ԿԴ1/0902/02/10 

Վե րա հաս տա տե լով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ նախ կի նում ար-
տա հայ տած դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով 
վի ճե լի հո ղա մա սի վե րա բե րյալ այլ վե ճի առ կա յու թյու նը չի կա րող այդ 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 վե րա բե րյալ սույն գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյան հիմք հան դի սա նալ, քա նի որ 
ԿԴ1/0611/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Ա նա հիտ Բու նիա թյա նը վի ճար կում է վե րո-
հի շյալ հո ղա մա սի և դրա վրա գտն վող շի նու թյան կե սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը` որ պես ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույք, ի սկ սույն գոր ծով 
Ա նա հիտ Գա լո յա նը պա հան ջել է ամ բողջ հո ղա մա սի նկատ մամբ ձեռք բեր ման վա ղե-
մու թյան ու ժով ճա նա չել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը` գոր ծին մաս նա կից դարձ նե լով 
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թե՛ Գրի գոր Կա րա պե տյա նին, թե՛ նշ ված գոր ծով հայց վոր Ա նա հիտ Բու նիա թյա նին: Այ-
սինքն` ԿԴ1/0611/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հայ ցի բա վա րա րումն ան գամ չի կա-
րող ազ դել սույն գոր ծի քն նու թյան վրա, և նշ ված գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ-
տը չի կա րող է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ սույն գոր ծի լուծ ման հա մար: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Ա նա հիտ Բու նիա թյա-
նի հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն նու թյունն ան հնա րին չի 
դարձ նում սույն գոր ծի քն նու թյու նը, հետ ևա բար բա ցա կա յում է սույն քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։

18.12.2012թ.
18. Ա լեն Ջա նա զյան v. Եր վանդ Թով մա սով և այ լոք, քա ղա քա ցիա կան գործ 

թիվ Ե ԿԴ/0393/02/12 

Վե րա հաս տա տե լով Ա նա հիտ Գա լո յանն ը նդ դեմ Գրի գոր Կա րա պե տյա նի թիվ 
ԿԴ1/0902/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը, Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը միա ժա մա նակ գտել է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման դա տա րա նի պար տա-
կա նու թյու նը չի ծա գում, ե թե տվ յալ ի րա վա հա րա 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։ 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան Կենտ-
րո նա կան քնն չա կան բաժ նում քնն վող թիվ 63200612 քրե ա կան գործն ան մի ջա կա նո-
րեն կապ ված է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հետ, և ան հնա րին է թիվ Ե ԿԴ/0393/02/12 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն նու թյու նը մինչև թիվ 63200612 քրե ա կան գոր ծով ո րոշ ման 
կա յա ցու մը:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
որ ևէ կերպ չի հիմ նա վո րել սույն գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը, քա նի որ ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան Կենտ րո նա կան բաժ նում հա րուց վել 
է քրե ա կան գործ Հա կոբ Մկրտ չյա նի կող մից խար դա խու թյամբ Եր վանդ Թով մա սո-
վից ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի` 9.000 Ա ՄՆ դո լար հափշ տա կե լու փաս տով, ո րը որ ևէ 
կապ չու նի պա տաս խա նող ներ Հա կոբ Մկրտ չյա նի և Եր վանդ Թով մա սո վի միջև կնք-
ված տրանս պոր տային մի ջո ցի 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 ի րա վա հա րա բե րու թյան հետ, քա նի որ 
սույն գոր ծով դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ 
Հա կոբ Մկրտ չյա նը, օգ տա գոր ծե լով Ա լեն Ջա նա զ յա նի կող մից ի րեն տր ված լիա զո-
րա գի րը, ոչ թե վա ճա ռել է ավ տո մե քե նան, այլ, ը ստ է ու թյան, չա րա միտ հա մա ձայ նու-
թյան մեջ մտ նե լով պա տաս խա նող Եր վանդ Թով մա սո վի հետ` փոր ձել է փա կել իր կող-
մից վեր ջի նիս վթար ված ավ տո մե քե նայի պարտ քը Ա լեն Ջա նա զ յա նի «MITSUBISHI 
PAJERO» մակ նի շի ավ տո մե քե նայով, ին չին պա տաս խա նող Եր վանդ Թով մա սո վը տե-
ղ յակ է ե ղել, քա նի որ ամ բող ջու թյամբ չի վճա րել 15.11.2011 թվա կա նին կնք ված տրանս-
պոր տային մի ջո ցի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րում նշ ված ավ տո մե քե նայի գի նը, բա ցի 
այդ, գոր ծար քը կն քե լու օր վա նից ավ տո մե քե նան ե րբ ևէ Եր վանդ Թով մա սո վի մոտ չի 
գտն վել, նա ավ տո մե քե նայի սե փա կա նա տի րո ջը որ ևէ ան գամ չի դի մել ավ տո մե քե նան 
ի րեն հանձ նե լու հար ցով։

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից սույն գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շումն 
ան հիմն է: 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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

20.12.2010թ.
19. Ար մեն Ե ղյան v. Դվին Կոն ցեռն ՓԲԸ, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 

Ե ՇԴ/0855/02/09 

Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է ա ռա ջին ա տյա նի և վե-
րաքն նիչ դա տա րան նե րի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը նոր եր ևան 
ե կած հան գա մանք նե րի հիմ քով վե րա նայե լու խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն պատ-
ճա ռա բա նել է, որ «տ վ յալ դեպ քում ներ կա յաց վել է Եր ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ վար-
չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ Ե ՇԴ\0855\02\09 քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծով 04.12.2009թ. կա յաց րած վճի ռը նոր եր ևան ե կած հան գա ման քով 
վե րա նայե լու բո ղոք, սա կայն նույն քաղ. գոր ծով առ կա է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ՀՀ 
վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 26.03.2010թ. ո րո շու մը», ուս տի «Նոր եր ևան 
ե կած հան գա մանք նե րով տվ յալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծը վե րա նայե լու բո ղո քը քն նու-
թյան է են թա կա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից, այ սինքն՝ այն ներ կա յաց վել է ը նդ-
դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ, ո րն էլ հիմք է այն վե րա դարձ նե լու հա մար»։ 

ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

13.12.2010թ.
20.  Մե լիք սեթ Գա բո յան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան Ա խու րյա նի ան ձնագ րային 

բաժ նի պետ Մկր տիչ Գաս պա րյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ1/0212/02/10 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Մե լիք սեթ Գա բո յա նը հայ ցա դի մու մը Դա տա-
րան ներ կա յաց նե լիս հայ ցա դի մու մին կցել է 4.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր-
քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղթ: Դա տա րա նը, մեր ժե լով Մե լիք սեթ Գա բո յա նի 
հայցն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան Ա խու րյա նի ան ձնագ րային բաժ նի պետ Մկր տիչ 
Գաս պա րյա նի՝ 14.160.000 ՀՀ դրա մի չա փով պատ ճառ ված վնա սը փոխ հա տու ցե-
լու պա հան ջի մա սին, պե տա կան տուր քի չվ ճա րած մա սը վճիռ կա յաց նե լիս գան ձե լու 
հար ցը, հիմք ըն դու նե լով ար դեն ի սկ 4.000 ՀՀ դրամ վճա րե լու հան գա ման քը, հա մա-
րել է լուծ ված՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ, հա մա ձայն « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի «բ» կե տի և նույն օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի, պե տա կան 
տուր քը պետք է նվա զեց նել, բռ նա գան ձել 4.000 ՀՀ դրամ՝ հաշ վի առ նե լով Մե լիք սեթ 
Գա բո յա նի գույ քային դրու թյու նը, այն է՝ ֆի նան սա պես ծանր վի ճա կում գտն վե լը, 2004 
թվա կա նից աշ խա տանք և այլ ե կամ տի աղ բյուր չու նե նա լը, ո րի պայ ման նե րում պե տա-
կան տուր քի մնա ցած մա սի վճա րու մը կա րող է հան գեց նել նրա կեն սա մա կար դա կի 
զգա լի նվա զեց մա նը: 

Նշ ված վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մե լիք սեթ Գա բո յա նը և միջ-
նոր դել է ա զա տել պե տա կան տուր քի վճա րու մից, քա նի որ միջ նոր դու թյան մեջ նշ ված 
պատ ճառ նե րով 2004 թվա կա նից զրկ ված է աշ խա տան քից, ա զատ տե ղա շարժ վե լու 
ի րա վուն քից և սահ մա նադ րա կան բո լոր ի րա վունք նե րից, գտն վում է նյու թա կան և ֆի-
նան սա կան ծանր վի ճա կում, որ պի սի հան գա մանք ներն ար դեն ի սկ հաշ վի է ա ռել Դա-
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տա րա նը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ բո ղո քա բե րը չի ներ կա-
յաց րել որ ևէ թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց՝ ի հիմ նա վո րումն միջ նոր դու թյան 
մեջ նե րառ ված փաս տարկ նե րի, գտել է, որ միջ նոր դու թյունն ան հիմն է և են թա կա 
մերժ ման ու վե րա դարձ րել է վե րաքն նիչ բո ղո քը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը, ան տե սե լով Մե լիք սեթ Գա բո յա նի վե րա բե րյալ պե տա կան տուր քի գծով ար տո-
նու թյուն սահ մա նե լու հա մար բա վա րար հիմք հան դի սա ցող Դա տա րա նի վե րը նշ ված 
հետ ևու թյուն նե րը, Մե լիք սեթ Գա բո յա նի հա մար չի ա պա հո վել նույն` ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ-
խա վոր ված` դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նում:

Հետ ևա բար, ել նե լով վե րոգ րյա լից և հիմք ըն դու նե լով « Պե տա կան տուր քի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տով սահ ման ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու-
նը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Մե լիք սեթ Գա բո յա նը պետք է ա զատ վեր պե-
տա կան տուրք վճա րե լու պար տա վո րու թյու նից։

21.12.2011թ.
21.  Նել լի Մի քայե լ յան v. Գե ղար քու նի քի մար զի Ծա փա թա ղի միջ նա կարգ 

դպրո ցի տնօ րի նու թյուն, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԳԴ1/0163/02/11 

Անդ րա դառ նա լով «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման վեր-
բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նե րի ի րա վա չա փու թյա նը` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս Դա տա րա նը պետք է ա ռաջ նորդ վեր ան ձի ի րա վունք նե-
րի խախտ ման վե րա բե րյալ դա տա րան դի մե լու ան ձի սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի 
ա պա հով ման գե րա կա յու թյամբ: Ի նչ վե րա բե րում է 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 դրանք հայ ցա դի մու-
մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմք չեն, քա նի որ տվ յալ վե ճը են թա կա է դա տա րա նում քն-
նու թյան, այ սինքն` բա ցա կա յում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տով նա խա տես ված` հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը 
մեր ժե լու հիմ քը, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից բարձ րաց ված հար ցադ րում նե րը 
պետք է քն նու թյան ա ռար կա դառ նան հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լուց հե տո:

27.07.2011թ.
22.  Մա նիկ Հո վա նե սյան և այ լոք v. Ա րաք սի Սե րո բյան, քա ղա քա ցիա կան գործ 

թիվ Ա ՎԴ1/0049/02/09 

Անդ րա դառ նա լով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մից վե րաքն նիչ բո-
ղոք բե րե լու ժամ կետ նե րի հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ 
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` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 
բաղ կա ցու ցիչ մասն է: 

Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա-
նա փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի-
ու թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա-
վո րում ներ: Այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նի: 
Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի 
այն պես, որ այն չխախ տի կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ 
այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու-
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թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցիայի 6-րդ 
հոդ վա ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա-
րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա-
մա չա փու թյան ա ռու մով (տես Ա շինգ դեյնն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, կետ 57, Ashingdane v. the United 
Kingdom, judgment of 28 May 1985, Series A no. 93, p. 24, para. 57):

Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող-
մից, հե տապն դում են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես ի րա վա կան 
ո րո շա կի ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու-
նը ժամ կե տանց հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար դա րու թյու նը, 
ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քն նել այն պի սի դեպ քեր, 
ո րոնք տե ղի են ու նե ցել հե ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք 
կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա-
հատ ված ան ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րի ա ռու մով 
պե տու թյուն նե րը նույն պես հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա-
րա նի մատ չե լի ու թյունն ի նչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի (տես Ստաբ բինգ սը և մյուս-
ներն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 51,55, Stubbings and Others v. the United Kingdom, Judgment, 
22.10.1996, par. 51,55) :

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոն շյալ սկզ բունք նե րի լույ սի ներ քո պետք է 
մեկ նա բան վեն նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ և 213-
րդ հոդ ված նե րը: 

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծին մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձանց հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ-
ման ե ռամ սյա ժամ կետ: Միա ժա մա նակ օ րենս գիր քը սահ մա նել է նաև այդ ժամ կե տի 
հաշ վարկ ման կար գը` այն օր վա նից սկ սած, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ կա րող էր ի մա-
նալ նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման մա սին: Վճ ռա բակ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման նմա նա տիպ կար գը, ո րն ըն դուն ված է Եվ րո պայի 
Խորհր դի այլ ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից, նե րառ վում է պե տու թյան հայե ցո ղա-
կան լիա զո րու թյան մեջ, ին չը բխում է նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր-
քո րո շում նե րից (տես Ստաբ բին գը և մյուս ներն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր-
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 54):

Միա ժա մա նակ, բա ցի դա տա կան ակ տը նշ ված կար գով բո ղո քար կե լու ի րա վա-
կան հնա րա վո րու թյու նից, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը նա-
խա տե սում է դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն նաև օ րեն քով սահ-
ման ված ժամ կետն ան ցնե լուց հե տո: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել կրկ նել 
իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն այն մա սին, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենս գիր քը չի ար գե լում ան ձին վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո 
ներ կա յաց նել բո ղոք և միա ժա մա նակ միջ նոր դու թյուն` բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա-
կանգ նե լու մա սին, ի սկ դա տա վա րա կան ժամ կե տի խախ տումն ի նք նին բա վա րար չէ 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հա մար, քա նի որ պար տա վոր է ան դրա դառ նալ 
այդ միջ նոր դու թյա նը, ո րի քն նարկ ման ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո միայն 
ո րո շել վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու կամ վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը (տես Ալ-
բերտ Սու քիա սյանն ը նդ դեմ «Ջե նե րալ Տրան սուորլդ ՄՔ» ՓԲԸ-ի գու մա րի բռ նա գանձ-
ման պա հան ջի մա սին, թիվ Ե ՇԴ/0438/02/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 10.03.2010 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա-
տա րանն ի րա վունք ու նի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ 
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հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տի հա մա ձայն վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նել, 
ե թե գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձինք վե րաքն նիչ բո ղոք են բե րել ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված պա հից ե ռամ սյա ժամ կե տը լրա-
նա լուց հե տո, և բո ղո քը միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա-
կանգ նե լու մաuին, կամ նման միջ նոր դու թյու նը դա տա րա նը չի բա վա րա րել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը միջ նոր դու-
թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում չի ան դրա դար ձել դրան, ո րի ար դյուն քում բո ղոք 
բե րած ան ձինք զրկ վել են օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո դա տա-
կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից, քա նի որ օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տը 
լրա նա լուց հե տո դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը հնա րա վոր է ի րա կա-
նաց նել միայն հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց վե լու դեպ քում, ի սկ ներ-
կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը դա տա րա նի կող մից չքնն վե լու դեպ քում խախտ վում է այդ 
ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: 

09.02.2011թ. 
23. Օ ֆե լ յա Ղու լի նյան v. «Լո ռու մար զի Սար չա պե տի միջ նա կարգ դպ րոց» 

ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Համ լետ Դավ թյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ3/0387/02/09 

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տը և վե րա դարձ նե լով 
վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նի «26.08.2010» թվա կա նին կա-
յաց րած վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել 27.09.2010 թվա կա նին, և նշ ված վճ ռի դեմ 
վե րաքն նիչ բո ղո քը պետք է բեր վեր մինչև դրա օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը: Տվ յալ 
դեպ քում վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է օ րեն քով սահ ման ված բո ղո քարկ ման ժամ կե տը 
լրա նա լուց հե տո` 06.10.2010 թվա կա նին, և այն չի պա րու նա կում միջ նոր դու թյուն բաց 
թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին:

Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն էին, 
քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վել է 
08.09.2010 թվա կա նին, ին չը հաս տատ վում է նշ ված վճ ռում դրա վե րա բե րյալ կա տար-
ված գրառ մամբ և 26.08.2010 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյամբ, ո րի 
հա մա ձայն` վճի ռը հրա պա րակ վե լու է 08.09.2010 թվա կա նին ժա մը 12:00-ին, ի սկ Օ ֆե-
լ յա Ղու լի նյա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց րել է 06.10.2010 թվա կա նին: Այ սինքն` 
Օ ֆե լ յա Ղու լի նյա նը Դա տա րա նի 08.09.2010 թվա կա նի վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղո քը 
ներ կա յաց րել է դրա հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա մս վա ըն թաց քում:

Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րա նի 
08.09.2010 թվա կա նի վճ ռում նշ ված «2010 թվա կա նի օ գոս տո սի 26-ին» նշու մը վե րա բե-
րում է դա տա կան նիս տի կա յաց ման օր վան, ո րի ար դյուն քում էլ վճ ռի հրա պա րակ ման 
օր է նշա նակ վել 08.09.2010 թվա կա նը :

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տվ յալ դեպ քում Օ ֆե-
լ յա Ղու լի նյա նը զրկ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քից:

21.12.2011թ.
24. Հ ռիփ սիկ Բա դա լ յան v. Սա րի բեկ Բա դա լ յան և այ լոք, քա ղա քա ցիա կան 

գործ թիվ ԿԴ/0433/02/11 
Էջ 
102-104

Էջ 
98-101
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Վե րաքն նիչ բո ղո քը հետ վերց նե լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րի խնդ րին Վճ ռա-
բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է Հռիփ սիկ Բա դա լյանն ը նդ դեմ Սա րի բեկ Բա դա լյա նի 
և այ լոց գոր ծով:

Գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը վա-
րույթ է ըն դու նել 28.09.2011 թվա կա նին, գոր ծի քն նու թյու նը նշա նա կել է 05.10.2011 թվա-
կա նին, Հռիփ սիկ Բա դա լ յա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը հետ վերց նե լու մա սին հայ տա րա-
րու թյունն ա րել է 05.10.2011 թվա կա նին նշա նակ ված դա տա կան նիս տում, Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը 05.10.2011 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց րել «Վե րաքն նիչ վա րույ թը կար ճե-
լու մա սին»:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 215-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը` ան տե սե լով, որ Հռիփ սիկ Բա դա լ յա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը հետ վերց նե լու մա-
սին հայ տա րա րու թյունն ա րել է գոր ծի քն նու թյունն սկ սե լուց հե տո: 

21.12.2011թ.
25. Է մին Ե րի ցյան v. ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան քա ղա քա ցիա-

կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման գոր ծա կա լու թյան Թա լի նի տա րած քային բա-
ժին, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՐԱԴ2/0084/02/11 

Վեր լու ծե լով մի շարք ի րա վադ րույթ ներ` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրանց ման, գրա ռում ներն ուղ-
ղե լու, լրաց նե լու,  փո փո խե լու, վե րա կանգ նե լու և չե ղ յալ հայ տա րա րե լու, պե տա կան 
գրանց ման մա տյան նե րը (ակ տային գր քե րը) կազ մե լու և պահ պա նե լու կար գի ու ժամ-
կետ նե րի և դրանց հետ կապ ված այլ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում, ի նչ պես 
նաև քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ներ ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը սահ ման վում են «Քա ղա քա-
ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Մաս նա վո րա պես` նույն օ րեն քով 
քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրանց ման ճշ տու թյան և գրա ռում-
նե րը կազ մե լու ո րա կի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում քա ղա քա ցիա կան 
կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ներ ի րա կա նաց նող մարմ նի ղե կա վա րը և 
գրան ցում կա տա րող աշ խա տո ղը: Հետ ևա բար, քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի 
գրա ռում նե րում ուղ ղում ներ, լրա ցում ներ կամ փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու վե րա բե-
րյալ կամ ուղ ղա կի ո րեն դրան հան գեց նող գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտն 
ա ռնչ վում է նաև քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ներ ի րա-
կա նաց նող մարմ նի ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տը և վե րա դարձ նե-
լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նի վճի ռը բո ղոք բե րած ան-
ձի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց ված լի նե լու փաս տը 
հիմ նա վո րող որ ևէ ա պա ցույց չի ներ կա յաց վել:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, քա նի որ «Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրանց-
ման ճշ տու թյան և գրա ռում նե րը կազ մե լու ո րա կի հա մար ան մի ջա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն է կրում քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում-
ներ ի րա կա նաց նող մար մի նը, ի սկ տվ յալ դեպ քում այդ պի սի գրառ մանն ուղ ղա կի ո րեն 
հան գեց նող Դա տա րա նի վճիռն ա ռնչ վում է նաև Գոր ծա կա լու թյան պար տա կա նու-
թյուն նե րին:
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21.12.2011թ.
26. «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ v. Դա նի ել Բար սե ղյան և այ լոց, քա ղա քա-

ցիա կան գործ թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10 

Դա տա կան ծա նուց ման հար ցին ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է 
«ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Դա նի ել Բար սե ղյա նի և այ լոց գոր ծով  կա յաց-
րած ո րոշ մամբ: 

Նշ ված հար ցի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ դրանք ան հիմն են, քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 
Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վել է 27.07.2011 թվա կա նին, այն Ըն կե րու թյու նը ստա ցել 
է 05.08.2011 թվա կա նին, վե րաքն նիչ բո ղո քը բե րել է 06.09.2011 թվա կա նին, ի սկ Դա տա-
րա նի կող մից վճիռն Ըն կե րու թյա նը հրա պա րակ ման կամ ա ռն վազն հա ջորդ օ րը պատ-
վիր ված նա մա կով ու ղար կե լու վե րա բե րյալ որ ևէ ա պա ցույց սույն գոր ծում առ կա չէ: 

Ինչ վե րա բե րում է Ըն կե րու թյա նը հաս ցե ագր ված Դա տա րա նի վճիռն ու ղար կե լու 
վե րա բե րյալ 28.07.2011 թվա կա նով թվագր ված գրու թյա նը, ա պա այդ մա սով Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նշ ված գրու թյու նը չի կա րող դիտ վել որ պես Դա տա-
րա նի վճի ռը դրա հրա պա րակ ման կամ ա ռն վազն հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով 
Ըն կե րու թյանն ու ղար կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց:

Հետ ևա բար, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ 
Դա տա րա նը վճիռն Ըն կե րու թյանն է ու ղար կել այն հրա պա րա կե լու հա ջորդ ի սկ օ րը, 
ան հիմն է և չի բխում սույն գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րից:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե րու թյամբ սահ ման ված վճ ռի օ րի նա կը հրա-
պա րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով Ըն կե րու թյանն ու ղար կե լու իմ-
պե րա տիվ պա հան ջը, ին չի ար դյուն քում վեր ջինս զրկ վել է օ րեն քով սահ ման ված մե-
կամ սյա ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քից:

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րել նաև Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ Դա տա րա նի վճ ռի հրա պա րակ մա նը 
բո ղոք բե րած ան ձը ներ կա գտն վե լու և դրա հրա պա րա կու մից ան մի ջա պես հե տո այն 
ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել, սա կայն ներ կա չի գտն վել, քա նի որ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի որ ևէ նոր մով սահ ման ված չէ վճ ռի հրա պա-
րակ մա նը պար տա դիր ներ կա գտն վե լու պա հանջ:

28.03.2012թ.
27. «Յու նի բանկ» ՓԲԸ v. Գուր գեն Խա չատ րյան և այ լոք, քա ղա քա ցիա կան 

գործ թիվ Ե ԿԴ/1182/02/11 

Սույն գոր ծով կա յաց ված ո րոշ մամբ ո րոշ մամբ ևս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա-
հաս տա տել է «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Դա նի ել Բար սե ղյա նի և այ լոց 
թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10 գոր ծով ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը:

Տ վ յալ գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու-
նը` վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ-
նե լու մա սին, և վե րա դարձ նե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա-
րա նի վճի ռը հրա պա րակ վել է 30.09.2011 թվա կա նին, ո րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող 
էր բեր վել մինչև 31.10.2011 թվա կա նը, սա կայն վե րաքն նիչ բո ղո քը փոս տային ծա ռա յու-
թյանն է հանձն վել 10.11.2011 թվա կա նին: Միա ժա մա նակ, վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ-
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կա յաց ված բաց թողն ված ժամ կե տի պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու մա սին միջ-
նոր դու թյամբ բո ղոք բե րած ան ձը հայտ նել է, որ Դա տա րա նի վճի ռը ստա ցել է 13.10.2011 
թվա կա նին և վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու մե կամ սյա ժամ կետ չի ու նե ցել: Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է նաև, որ բո ղոք բե րած ան ձի նշ ված փաս տար կը և 
հիմ նա վո րու մը չի կա րող վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու հար գե լի 
պատ ճառ հա մար վել, քա նի որ Ըն կե րու թյու նը Դա տա րա նի 30.09.2011 թվա կա նի վճի ռը 
ստա ցել է 13.10.2011 թվա կա նին, և վեր ջինս վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար 
ու նե ցել է 18 օր ժա մա նակ: 

Անդ րա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ 
օ րենս դի րը բո ղո քարկ ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տի սկիզբ 
է հա մա րել ոչ թե վճի ռը բո ղո քա բե րի կող մից ստա նա լու պա հը, այլ դրա հրա պա րակ-
ման պա հը, ուս տի բո ղո քա բե րի կող մից վճի ռը ստա նա լուց հե տո մե կամ սյա ժամ կետն 
ա վարտ ված չլի նե լու պայ ման նե րում դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ժամ կե տի բաց-
թող ման պատ ճառն այն հիմ նա վոր մամբ, որ վճի ռը 12 օր ուշ է ստաց վել, չի կա րող հա-
մար վել հար գե լի, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ օ րենսդ րու-
թյան նման տրա մա բա նու թյու նը պետք է դի տար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի այլ հոդ ված նե րի հետ հա մադ րու թյամբ` մաս նա վո րա պես հաշ վի 
առ նե լով, որ բո ղո քարկ ման մե կամ սյա ժամ կե տի վե րա բե րյալ նման դիր քո րո շումն 
ըն դու նե լի է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
պար բե րու թյան պա հանջ նե րի պահ պան ված լի նե լու դեպ քում: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե րու թյամբ սահ ման ված վճ ռի օ րի նա կը հրա-
պա րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով Ըն կե րու թյանն ու ղար կե լու իմ-
պե րա տիվ պա հան ջը, ին չի ար դյուն քում վեր ջինս զրկ վել է օ րեն քով սահ ման ված մե-
կամ սյա ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քից:

14.04.2012թ.
28. Ի զա բել լա Ա սյան v. Ա պետ Ա սյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 2-1369 

Սույն գոր ծով կա յաց րած ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է դա-
տա րա նի վճիռն ան ձին չհանձն վե լու և բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու 
ի րա վա կան հետ ևանք նե րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ դա տա րա նի կող մից 
չեն կա րող ստեղծ վել այն պի սի ձևա կան խո չըն դոտ ներ, ո րոնց ար դյուն քում կխախտ վի 
ան ձանց` դա տա կան ա կտն օ րեն քով նա խա տես ված կար գով վե րա նայե լու ի րա վուն քը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ րել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ բո ղո քա բե րի կող մից չեն ներ կա յաց-
վել բո ղո քարկ վող վճ ռի մա սին տե ղե կա նա լու ժամ կե տի վե րա բե րյալ հիմ նա վո րում-
ներ և հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է 
նաև, որ բո ղո քա բե րը, որ պես գոր ծին մաս նակ ցող ան ձ, 16.09.2011 թվա կա նին ար դեն 
ի սկ տե ղե կաց ված էր վճ ռի մա սին, մինչ դեռ վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց վել միայն 
03.11.2011 թվա կա նին, այ սինքն` վճի ռը ստա նա լուց հե տո նույ նիսկ չի պահ պան վել ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տը:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի 
չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցի չը ձեռ նար կել է բո լոր 
հնա րա վոր մի ջոց նե րը Ա պետ Ա սյա նի վե րա բե րյալ քնն ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
նյու թե րին ծա նո թա նա լու, դրանց վե րա բե րյալ իր ա ռար կու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լու 
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և կա յաց ված դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու հա մար, որ պի սի փաստն ա պա ցուց վում 
է պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցուց չի կող մից 16.09.2011 թվա կա նին փաս տաթղ թեր ստա-
նա լու մա սին Դա տա րա նին ներ կա յաց ված դի մու մով: Ի սկ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
փաս տաթղ թե րը՝ այդ թվում Դա տա րա նի 13.06.2007 թվա կա նի վճի ռը պա տաս խա նո-
ղի ներ կա յա ցուց չի կող մից ստա նա լու կոնկ րետ ամ սա թի վը պարզ չլի նե լու պայ ման նե-
րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չէր կա րող գալ հիմ նա վոր եզ րա հանգ ման այն մա սին, 
թե պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցի չը ե րբ է ստա ցել Դա տա րա նի 13.06.2007 թվա կա նի 
վճի ռը, ո րի պայ ման նե րում միայն վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն կու նե նար այն բո ղո քար-
կե լու օ րեն քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու հար ցը քն նար կե լիս պետք է քն-
նար կեր այն հիմ քե րը, ո րոնք բեր վել են բո ղոք բե րո ղի կող մից: 

Սույն գոր ծում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րող ան ձը նշել է, որ Դա տա րա նի 13.06.2007 
թվա կա նի վճ ռի կա յաց ման և ը նդ հան րա պես իր վե րա բե րյալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
առ կա յու թյան մա սին որ ևէ կերպ չի տե ղե կաց վել, գոր ծի քն նու թյան մա սին պատ շաճ չի 
ծա նուց վել: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
պետք է հաշ վի առ ներ նաև նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի այն խախ տում-
նե րը, ո րոնք բարձ րաց վել են բո ղոք բե րող ան ձի կող մից և միջ նոր դու թյան բա վա րար-
ման հար ցը քն նար կեր նաև այդ հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լով:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է սույն գո րո ծով բարձ-
րաց ված ե րկ րորդ հար ցին` գոր ծին մաս նակ ցի չդարձ ված ան ձի կող մից բո ղոք բե րե լու 
ժամ կետ նե րին :

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ա րձ նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծին մաս-
նա կից չդարձ ված ան ձանց հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է դա տա կան ակ տի բո ղո-
քարկ ման ե ռամ սյա ժամ կետ: Միա ժա մա նակ օ րենս գիր քը սահ մա նել է նաև այդ ժամ-
կե տի հաշ վարկ ման կար գը` այն օր վա նից սկ սած, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ կա րող էր 
ի մա նալ նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման մա սին (տես Մա նիկ Հո վա նե սյա նը, Թի նա 
Օ գա նե զո վան ը նդ դեմ Ա րաք սի Սե րո բյա նի թիվ Ա ՎԴ1/0049/02/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 27.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը): Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման նմա նա տիպ կար գը, ո րն ըն դուն ված է Եվ րո պայի Խորհր-
դի այլ ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից, նե րառ վում է պե տու թյան հայե ցո ղա կան լիա-
զո րու թյան մեջ, ին չը բխում է նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րից (տես Ստաբ բինգ սը և մյուս ներն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 54):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոն շյալ ի րա վա կան կար գա վո րու մը վե րա-
բե րում է գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մից դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ-
մա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը հս տակ տար բե րա կում 
է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց և գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված այն ան ձանց, 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` տար բե րա կե լով նաև վեր ջին նե րիս կող մից դա տա կան ակ տը 
բո ղո քար կե լու ժամ կետ նե րը: Միա ժա մա նակ որ պես գոր ծին մաս նակ ցող ան ձ օ րենս-
դի րը հա մա րում է նաև պա տաս խա նո ղին, ի սկ պա տաս խա նող ներ են այն քա ղա քա ցի-
նե րը և ի րա վա բա նա կան ան ձինք, ո րոնց դեմ հայց է հա րուց վել: 

Հետ ևա բար այն դեպ քում, ե րբ ան ձի դեմ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ըն դուն-
վում է վա րույթ, վեր ջինս տվ յալ գոր ծով ձեռք է բե րում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի` պա-
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տաս խա նո ղի դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ և չի կա րող հա մար վել գոր ծին մաս նա-
կից չդարձ ված ան ձ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը կի րա ռե լի է այն ան ձանց 
կող մից բո ղոք բե րե լու ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք չու նեն նույն 
օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծով նշ ված դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ նե րից որ ևէ մե-
կը (կողմ, եր րորդ ան ձ, դի մող): Հետ ևա բար այն դեպ քե րում, ե րբ բո ղոք բե րող ան ձը 
տվ յալ գոր ծով ու նի դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, վեր ջի նիս կող մից բո ղո քարկ ման 
ժամ կետ նե րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ կե տը կի րա ռե լի չէ:

Սույն գոր ծով հայ ցը հա րուց վել է Ի զա բել լա Ա սյա նի կող մից ը նդ դեմ Ա պետ Ա սյա-
նի, ուս տի Ա պետ Ա սյա նը գոր ծով չէր կա րող լի նել գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձ, 
ում 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:

01.02.2012թ.
29. Ա ղավ նի Մա նու կյան v. Ար սեն Հով հան նի սյան, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 

Ե ՇԴ/0420/02/10 

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս, 
վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տը, պատ ճա ռա բա նել է, որ տվ յալ դեպ քում բո ղոք է ներ կա յաց-
վել այն դա տա կան ակ տի դեմ, ո րն այլևս գո յու թյուն չու նի, և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
05.11.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ բե կան վել է, հետ ևա բար չի կա րող բո ղո քարկ վել:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ար սեն Հով հան նի սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի 
բո վան դա կու թյու նից պարզ է, որ վեր ջինս վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց րել է Եր ևա-
նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.07.2011 
թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0460/02/11 վճ ռի դեմ, սա կայն վե րաքն նիչ բո ղո քում վի ճարկ վող 
դա տա կան ակ տի հա մա րը նշ վել է թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10, ի սկ վճ ռի կա յաց ման տա րին, 
ա մի սը, ամ սա թի վը 04.07.2011 թվա կան, ին չի ար դյուն քում սույն վե րաքն նիչ բո ղո քը քն-
նարկ վել է թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում` ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տի 
սխալ կի րառ մամբ: Բա ցի այդ, թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց-
ված դա տա կան ակ տի տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը 09.07.2010 թվա կանն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քում կա յաց րած վճ-
ռի գոր ծի հա մա րը և վճ ռի կա յաց ման տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը սխալ նշելն ար դեն 
ի սկ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
3-րդ են թա կե տի պա հանջ նե րի խախ տում է, որ պի սի խախ տում նե րի առ կա յու թյու նը 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու և թույլ տր ված խախ տում նե րը վե րաց նե լու հա մար 
ե րկ շա բա թյա ժամ կետ տրա մադ րե լու հիմք է, մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 5-րդ 
են թա կե տի սխալ կի րառ ման ար դյուն քում բո ղոք բե րող ան ձը զրկ վել է վե րաքն նիչ բո-
ղո քում թույլ տր ված խախ տում նե րը վե րաց նե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա-
յաց նե լու ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից: 
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ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ
ԸՆԴՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

Գոր ծե րի ը նդ դա տու թյու նը

23.12.2010թ.
30. «Կա րա խա նյան և ըն կեր ներ ի րա վա բա նա կան գրա սե նյակ» ՍՊԸ և այ լոք v. 

ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե, վար չա կան գործ 
թիվ ՎԴ/2743/05/10 

Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նին են թա կա չեն նաև այն գոր ծե րը, ո րոնք բխում են հենց քրե ա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից: Ը նդ ո րում, այդ ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րը ծա գում են քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում և քրե ա կան վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մար մին նե րի կող մից քրե ա կան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ հա մա պա-
տաս խան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս:

Հար կային մար մինն իր կող մից վե րահսկ վող ե կա մուտ նե րի բնա գա վա ռում նա-
խաքն նու թյունն ի րա կա նաց նում է հա մա պա տաս խան կա ռուց ված քային ստո րա բա-
ժա նում նե րի (քն նիչ նե րի) մի ջո ցով: Այ սինքն` հար կային ո լոր տում նա խաքն նու թյան 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում միայն հար կային մարմ նի հա մա պա տաս խան ստո րա բա-
ժա նում նե րի (քն նիչ նե րի) գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են դիտ վել որ պես քրե ա կան վա-
րույ թի ըն թաց քում ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող գոր ծո ղու թյուն ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման-
քը, որ հար կային մար մինն իր կող մից վե րահսկ վող ե կա մուտ նե րի բնա գա վա ռում նա-
խաքն նու թյունն ի րա կա նաց նում է հա մա պա տաս խան կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա-
նում նե րի (քն նիչ նե րի) մի ջո ցով, քա նի որ այդ պի սի լիա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված են 
բա ցա ռա պես հար կային մարմ նի հա մա պա տաս խան կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա-
նում նե րի քն նիչ նե րը:

Սույն գոր ծի փաս տե րով հաս տատ վել է այն հան գա ման քը, որ Կո մի տեի քնն չա-
կան վար չու թյու նում քնն վող թիվ 83101410 քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում տե ղե կու-
թյուն ներ և փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լու նպա տա կով Դե պար տա մեն տի ղե կա վա րին է 
դի մել ոչ թե Կո մի տեի քնն չա կան վար չու թյան` նշ ված քրե ա կան գոր ծը քն նող քն նի չը, 
այլ Կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կա լը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Կո մի տեի նա խա-
գա հի տե ղա կա լի կող մից Կո մի տեի քնն չա կան վար չու թյու նում քնն վող թիվ 83101410 
քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում Դե պար տա մեն տի ղե կա վա րից տե ղե կու թյուն ներ և 
փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը չեին կա րող դիտ վել որ պես 
քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քում ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող գոր ծո ղու-
թյուն ներ, այլ նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է դիտ վեին որ պես վար չա կան մարմ-
նի ի րա կա նաց րած վար չա րա րու թյուն, ո րի հետ կապ ված վե ճե րը բխում են հան րային 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից:

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գործն ը նդ դա տյա է ՀՀ վար-
չա կան դա տա րա նին:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը

25.02.2011թ.
31. Գ րի գոր Խա չե րյան v. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան, վար չա կան գործ թիվ 

ՎԴ/2603/05/10 

Վեր լու ծե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը` Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է,որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի լրա նա լուց հե տո ներ կա-
յաց ված հայ ցա դի մում նե րը դա տա րա նը վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան-
ձանց, ե թե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու 
մա սին միջ նոր դու թյու նը: Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը վե րա կանգ նե-
լու մա սին միջ նոր դու թյու նում պետք է նշ վեն բաց թողն ման պատ ճառ նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված բաց թողն ված դա-
տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու հար ցը քն նար կե լիս Դա տա րա նը պետք է 
ա ռաջ նորդ վեր ան ձի` իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար դա տա րան դի մե լու 
և դրա մատ չե լի ու թյան սկզ բունք նե րով: 

Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րան դի մե լու` ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված ժամ կե տային սահ մա-
նա փա կում նե րը Դա տա րա նը սույն գոր ծով պետք է կի րա ռեր Գրի գոր Խա չե րյա նի 
ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան մատ չե լի ու թյան լույ սի ներ քո: Նման 
պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին Գրի գոր Խա չե րյա նի միջ նոր դու թյու նը են թա կա է 
բա վա րար ման, քա նի որ Գրի գոր Խա չե րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը 09.12.2009 թվա կա նին 
տե ղե կա ցել է, որ Եր ևա նի Այ գես տան 11-րդ փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 5/2 հաս ցե ում 
գտն վող ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ առ կա է վեճ, ո րի կա պակ ցու թյամբ հայ ցա դի մում 
է ներ կա յաց 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 րան, ո րը 30.01.2010 թվա կա նին ըն դուն վել է վա րույթ և միայն 
այդ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ է տե ղե կա ցել Եր ևա նի քա ղա քա-
պե տի 27.03.2008 թվա կա նի թիվ 1399-Ա ո րոշ ման առ կա յու թյան մա սին: Այ սինքն` Գրի-
գոր Խա չե րյա նը Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րո շումն ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից եր կամ-
սյա ժամ կե տում չէր կա րող դի մել դա տա րան նշ ված ո րո շու մը վի ճար կե լու պա հան ջով:

Դա տա կան ծախ սե րը

20.10.2010թ. 
32.  Սի րա նուշ Սա քունց v. 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 Եր ևա նի Կենտ րոն 
և Նորք-Մա րաշ բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա տա րող Հայկ Ղու կա սյան, վար չա կան 
գործ թիվ ՎԴ/2383/05/10 

Սույն գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը իր ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա-
դարձ րել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մին կց ված չեն 
սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տաթղ-
թե րը և բա ցա կա յում է օ րեն քով նա խա տես ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ-
գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու-
թյուն:

Էջ 
144-147

Էջ 
138-143
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Դա տա րա նը իր ո րոշ մամբ Սի րա նուշ Սա քուն ցի բո ղո քը մեր ժել է այն պատ ճա-
ռա բա նու թյամբ, որ ֆի զի կա կան ան ձինք ա զատ ված են պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը գան գա տար կե լու վե րա բե րյալ դի մում նե-
րով, այլ ոչ թե հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ո րո շում նե րը) վի ճար կե լու 
հայ ցե րով, ո րոնց տար բե րու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ ա ռա ջին դեպ քում դի մու-
մը ներ կա յաց վում է վե րա դաս մարմ նին, ի սկ մյուս դեպ քում հայ ցա դի մու մում է ներ կա-
յաց վում դա տա րան: Այ նու հետև Դա տա րա նը նշել է նաև, որ Սի րա նուշ Սա քուն ցը հայ-
ցա դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան, որ պի սի պա րա գա յում վեր ջինս 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի հիմ քով ա զատ ված չէ պե տա-
կան տուր քի վճա րու մից: 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տը, ո րը մաս նա վո րա-
պես հար կա դիր կա տա րող նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը դա տա րան նե րում գան գա տար կե-
լու վե րա բե րյալ դի մում նե րով ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ֆի զի կա կան 
ան ձանց հա մար նա խա տե սում է ար տո նու թյուն` պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա-
տե լու տես քով: Նշ ված հոդ վա ծը թվար կում է այն դեպ քե րը, ե րբ գոր ծում է դա տա րան-
նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու ար տո նու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, 
այդ հոդ վա ծից բխում է, որ հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող 
են դրս ևոր վել և ակ տիվ, այդ թվում նաև ուղղ ված վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը, և 
պա սիվ ե ղա նա կով, ի նչ պես օ րի նակ ան գոր ծու թյան դեպ քում, կա րող են գան գա տարկ-
վել, ո րը հենց նույնն է, թե վի ճարկ վել դա տա կան կար գով` ա ռանց պե տա կան տուրք 
վճա րե լու պար տա վո րու թյան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի վե րոն շյալ 
մեկ նա բա նու թյու նը բխում է նաև նույն օ րեն քի այլ հոդ ված նե րի հա մա լիր վեր լու ծու-
թյու նից: Մաս նա վո րա պես, նույն օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուրք 
վճա րող ներն ի րա վունք ու նեն վե րա դա սու թյան, ի նչ պես նաև դա տա կան կար գով 
գան գա տար կել պե տա կան տուրք գան ձող մարմ նի կամ պաշ տո նա տար ան ձանց գոր-
ծո ղու թյուն նե րը, 41-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը գան ձե լիս հա մա պա-
տաս խան ծա ռա յու թյուն ներ կամ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար 
ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են գան գա տարկ վել այն մար մին, ո րին ան մի ջա-
կա նո րեն են թարկ վում են այդ ան ձինք, կամ դա տա րան:

Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով 
գան գա տար կու մը վե րա բե րում է ի նչ պես վե րա դա սու թյա նը, այն պես էլ դա տա կան 
կար գին, ի սկ 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տը կար գա վո րում է դա տա կան կար գով հար կա-
դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը գան գա տար կե լու դեպ քում պե տա կան տուր քի 
ար տո նու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան հիմն է Դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու-
թյու նը, որ ֆի զի կա կան ան ձինք ա զատ ված են պե տա կան տուր քի վճա րու մից հար կա-
դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը գան գա տար կե լու վե րա բե րյալ դի մում նե րով, այլ 
ոչ թե հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ո րո շում նե րը) վի ճար կե լու հայ ցե րով, 
ո րոնց տար բե րու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ ա ռա ջին դեպ քում դի մու մը ներ կա-
յաց վում է վե րա դաս մարմ նին, ի սկ մյուս դեպ քում հայ ցա դի մում է ներ կա յաց վում դա-
տա րան:

30.11.2010թ. 
33.  Գո հար Կա րագյո զյա նը և այ լոք v. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ 

գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի « Կենտ րոն» տա րած քային ստո րա բա ժա-
նում, վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2648/05/10 

Էջ 
354-361
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Վե րա հաս տա տե լով նախ կին ո րո շում նե րում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րը, այդ 
թվում՝ դրա տա րա ժամ կե տու մը կամ վճար ման հե տաձ գու մը նպա տակ են հե տապն-
դում վե րաց նել ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան այն պի սի խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք 
պայ մա նա վո րում են ան ձի մոտ հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պատ-
ճա ռով դա տա րան դի մե լու, վե րա դաս ա տյան բո ղոք ներ կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյու-
նը։ 

Այդ նպա տա կից ել նե լով` օ րենս դի րը, ի տար բե րու թյուն պե տա կան տուր քի վճա-
րու մից ա զա տե լու ձևով ար տո նու թյուն սահ մա նե լուն, դա տա րա նի հա մար ա ռա վել 
լայն հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն է սահ մա նել պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա-
ժամ կե տե լու կամ հե տաձ գե լու հար ցում։ Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է դա տա րա նի դե-
րով` որ պես ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ նի, ո րը միա ժա մա նակ պետք է 
ա պա հո վի ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը ո րոշ ման կա յաց ման հիմ քում դրել էր այն հան գա-
ման քը, որ հայց վոր նե րը չեն ներ կա յաց րել պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու 
հա մար հիմք հան դի սա ցող ի րենց գույ քային դրու թյան վե րա բե րյալ որ ևէ ա պա ցույց, 
ի սկ Դա տա րա նը բո ղո քը մեր ժե լիս գտել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ո րո շումն 
ի րա վա չափ է և կա յաց վել է օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի պահ պան մամբ։

Գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` հայ ցա դի մու մին կից միջ նոր դու թյամբ Գո հար Կա-
րագյո զ յա նը, Ռու բեն և Ար փի Կա րա պե տյան նե րը խնդ րել են տա րա ժամ կե տել պե տա-
կան տուր քի վճա րու մը և այն լու ծել վճ ռով` հաշ վի առ նե լով, որ ներ կա յումս չեն աշ խա-
տում և գտն վում են նյու թա կան ծանր պայ ման նե րում։ 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա-
նը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը ստու գե լիս պար տա վոր 
էր պար զել, թե սույն գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րանն ա ռաջ նորդ վել է ա րդյոք ան-
ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ա պա հով ման սկզ բուն քով և ե լել է այդ ի րա-
վուն քը ոչ միայն տե սա կա նո րեն, այլև գործ նա կա նում ա պա հո վե լու նպա տա կից։ Այդ 
հան գա ման քը պար տա վո րեց նում է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին իր հայե ցո ղա կան 
լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նել` ել նե լով ան ձի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի ա պա հով ման գե րա կա յու թյու նից։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի վե րոն-
շյալ ձևով ի րա կա նա ցու մը գոր ծով պետք է դրս ևոր վեր` հայց ներ կա յաց նե լու պա հին 
պե տա կան տուրք վճա րե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը պար զե լու ուղ ղու-
թյամբ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լով` տվ յալ դեպ քում հայց վոր նե րին 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ներ կա յաց նե լու միջ նոր դու թյու նը հիմ նա վո րող ա պա-
ցույց ներ։ Մինչ դեռ, ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը հայց վոր նե րին նման հնա րա վո րու-
թյուն չի տվել, ի սկ Դա տա րանն էլ իր հեր թին, հաշ վի չառ նե լով վե րո հի շյալ հան գա-
ման քը, մեր ժել է բո ղո քը:

Դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ Դա տա րա նը չի քն նար կում բո ղո-
քը` « Պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր-
դու թյու նը մեր ժե լու» մա սով, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
125-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րագր ված դրույ թից ա կն հայտ է, որ ո րո շումն այդ մա-
սով բո ղո քարկ ման են թա կա չէ, վար չա կան դա տա րա նը` 3 դա տա վո րի կազ մով, «  Պե-
տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը 
մեր ժե լու» մա սով բո ղո քը քն նար կե լու ի րա վա սու թյուն չու նի, քա նի որ նույն հոդ վա ծի 
1-ին մա սով` դա տա րա նի հա մար նման ի րա վունք սահ ման ված չէ, 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 .

Այն դեպ քե րում, ե րբ հայ ցա դի մու մի վե րա դարձ ման հիմք է միայն պե տա կան 
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տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց-
նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան մեր ժու մը, և այդ ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց վել է բո-
ղոք, ա պա վար չա կան դա տա րա նի կող մից 3 դա տա վո րի կազ մով բո ղո քի քն նու թյան 
ա ռար կան պետք է լի նի նման միջ նոր դու թյան մերժ ման հետ ևան քով հայ ցա դի մու մի 
վե րա դար ձը: Հետ ևա բար, Դա տա րա նը 3 դա տա վո րի կազ մով բո ղո քի քն նու թյան ժա-
մա նակ պետք է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ ներ ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյան հիմ-
նա վոր վա ծու թյու նը, քա նի որ տվ յալ դեպ քում չի կա րող հայ ցա դի մու մի վե րա դար ձի 
օ րի նա կա նու թյու նը գնա հատ վել ա ռանց դրա հիմ քը կազ մող միջ նոր դու թյու նը քն նար-
կե լու: Այդ դիր քո րո շու մը բխում է նաև ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան սահ մա նադ-
րա կան սկզ բուն քից, քա նի որ բո ղո քի` միջ նոր դու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյան մա սը քն-
նարկ ման ա ռար կա չդարձ վե լու դեպ քում ֆի նան սա կան սահ մա նա փա կում նե րի պատ-
ճա ռով ան ձի` դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ա պա հով ման մե խա նիզմ ներն ար դյու նա-
վետ չեն կա րող հա մար վել: 

22.12.2010թ.
34.  Գա յա նե Մել կու մյան v. ՀՀ կա ռա վա րու թյուն, վար չա կան գործ թիվ 

ՎԴ/2654/05/10 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Գա յա նե Մել կու մյա նը հայ ցա դի մու մին կից 
ներ կա յաց րել է միջ նոր դու թյուն, ո րով խնդ րել է հե տաձ գել պե տա կան տուր քի վճար-
ման ժամ կե տը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ ներ կա յումս չի աշ խա տում: ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նը 02.08.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա յա նե Մել կու մյա նի նշ ված միջ նոր դու թյու-
նը մեր ժել է, ի սկ հայ ցա դի մու մը և դրան կից փաս տաթղ թե րը վե րա դարձ րել է վեր ջի-
նիս այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ նա միջ նոր դու թյամբ չի ներ կա յաց րել պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու հա մար հիմք հան դի սա ցող որ ևէ հիմ նա վո րում, այն է` 
գույ քային դրու թյան վե րա բե րյալ ա պա ցույց:

Վե րա հաս տա տե լով պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լը մեր ժե լու հիմ քով 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից զր կե լու վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ-
տած դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը գոր-
ծով ա ռա ջին հեր թին պետք է ա ռաջ նորդ վեր ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու-
թյան ա պա հով ման սկզ բուն քով և ել ներ այդ ի րա վուն քը ոչ միայն տե սա կա նո րեն, այլև 
գործ նա կա նում ա պա հո վե լու նպա տա կից: Նշ ված հան գա ման քը պար տա վո րեց նում է 
դա տա րա նին իր հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նել` ել նե լով ան ձի հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման գե րա կա յու թյու նից:

22.08.2012թ.
35. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյուն v. 

Ռու բեն Մայի լ յան, վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1040/05/12 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար-
ձել է վճար ման կար գադ րու թյան վա րույ թից հայ ցային վա րույ թի ան ցնե լու պա րա գա-
յում հայց վո րի կող մից պե տա կան տուր քի վճար ման հար ցին և 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, 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 
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պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն (տե՛ս ը ստ 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 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 01.07.2011 թվա կա նի 
թիվ ՎԴ6/0035/05/10 ո րո շու մը):

Մինչ դեռ վե րաքն նիչ բո ղո քով Ծա ռա յու թյու նը պա հան ջել է բե կա նել Դա տա րա-
նի 27.03.2012 թվա կա նի վճ ռի` Ծա ռա յու թյու նից պե տա կան բյու ջե 1.500 ՀՀ դրամ բռ նա-
գան ձե լու մա սը և այն փո փո խել` պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո ղոք բե րած 
ան ձն ա զատ ված է սույն գոր ծով հայ ցի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա-
րու մից: Հետ ևա բար, նկա տի ու նե նա լով, որ բո ղոք բե րած ան ձը Դա տա րա նի վճի ռը 
բո ղո քար կել է ոչ թե ամ բող ջու թյամբ, այլ հայց ներ կա յաց նե լու հա մար իր նկատ մամբ 
պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն դնե լու մա սով, ա պա վեր ջինս օ րեն-
քի ու ժով ա զատ ված է նաև Դա տա րա նի վճ ռի նշ ված մա սի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք ներ-
կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից: 

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

Գործ հա րու ցե լու հիմ քը և հայ ցի տե սակ նե րը

06.12.2010թ.
36. Եր ևա նի «Գ լա ձոր» հա մալ սա րան ու սում նաար տադ րա կան կոո պե րա տիվ v. 

ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյուն, վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2298/05/10 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 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-
կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի Կոն վեն ցիայի 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 ցիա 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)։

Բա ցի այդ, 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան-
ձի քա ղա քա ցիա 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 ցիա 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 ցիայի 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 ցիա 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 նի հու նի սի 19, կետ 52, Զ-ն և այ լոք ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու-
թյան(Z. and Others v. The United Kingdom), թիվ 29392/95, 91-93-րդ կե տեր)։ 
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Ան ձի դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 
և Կոն վեն ցիայով։ Ը նդ ո րում, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ճա նաչ ման հայ ցով դա տա րան դի մե-
լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել, ե թե ան ձն ու նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 65-67-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված վի ճարկ ման, պար տա-
վո րեց ման կամ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: 
Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ 
մա սե րով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար որ ևէ սահ մա նա փա-
կում նա խա տես ված չէ:

Սույն գոր ծով Հա մալ սա րա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել պա հան ջե լով`
1. Նա խա րա րու թյան` պե տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-

նե րի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րում հա վա տար մագր ման պա հան ջի շր ջանց-
ման գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) ճա նա չել ոչ ի րա վա չափ,

2. Նա խա րա րու թյան` Հա մալ սա րա նի «Հայոց լե զու և գրա կա նու թյուն» և 
« Թարգ ման չա կան գործ» մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով հա վա տար մագ րում չի րա կա-
նաց նե լու հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) ճա նա չել ոչ ի րա վա չափ,

3. վե րաց նել Նա խա րա րու թյան ան գոր ծու թյան հետ ևանք նե րը` պար տա վո րեց-
նե լով վեր ջի նիս ան հա պաղ կազ մա կեր պել Հա մալ սա րա նի «Հայոց լե զու և գրա կա նու-
թյուն» և « Թարգ ման չա կան գործ» մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով հա վա տար մագ րու մը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված ճա նաչ ման հայ ցը 
վե րա բե րում է վար չա կան մարմ նի գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լուն, ո րի ներ-
կա յաց ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը նա խա տես ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով, ի սկ նշ ված մա սով հայց ներ կա յաց նե-
լու դեպ քում նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի սահ մա նա փա կու մը չի տա րած վում:

Հայ ցա դի մում ըն դու նե լը, հայ ցա դի մում վե րա դարձ նե լը, 
հայցադիմումի ըն դու նու մը մեր ժե լը

27.06.2011թ.
37.  Ֆահ րադ Ա փու ջա նյան և այ լոք v. Ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում ե րկ րա-

շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մնա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նային խն դիր նե րի 
լուծ ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող բնա կա րա նային շի-
նա րա րու թյան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կե լի տնե րի (բ նա կա րան-
նե րի) հատ կաց ման հար ցե րով հանձ նա ժո ղով, վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4556/05/10 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ան ձի նկատ-
մամբ հեր թա ցու ցա կում ը նդ գրկ վե լու չա փա նիշ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու մա սին 
ո րո շում կա յաց վե լու դեպ քում ան ձը հա մար վում է բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) ստա նա-
լուն չհա վակ նող, ին չից հետ ևում է, որ նման ո րո շումն ի րե նից ներ կա յաց նում է մի ջամ-
տող վար չա կան ա կտ, ո րով ա վարտ վում է ան ձի նկատ մամբ հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թը, քա նի որ դրա մի ջո ցով Հանձ նա ժո ղո վը մեր ժում է ան ձի` բնա կա րան (բ նա-
կե լի տուն) ստա նա լուն հա վակ նե լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը: Դրան հա կա ռակ 
բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձի դեպ քում նրա նկատ մամբ 
հա րուց ված վար չա կան վա րույթն ա վարտ վում է ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի 
կող մից բնա կա րան նե րի (բ նա կե լի տնե րի) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կի 
հաս տատ ման մա սին հրա մա նի կա յաց մամբ: 

Այ սինքն` Կա նո նա կար գը նա խա տե սում է վար չա կան վա րույ թի ա վարտ ման եր-
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կու հնա րա վո րու թյուն, ո րոն ցից մե կի ար դյուն քում ըն դուն վում է մի ջամ տող վար չա կան 
ա կտ` հեր թա ցու ցա կում ը նդ գրկ վե լու չա փա նիշ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու մա սին 
ո րո շում, ի սկ մյու սի ար դյուն քում` բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ` բնա կա րան նե րի 
(բ նա կե լի տնե րի) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կի հաս տատ ման մա սին հրա-
ման:

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 բնա կա րան նե րի (բ նա կե լի տնե րի) ստա նա լուն հա-
վակ նող ան ձանց ցու ցա կի հաս տատ ման մա սին ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի 
հրա մա նը, հետ ևա բար նաև այդ հրա մա նի կա յաց մամբ վար չա կան վա րույ թի ա վար-
տը, վե րա բե րում է բա ցա ռա պես բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) ստա նա լուն հա վակ նող 
ան ձանց, ի սկ բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) ստա նա լուն չհա վակ նող ան ձանց մա սով 
վար չա կան վա րույթն ա վարտ վում է հեր թա ցու ցա կում ը նդ գրկ վե լու չա փա նիշ նե րին 
չհա մա պա տաս խա նե լու մա սին Հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ ման կա յաց մամբ, քա նի որ այդ 
ո րոշ ման մի ջո ցով Հաձ նա ժո ղո վը մեր ժում է ան ձանց` բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) 
ստա նա լուն հա վակ նե լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը, հետ ևա բար նաև նրանց նկատ-
մամբ ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի նշ ված ո րոշ ման կա յաց ման հնա րա վո րու-
թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Հանձ նա ժո ղո վի 
05.10.2010 թվա կա նի թիվ 20 ար ձա նագ րու թյամբ կա յաց րած ո րո շու մը պա րու նա կում է 
վար չա կան ակ տի բո լոր վա վե րա պայ ման նե րը: 

Մաս նա վո րա պես` այն`
1) ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, այն է` կար գա վո րում է վար չա կան մարմ նի` 

Հանձ նա ժո ղո վի և ֆի զի կա կան ան ձանց` Ֆահ րադ Ա փու ջա նյա նի և նրա ըն տա նի քի 
ան դամ նե րի միջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը,

2) ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ է` դրա 1-ին հա վել վա ծի 42-րդ կետն ուղղ ված է 
Ֆահ րադ Ա փու ջա նյա նին և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րին,

3) ըն դուն վել է վար չա կան մարմ նի` Հանձ նա ժո ղո վի կող մից,
4) ըն դուն վել է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում, այն է` կար գա վո րում է ա ղե-

տի գո տու բնա կա վայ րե րում ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մնա ցած ըն տա նիք-
նե րի բնա կա րա նային խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ 
ի րա կա նաց վող բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց-
ված բնա կե լի տնե րի (բ նա կա րան նե րի) հատ կաց ման ո լոր տում ա ռա ջա ցած ի րա վա-
հա րա բե րու թյուն նե րը,

5) հե տապն դում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տակ, այն է` կար գա վո-
րում է հայց վոր նե րի հեր թա ցու ցա կում ը նդ գր կե լու չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա-
նու թյան հար ցը,

6) ուղղ ված է Ֆահ րադ Ա փու ջա նյա նի և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րի ի րա վունք-
նե րի վե րաց մա նը` բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց-
ված բնա կա րան նե րը (բ նա կե լի տնե րը) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կում 
չընդգր կե լուն:

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Հանձ նա ժո ղո վի 05.10.2010 թվա-
կա նի թիվ 20 ար ձա նագ րու թյամբ կա յաց րած ո րո շու մը որ պես վար չա կան ա կտ չո րա-
կե լու վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճ ռա բեկ բո ղո քի շր ջա նակ նե րում քն նարկ ման ա ռար կա 
է դարձ րել նաև ի րա վա կան հետ ևյալ հար ցադ րում նե րը.

արդյո՞ք հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լուց հե տո ան ձն ի րա վունք ու նի թե րու թյուն-
նե րը վե րաց նե լու հետ միա ժա մա նակ ա վե լաց նել հայ ցա պա հան ջը, և ա րդյո՞ք նշ վա ծը 
հիմք է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հա մար:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե-
տի և 78-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի վկա յա կոչ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու դեպ քում դա տա րա նը նշում է այն խախ տում նե րը, 
ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու հա մար, ո րից հե տո ան ձը 
նույն հայ ցա դի մու մի մեջ` դա տա րա նի կող մից նշ ված խախ տում նե րը վե րաց նե լու դեպ-
քում ի րա վունք ու նի այն կր կին ներ կա յաց նել դա տա րան: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա վա րա կան վե-
րոն շյալ նոր մը չի ար գե լում ան ձին հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վե լու դեպ քում ներ կա յաց-
նել նոր պա հանջ նե րով հայ ցա դի մում: Հետ ևա բար, հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լուց 
հե տո ան ձն ի րա վունք ու նի թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու հետ միա ժա մա նակ ա վե լաց-
նել հայ ցա պա հան ջը և ներ կա յաց նել հայ ցա դի մում: 

Անդ րա դառ նա լով ե րկ րորդ ի րա վա կան հար ցադր մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րել նշել, որ նշ ված ի րա վա կան հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար 
պետք է հիմք ըն դու նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 5-րդ կե տի ի րա վա կան կար գա վո րու մը: Նշ ված նոր մով հայ ցա դի մու մի ըն-
դու նու մը մեր ժե լու հիմք է այն դեպ քը, ե րբ ան ձը ներ կա յաց րել է նույն հայ ցա դի մու մը, 
սա կայն չի վե րաց րել դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված և գոր ծի քն նու թյան հա մար 
ար գելք հան դի սա ցող թե րու թյուն նե րը:

Հետ ևա բար, այն դեպ քում, ե րբ ան ձը ներ կա յաց նում է ա վե լաց ված պա հան ջով 
հայ ցա դի մում, դա տա րանն ի րա վունք չու նի հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժել ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հիմ քով, 
քա նի որ այդ կե տը նշ ված ի րա վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծով 30.12.2010 թվա կա նին ներ կա յաց ված 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քը բա ցա կա յում է, քա նի որ ան-
ձը խախ տում նե րը վե րաց նե լու հետ միա ժա մա նակ ա վե լաց րել է պա հան ջը և ներ կա-
յաց րել հայ ցա դի մում, ո րի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմք ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծը չի պա րու նա կում:

02.02.2011թ.
38. Ա շոտ Սա ֆա րյան v. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ-

նե րի կո մի տեի Քա նա քեռ-Զեյ թուն հար կային տես չու թյուն, վար չա կան գործ թիվ 
ՎԴ/1585/05/10 

ՀՀ վար չա կան դա տա րան դի մե լու, հետ ևա բար նաև վար չա կան-դա տա վա րա-
կան կար գով խախտ ված ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյուն ի րա-
կա նաց նե լու ան ձի ի րա վուն քը բա ցար ձակ բնույթ չու նի և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով այն 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 պի սին, ո րոն ցով խա-
թար վի այդ ի րա վուն քի, հետ ևա բար նաև ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, քա նի 
որ որ ևէ սահ մա նա փա կում ան հա մա տե ղե լի է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հետ, ե թե այն չի 
հե տապն դում ի րա վա չափ նպա տակ, և ե թե այդ նպա տա կի և գոր ծադր վող մի ջոց նե րի 
միջև առ կա չէ ող ջա միտ հա վա սա րակշռ ված կապ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը բո ղո քը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա-
նու թյու նը, որ Ա շոտ Սա ֆա րյա նը չի պա հան ջում ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց-
նել կամ փո փո խել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, այլ պա հան ջում է ո րոշ ման նկատ-
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մամբ ամ բող ջու թյամբ կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք, որ պի սի պա հան ջը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չի հան դի սա նում 
վի ճարկ ման հայց, ի սկ ներ կա յաց ված մյուս պա հան ջով ոչ թե պա հան ջում է ըն դու նե-
լու այն բա րեն պաստ վար չա կան ակ տը, ո րի ըն դու նու մը մերժ վել է վար չա կան մարմ նի 
կող մից կամ ո րը նա չի ըն դու նել, այլ` վե րաց նել ան հիմն վար չա կան տու գան քը, որ պի-
սի պա հան ջը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով 
չի հան դի սա նում պար տա վո րեց ման հայց: Այս պի սով, Ա շոտ Սա ֆա րյա նը չի վե րաց րել 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 18.05.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա-
սին» ո րոշ մամբ նշ ված` պա հան ջին վե րա բե րող հայ ցա դի մու մի թե րու թյուն նե րը, ի սկ 
նշ ված թե րու թյուն նե րը չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նի նշ ված պատ ճա ռա բա-
նու թյան հետ ևան քով Ա շոտ Սա ֆա րյա նը զրկ վել է 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 իր գոր ծի հրա պա րա-
կային քն նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից: 

Այս պես, Ա շոտ Սա ֆա րյա նը, դի մե լով դա տա րան, պա հան ջել է ստուգ ման հանձ-
նա րա րա կա նի, ստուգ ման ար դյուն քում վար չա կան տու գան քի են թար կե լու մա սին 
վար չա կան ակ տի և նույն ակ տի բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված ո րոշ ման 
նկատ մամբ ամ բող ջու թյամբ կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք և վե րաց նել ան հիմն 
վար չա կան տու գան քը: 

Այ սինքն` Ա շոտ Սա ֆա րյանն ը ստ է ու թյան վի ճար կել է վար չա կան մարմ նի կող-
մից վար չա կան ակ տով ա ռա ջադր ված պար տա վո րու թյան ի րա վա չա փու թյու նը, որ պի-
սի պա հան ջը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
65-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցի հատ կա նիշ նե րին, ի նչ պես նաև ներ-
կա յաց րել է հետ ևանք նե րի վե րաց ման ա ծան ցյալ պա հանջ, որ պի սի ի րա վուն քից վեր-
ջինս օ գտ վում է նույն օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծով:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան հիմն է Դա տա րա-
նի այն հետ ևու թյու նը, որ Ա շոտ Սա ֆա րյա նի հայ ցա դի մու մի թե րու թյուն նե րը չվե րաց-
նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար:

Հայ ցի ա պա հո վու մը

27.04.2011թ.
39. ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի Սպան-

դա րյա նի հար կային տես չու թյուն v. «Ալ նես Քոնսթ րաքշն» ՍՊԸ, վար չա կան գործ 
թիվ ՎԴ/3511/05/10 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կրկ նել է իր այն դիր քո րո շու մը, 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: Հայ ցի ա պա հո վում կի րա ռե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
ա պա ցու ցել հայ ցի ա պա հո վում չկի րա ռե լու դեպ քում դա տա կան ակ տի կա տար ման 
դժ վա րաց ման կամ ան հնա րի նու թյան հան գա ման քը (տե‘ս` ը ստ դի մու մի «Բի լայն» 
ՍՊԸ-ի 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):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը մեկ այլ 
մի ջո ցով փո խա րի նե լու դա տա վա րա կան նոր մը կոչ ված է ա պա հո վե լու հայց վո րի և 
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պա տաս խա նո ղի շա հե րի հա մադր ված պաշտ պա նու թյու նը: Մաս նա վո րա պես` հայ ցի 
ա պա հով ման մեկ մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո ցով կա րող է փո խա րին վել, ե թե այն ան հա մա-
չափ սահ մա նա փա կում է պա տաս խա նո ղի ի րա վունք նե րը` կապ ված ար գե լան քի տակ 
դր ված գույ քի տի րա պետ ման, օգ տա գործ ման կամ տնօ րին ման հետ, կամ վեր ջի նիս 
կա րող է պատ ճառ վել վնաս, ո րից կա րե լի է խու սա փել հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը մեկ 
այլ մի ջո ցով փո խա րի նե լու դեպ քում: Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րել նշել, որ հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո ցով փո խա րի նե լու դեպ քում 
դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի հայց վո րի շա հե րը և այն նպա տակ նե րը, ո րը հե-
տապն դում է հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի կի րառ ման դա տա վա րա կան ի նս տի տու տը:

Հետ ևա բար, դա տա րանն ար դեն կի րառ ված հայ ցի ա պա հով ման մեկ մի ջո ցը 
մեկ այլ մի ջո ցով փո խա րի նե լու ան հրա ժեշ տու թյան փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու 
հա մար պար տա վոր է հիմն վել միայն այդ պի սի փաս տը հաս տա տող ա պա ցույց նե րի 
վրա, ա ռանց ո րոնց հնա րա վոր չէ եզ րա հանգ ման գալ այն մա սին, որ ար դեն կի րառ-
ված հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի փո խա րի նու մը նույն պես կա րող է բա ցա ռել դա տա-
կան ակ տի կա տա րումն ան հնա րին դարձ նող կամ դժ վա րաց նող հան գա մանք նե րը, 
ի նչ պես նաև վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի վի ճա կի վատ թա րա ցու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հաս տատ ված հա-
մա րե լով, որ տվ յալ դեպ քում փո խա րին ված հայ ցի ա պա հո վու մը ևս բա վա րար ե րաշ-
խիք ներ է ա պա հո վում հա րուց ված հայ ցով ա պա գա վճ ռի կա տար ման հա մար, ան տե-
սել է, որ նշ ված եզ րա հան գու մը հաս տա տող որ ևէ ա պա ցույց գոր ծում առ կա չէ: 

14.12.2012թ.
40. «Միլ լար» ՍՊԸ և Նա պո լե ոն Ա զի զյան v. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 

ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե, վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4841/05/12 

Սույն գոր ծով վեր լու ծե լով ներ պե տա կան, կոն վեն ցի ոն մի շարք դրույթ ներ, վե-
րա հաս տա տե լով հայ ցի ա պա հով ման ի նս տի տու տի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա-
հայ տած դիր քո րո շու մը, ան դրա դառ նա լով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի մի ջամ տու-
թյան հար ցի վե րա բե րյալ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ո րո շում նե-
րում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենս դի-
րը հս տակ սահ մա նե լով հայ ցի ա պա հով ման 5 մի ջոց ներ, ը ստ է ու թյան միա ժա մա նակ 
սահ մա նել է դրանց կի րա ռե լի ու թյան ո լոր տը: Այ սինքն, հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը 
կա րող է կի րառ վել միայն վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ: 

Անդ րա դառ նա լով վե ճի ա ռար կա եզ րույ թի բա ցա հայտ մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը տվ յալ դեպ քում վե ճի ա ռար կա ա սե լով նկա տի 
ու նի վար չա կան մարմ նի կող մից կա յաց ված վար չա կան ակ տը, այ սինքն՝ սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

Սույն գոր ծով վե ճի ա ռար կան վար չա կան մարմ նի կող մից սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի գրան ցումն է և ոչ Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն-
վող թիվ 79 և 80 շի նու թյուն նե րը: 

Ուս տի դա տա րա նը, որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ի րա վունք չու ներ սնան-
կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին ար գե լել տվ յալ շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ որ ևէ գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, այդ թվում` գույ քագ րու մը և օ տա րու մը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ 
հայց է հա րուց վում այլ դա տա րա նում, ա պա դա տա րա նի հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց-
նե րի կի րա ռու մը պետք է հա մա չափ լի նի և հնա րա վո րինս չխո չըն դո տի այլ ան ձանց 
օ րեն քով վե րա պահ ված ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը:

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
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րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տով նա խա տես ված` այլ 
ան ձանց կող մից վե ճի ա ռար կային վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա-
րումն ար գե լե լը վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո սույն գոր ծով չի 
կա րող կի րառ վել սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ:

Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լը և կար ճե լը

18.12.2012թ.
41.  Մա նուկ Ղա զան չյան v. 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 թյուն, վար չա կան գործ 
թիվ ՎԴ/0393/05/10 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լիս պատ-
ճա ռա բա նել է, որ հա րուց ված քրե ա կան գոր ծով հնա րա վոր է պարզ վեն այն պի սի հան-
գա մանք ներ, մաս նա վո րա պես` Մա նուկ Ղա զան չյա նի կող մից իր գույ քային ի րա վունք-
նե րի կազ մի ու քա նա կի մա սին հայ տա րա րա գիր ներ կա յաց նե լուց չա րամ տո րեն խու-
սա փե լու, հայ տա րա րագ րում տվ յալ ներ թաքց նե լու կամ դրանք խե ղա թյու րե լու հան-
գա մանք ներ, ո րոնք սույն գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն կու նե նան։ 
Հետ ևա բար, սույն գոր ծի քն նու թյունն ան հնար է մինչև Եր ևան քա ղա քի Նոր Նոր քի 
քնն չա կան բաժ նի կող մից Մա նուկ Ղա զան չյա նի նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
173-րդ հոդ վա ծի և 345.1-ին հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րով հա րուց ված թիվ 17107711 քրե ա-
կան գոր ծով ո րո շում կա յաց նե լը:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
հիմ քե րի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը, գտել է, որ Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նը որ ևէ կերպ չի հիմ նա վո րել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու-
նը, քա նի որ Մա նուկ Ղա զան չյա նի նկատ մամբ ծնո ղի կող մից ե րե խային պա հե լուց 
չա րամ տո րեն խու սա փե լու և պար տա պա նի կող մից սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
ի րեն պատ կա նող գույ քի և գույ քային ի րա վունք նե րի կազ մի ու քա նա կի մա սին հայ-
տա րա րա գիր ներ կա յաց նե լուց չա րամ տո րեն խու սա փե լու, հայ տա րա րագ րում տվ յալ-
ներ թաքց նե լու կամ դրանք խե ղա թյու րե լու հատ կա նիշ նե րով հա րուց ված քրե ա կան 
գոր ծով պարզ ման են թա կա հան գա մանք նե րը չեն կա րող Մա նուկ Ղա զան չյա նի գույ քի 
վրա ար գե լանք դնե լու մա սին Հար կա դիր կա տա րո ղի 16.02.2009 թվա կա նի ո րո շումն 
ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ սույն գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյան հիմք լի-
նել: Այ սինքն` տվ յալ դեպ քում բա ցա կա յում էր սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա-
սեց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։

ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

27.04.2011թ.
42. Յու րիկ Ա վի նյան և այ լոք v. ՀՀ կա ռա վա րու թյուն, վար չա կան գործ թիվ 

ՎԴ/0437/05/10 

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նի 11.11.2010 թվա կա-
նի վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող էր բեր վել մինչև 12.12.2010 թվա կա նը, որ պի սի 
ժամ կե տը հա մա հայց վոր նե րի կող մից բաց է թողն վել և բո ղո քը փոս տային ծա ռա յու-
թյանն է հանձն վել 13.12.2010 թվա կա նին, այ սինքն` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով սահ ման ված ժամ կե տի բաց թողն մամբ: Միև նույն ժա մա նակ բա ցա կա յում 
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է բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը, ուս տի բո ղո քը են-
թա կա է վե րա դարձ ման:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով վե րաքն նիչ բո ղո քը 
ներ կա յաց վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված ժամ կե-
տում: Այս պես` Դա տա րա նի 11.11.2010 թվա կա նի վճի ռը, հա մա ձայն ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, պետք է օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտ ներ 12.12.2010 թվա կա նին: Մինչ դեռ, 12.12.2010 թվա կա նը ոչ աշ խա տան քային օր է, 
ուս տի վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու վերջ նա ժամ կե տը, հա մա ձայն ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի, հա մար վում է դրան հա ջոր-
դող աշ խա տան քային օ րը, այն է` 13.12.2010 թվա կա նը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ սույն գոր ծով 
վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի դեմ վե-
րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.2-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տի պահ պան մամբ: 

Այ նուա մե նայ նիվ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
ո րո շու մը պետք է թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քը վե րա դարձ րել է` հիմք ըն դու նե լով նաև այն 
հան գա մանք նե րը, որ բո ղոք բե րո ղի կող մից չի ներ կա յաց վել ա պա ցույց` «Լո կալ Դի-
վե լո փըրզ» ՍՊԸ-ին բո ղո քի պատ ճենն ու ղար կե լու մա սին, բա ցի այդ, բո ղո քին չի կց վել 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը հաս տա տող ա պա ցույց:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է նաև բո ղո քը ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սին չհա մա պա տաս խա նե լու հիմ քով, 
ուս տի Վե րաքն նիչ դա տա րա նի մաս նա կի ո րեն սխալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը չեն 
կա րող հիմք հան դի սա նալ 27.12.2010 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար :

27.06.2011թ.
43. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի Ար տա-

շա տի տա րած քային հար կային տես չու թյուն v. ան հատ ձեռ նար կա տեր Մել սի դա Աս-
րյան, վար չա կան գործ թիվ ՎԴ3/0339/05/10 

Տ վ յալ գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս 
պատ ճա ռա բա նել է, որ բո ղո քա բե րը, թե պետ նշե լով Դա տա րա նի կող մից խախտ ված 
ի րա վա նոր մե րը, չի պահ պա նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման ված վե րաքն նիչ բո ղո քի ձևին և բո վան դա-
կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Բո ղո քա բե րը չի հիմ նա վո րել տե ղի ու նե ցած 
նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի խախ տու մը, ի նչ պես նաև նման 
խախտ ման գոր ծի ել քի վրա դրա ազ դե ցու թյու նը:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քում պահ պան-
ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ 
կե տով սահ ման ված պա հանջ նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ բո ղոք բե րող ան ձը, նշե լով, 
որ Դա տա րա նը ճիշտ չի կի րա ռել «Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան 
վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 4-րդ պար բե րու թյու նը, որ-
պես դրա հիմ նա վո րում նշել է, որ «Ես դի մում եմ ներ կա յաց րել պետ. ռե գիստ րին իմ 
գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու վե րա բե րյալ 2008 թվա կա նի հու նի սին: Ի նձ չեն բա-
ցատ րել, որ ես պետք է հանձ նեմ նաև պետ. գրանց ման վկա յա կա նը: Եվ ես գտ նում 
եմ, որ դա պետ. ռե գիստ րի աշ խա տա կից նե րի կող մից օ րեն քի պա հան ջը չկա տա րելն 
է, որ ի նձ նից չեն պա հան ջել պետ. գրանց ման վկա յա կա նը»: Բո ղոք բե րող ան ձը, որ-
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պես ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հիմ նա-
վո րում նշել է, որ «հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում և ծա նու ցագ րեր 
չի հանձն վել», ի սկ որ պես ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա-
ծի խախտ ման հիմ նա վո րում նշել, որ «Ես ներ կա յա ցել եմ դա տա րան 02.12.2010 թվա-
կա նին: Դա տա րանն ի նձ տվել է հար ցեր, ես պա տաս խա նել եմ, որ 2008 թվա կա նից 
որ պես ԱՁ չեմ աշ խա տել և դի մում եմ ներ կա յաց րել պետ. ռե գիստ րին իմ գոր ծու նե ու-
թյու նը դա դա րեց նե լու մա սին, սա կայն դա տա րա նը ոչ միայն ու շադ րու թյուն չի դարձ րել 
իմ ա պա ցույց նե րին, այլև վճ ռում նշել է, որ ի բր ծա նուց ված լի նե լով դա տա կան նիս տի 
և վայ րի ժա մա նա կի մա սին, ես ի բր չեմ ներ կա յա ցել դա տա կան նիս տին»: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու` 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով պետք է կի րա ռեր Մել սի դա Աս րյա նի ի րա վունք-
նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան մատ չե լի ու թյան լույ սի ներ քո, ի սկ վե րաքն նիչ բո-
ղո քում նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախտ ման վե րա բե րյալ 
հիմ նա վո րում նե րի նշու մը, ան կախ դրանց հիմ նա վոր վա ծու թյու նից, բա վա րար է ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.5-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա վե րաքն նիչ բո-
ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հա մար, հետ ևա բար տվյալ դեպ քում առ կա չէ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի խախ տում:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տվ յալ դեպ քում Մել-
սի դա Աս րյա նը զրկ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծով և Կոն վեն ցիայի 6-րդ 
հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից:

02.05.2012թ.
44. Հեն րիկ Ա ռուս տա մյան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս տի կա-

նու թյուն» ծա ռա յու թյուն, վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3141/05/10

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծը ա ռանց որ-
ևէ պայ ման նա խա տե սե լու, սահ մա նում է դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն ա պա-
հո վե լու վճ ռի օ րի նակն ստա նա լու գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց ի րա վուն քը` ան կախ 
նրա նից` վեր ջին ներս ներ կա գտն վել են, թե պատ շաճ ծա նուց վել են և չեն ներ կա յա ցել 
դա տա կան նիս տին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն առ այն, որ Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նը պատ-
շաճ ծա նուց վել է դա տա կան նիս տի մա սին, սա կայն չի ներ կա յա ցել, ուս տի և առ ձեռն 
չի ստա ցել վճ ռի օ րի նա կը: Նման դեպ քում գոր ծում է դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը 
այդ կամ ա ռա վե լա գույ նը հա ջորդ օ րն ու ղար կել վճ ռի օ րի նա կը հաս ցե ա տի րո ջը` ան-
կախ վեր ջի նիս` դա տա կան նիս տին ներ կա չգտն վե լու պատ ճառ նե րի: Մինչ դեռ ծրա-
րի վրա առ կա փոս տային ծա ռա յու թյան կնի քի հա մա ձայն` Դա տա րա նը վճի ռը փոս-
տային ծա ռա յու թյուն է հանձ նել 19.12.2011 թվա կա նին, ի նչն էլ իր հեր թին հան դի սա ցել է 
վճ ռի բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տի բաց թողն ման պատ ճառ: Հետ ևա-
բար վճ ռի բո ղո քարկ ման ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը պետք է հա մար վեր հար-
գե լի, ո րի ար դյուն քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է վե րա կանգ ներ այն և բո ղոքն 
ըն դու ներ վա րույթ: 

Բա ցի այդ, Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նը բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե-
լու մա սին միջ նոր դու թյան մեջ նշել էր, որ վճ ռի բո ղո քարկ ման ժամ կե տը հաշ վար կել է 
այն ստա նա լու պա հից, և ի հա վաս տումն այդ հան գա ման քի, ներ կա յաց րել է այն ստա-
նա լու ամ սաթ վով ծրա րը, ին չը քն նարկ վող պա րա գա յում բա վա րար է միջ նոր դու թյու նը 
բա վա րա րե լու հա մար: 
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30.11.2012թ.
45.  Նաի րիի տա րած քային հար կային տես չու թյուն v. ան հատ ձեռ նար կա տեր 

Կա րի նե Գևոր գյան, վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1747/05/11 

Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյան խնդ րին, վկա յա կո չե լով ներ պե տա կան և մի ջազ գային ի րա վա կան մի շարք 
դրույթ ներ, գտել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ 
Դա տա րա նի կող մից սույն գոր ծով 13.06.2012 թվա կա նին հրա պա րակ ված վճիռն ը ստ 
գոր ծում առ կա հե տա դարձ ծա նուց ման ան դոր րագ րի Ձեռ նար կա տի րոջն ա ռաք վել է 
փոս տային ե ղա նա կով միայն 19.07.2012 թվա կա նին: Այ սինքն՝ Ձեռ նար կա տի րոջ կող-
մից Դա տա րա նի վճի ռը ստա նա լու պա հին ար դեն ի սկ սպառ ված է ե ղել այն բո ղո քար-
կե լու օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված մե կամ սյա ժամ կե տը, և ե ղել է օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտած: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րա նի վճի ռը 
բո ղո քար կե լու ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված մե կամ-
սյա ժամ կե տը Ձեռ նար կա տի րոջ կող մից բաց է թողն վել նրա կամ քից ան կախ պայ-
ման նե րում: 

Ար դյուն քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու` 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով պետք է կի րա ռեր Ձեռ նար կա տի րոջ ի րա վունք-
նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան մատ չե լի ու թյան լույ սի ներ քո, հետ ևա բար բաց թո-
ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին Ձեռ նար կա տի րոջ միջ նոր դու թյու նը են թա կա էր 
բա վա րար ման:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տվ յալ դեպ քում Ձեռ-
նար կա տե րը զրկ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծով և Կոն վեն ցիայի 6-րդ 
հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից:
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1

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ

ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵ ՐԻ  
Ա ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԿԱՆ Ը ՆԴ ԴԱ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0433/02/11 
դա տա րա նի ո րո շում 2011 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0433/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Խա ռա տյան

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
 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

2011 թվա կա նի հու լի սի 27-ին, 
քն նար կե լով Ար ևիկ Ա րու չյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կա րեն Թու նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո-

քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 17.05.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ 
հայ ցի Ար ևիկ Ա րու չյա նի ը նդ դեմ «ՀԷԳ-90» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) և Դա նի-
ել Գրի գո րյա նի` Ար ևիկ Ա րու չյա նին 16.04.2007 թվա կա նին Ըն կե րու թյան տնօ րե նի պաշ-
տո նից ա զատ ված հա մա րե լու և ՀՀ ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի 
Ա րաբ կի րի տա րած քային բաժ նի կող մից Ար ևիկ Ա րու չյա նին Ըն կե րու թյան տնօ րեն 
գրան ցե լու վե րա բե րյալ 22.06.2006 թվա կա նին կա տար ված գրա ռումն ու ժը կորց րած 
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` Ար ևիկ Ա րու չյա նը պա հան ջել է ի րեն 16.04.2007 թվա կա նին 

Ըն կե րու թյան տնօ րե նի պաշ տո նից ա զատ ված հա մա րել, Ար ևիկ Ա րու չյա նի հետ կնք-
ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը հա մա րել լուծ ված և 16.04.2007 թվա կա նից ու-



2

ժը կորց րած հա մա րել ՀՀ ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի Ա րաբ կի-
րի տա րած քային բաժ նի կող մից ի րեն Ըն կե րու թյան տնօ րեն գրան ցե լու վե րա բե րյալ 
22.06.2006 թվա կա նին կա տար ված գրա ռու մը: 

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 (այ սու հետ` Դա տա րան) 17.03.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար ևիկ 
Ա րու չյա նի հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
17.05.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար ևիկ Ա րու չյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 17.03.2011 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը թողն-
վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար ևիկ Ա րու չյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ 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 ցիա 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, 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի 5-րդ են թա կե տը, 227-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, «Ի րա վա կան ակ տե-
րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 5-րդ մա սե րը, չի կի րա ռել ՀՀ դա տա կան 
օ րենսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ո րոնք պետք է կի րա-
ռեր:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մատ նան շել է այն փաս տը, որ օ րենս դի րը ֆի զի կա կան 
ան ձանց կող մից որ պես վար չա կան դա տա րան դի մե լու պար տա դիր նա խա պայ ման է 
հա մա րում պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ դրանց 
պաշ տո նա տար ան ձանց վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր-
ծու թյամբ նրանց ի րա վունք նե րի հնա րա վոր խախտ ման կամ հնա րա վոր խախտ ման 
վտան գի ըն կա լու մը, որ ֆի զի կա կան ան ձին վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վունք 
է վե րա պահ վում միայն այն դեպ քում, ե րբ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի են թադ րյալ չա պա հո վու մը պայ մա նա վոր-
ված է բա ցա ռա պես պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ 
դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան-
գոր ծու թյամբ և որ մնա ցած այլ դեպ քե րում, գոր ծե րը են թա կա են քն նու թյան ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից: Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ հայց վո-
րի ի րա վունք նե րը խախտ վել և օ րի նա կան շա հե րը ոտ նա հար վել են ոչ թե վար չա կան 
մարմ նի, այլ Ըն կե րու թյան և Դա նի ել Գրի գո րյա նի կող մից: Այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա-
տա րանն ան տե սել է, որ հայ ցը ներ կա յաց վել է ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի պահ պան-
մամբ:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը որ պես վար չա կան ա կտ է ո րա կել Ար ևիկ 
Ա րու չյա նին Ըն կե րու թյան տնօ րեն գրան ցե լու վե րա բե րյալ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա-
խա րա րու թյան ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի Ա րաբ կիր տա րած-
քային բաժ նի կող մից 22.06.2006 թվա կա նի գրա ռու մը` չն շե լով սա կայն այն ի րա վա նոր-
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մը, ո րի հի ման վրա ե կել է այդ պի սի եզ րա հանգ ման: Մինչ դեռ վար չա կան ակ տի բնո-
րոշ ման, դրա տե սակ նե րի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող հա մա-
պա տաս խան ի րա վա նոր մե րի ը նտ րու թյան և վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Դա տա րա նը 
կհան գեր բո լո րո վին այլ եզ րա կա ցու թյան:

Բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րա նայել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 17.05.2011 
թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան 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.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ան հրա ժեշտ է 

պա տաս խա նել հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցե րին.
ա րդյո՞ք սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հիմ նա կան պա հան ջը բխում է հան րային 

ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից և սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցը ո՞ր դա տա րա նին է 
են թա կա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րոն շյալ հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ ան ձի՝ վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քին և հան-
րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հաս կա ցու թյա նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ նույն օ րենսգր քով սահ ման ված 
կար գով ի րա վունք ու նի դի մե լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան 
կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան-
ձանց վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ` 

1) խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե-
րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, այդ 
թվում, ե թե` 

ա. խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար, 

բ. չեն ա պա հով վել ան հրա ժեշտ պայ ման ներ՝ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար, սա կայն դրանք պետք է ա պա հով վեին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ-
մա նադ րու թյան, մի ջազ գային պայ մա նագ րի, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի ու-
ժով. 

2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դր վել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն. 
3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս-

խա նատ վու թյան: 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ան ձը ՀՀ վար չա կան դա տա րան 

դի մե լու ի րա վունք է ձեռք բե րում այն դեպ քում, ե րբ հա մա րում է, որ պե տա կան կամ տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց վար-
չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ խախտ վել կամ ան մի ջա-
կա նո րեն կա րող են խախտ վել իր ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, կամ ե րբ նրա 
վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դր վել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն, կամ ե րբ նա վար չա կան 
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կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, սա կայն 
պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ դրանց պաշ տո նա-
տար ան ձանց կող մից ան ձի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի խախտ ման փաս տը 
միայն դեռևս բա վա րար չէ ՀՀ վար չա կան դա տա րան դի մե լու հա մար, քա նի դեռ այդ պի-
սի խախտ ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցող դա տա կան գոր ծը չի ծա գում հան րային ի րա վա-
հա րա բե րու թյու նից:

Հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն այն ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն են, 
ո րոնք ծա գում են պե տա կան մար մին նե րի ի րա կա նաց րած գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում: Այ սինքն` այդ պի սի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը և դրանց ար-
դյունք նե րը պետք է ու նե նան հան րային` հա մընդ հա նուր բնույթ, ի տար բե րու թյուն մաս-
նա վոր` կոնկ րետ ան ձին վե րա բե րող, ի րա վա հա րա բե րու թյան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ մի մյանց հետ կապ ված մի քա նի 
պա հանջ նե րով դա տա րան դի մե լու դեպ քում հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը 
լու ծե լիս դա տա րա նը պետք է պար զի հիմ նա կան պա հան ջի բնույ թը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հիմ նա կան է հա մար վում այն պա հան-
ջը, ո րի լուծ ման ար դյուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տը կան խո րո շում է մյուս պա-
հանջ նե րի լու ծու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել նաև, որ հան րային և մաս նա վոր 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման դեպ քում հիմ նա կան 
պա հան ջը կա րող է հա մար վել հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող, ե թե վե-
ճի հիմ քը պայ մա նա վոր ված է պե տա կան մար մին նե րի կող մից ի րենց գոր ծա դիր-կար-
գադ րիչ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մամբ: Այն դեպ քում, ե րբ հան րային ի րա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րից բխող պա հան ջը պայ մա նա վոր ված է մաս նա վոր տար րի առ կա յու-
թյամբ և դրա ել քը կախ ված է մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյու նից բխող պա հան ջի 
ել քից, ա պա հիմ նա կան պա հան ջը հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից չի բխում: 

Սույն գոր ծով Ար ևիկ Ա րու չյա նը պա հան ջել է 16.04.2007 թվա կա նին Ըն կե րու թյան 
տնօ րե նի պաշ տո նից ի րեն ա զատ ված հա մա րել և Ար ևիկ Ա րու չյա նի հետ կնք ված աշ-
խա տան քային պայ մա նա գի րը հա մա րել լուծ ված և 16.04.2007 թվա կա նից ու ժը կորց րած 
հա մա րել ՀՀ ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի Ա րաբ կի րի տա րած-
քային բաժ նի կող մից ի րեն Ըն կե րու թյան տնօ րեն գրան ցե լու վե րա բե րյալ 22.06.2006 
թվա կա նին կա տար ված գրա ռու մը:

Դա տա րանն Ար ևիկ Ա րու չյա նի հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու, ի սկ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի մերժ ման հիմ քում դրել են այն հան գա ման քը, որ բա ցա-
կա յում է աշ խա տան քային վեճ և ներ կա յաց վել է վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ-
նի գոր ծո ղու թյան հետ ևան քով իր խախտ ված ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու պա հանջ:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով հիմ նա կան պա հան ջը 
Ըն կե րու թյան տնօ րե նի պաշ տո նից ա զատ ված հա մա րե լը և Ար ևիկ Ա րու չյա նի հետ կնք-
ված աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ ված հա մա րելն է, ի սկ ՀՀ ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի Ա րաբ կի րի տա րած քային բաժ նին ո րո շա կի գոր ծո ղու-
թյուն ներ կա տա րե լուն պար տադ րելն ա ռա ջի նի ի րա վա կան հետ ևանքն է: Հիմք ըն դու-
նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով հիմ նա կան պա-
հան ջը չի բխում հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է նաև, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ներ կա յաց-
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վում են եր կու և ա վե լի հայ ցա պա հանջ, ո րոնք ու նեն տար բեր ա ռար կա յա կան ը նդ դա-
տու թյուն, հայ ցը պետք է քնն վի այն դա տա րա նում, ո րի ա ռար կա յա կան ը նդ դա տու-
թյանն է են թա կա ներ կա յաց ված հիմ նա կան պա հան ջը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ ան հիմն է 
Դա տա րա նի և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ սույն գոր ծը են թա կա է 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում քն նու թյան:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու-
թյու նը բա վա րար է ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 17.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` վե րաց նել 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 17.03.2011 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու-
մը:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ  
և վար չա կան պա լա տի ո րո շում 2011թ. Ե ԿԴ/3492/02/09
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3492/02/09

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ 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

2011 թվա կա նի հուն վա րի 10-ին,
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի ««Բջ նի» հան քային ջրե րի գոր ծա րան» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` 

Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան` ի դեմս ՀՀ բնա պահ պա նու-
թյան նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն)` վար չա կան մարմ նի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2010 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 ման քի հիմ քով վե րա նայե լու վե րա բե րյալ Ըն կե րու-
թյան ներ կա յա ցու ցիչ Ա րա Զոհ րա բյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել Նա խա-

րա րու թյան կող մից Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց ված վար չա րա րու թյու նը (գոր-
ծո ղու թյուն նե րը), այն է`

Նա խա րա րու թյան բնա պահ պա նա կան պե տա կան տես չու թյան (այ սու հետ` Տես-
չու թյուն) ա վագ պե տա կան տե սուչ-հիդ րոերկ րա բան Ա. Գո գի նյա նի կող մից 01.04.2005 
թվա կա նին Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող թիվ 1/67 և թիվ 8/69 հո րա տանցք նե րից դե պի 
գա զա լից քա վոր ման սարք գնա ցող ջրագ ծին թիվ WPD-65 N935814 ջրա չա փը տե ղադ րե-
լը, կա պա րակն քե լը և 01.04.2005 թվա կա նին Ըն կե րու թյան հետ ջրա չա փի տե ղադր ման 
ե րկ կող մա նի ներ քին ակ տը կն քե լը,

Տես չու թյան ա վագ պե տա կան տե սուչ-հիդ րոերկ րա բան Ա. Գո գի նյա նի կող մից գա-
զան ջա տի չից հե տո դե պի շշալց ման գոր ծա րան գնա ցող ջրագ ծին թիվ 8800591 ջրա չա-
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փը տե ղադ րե լը, կա պա րակն քե լը և 07.04.2005 թվա կա նին Ըն կե րու թյան հետ ջրա չա փի 
տե ղադր ման ե րկ կող մա նի ներ քին ակ տը կն քե լը,

Տես չու թյան ա վագ պե տա կան տե սուչ-հիդ րոերկ րա բան Ա. Գո գի նյա նի կող մից գա-
զան ջա տի չից հե տո դե պի շշալց ման գոր ծա րան գնա ցող ջրագ ծին հեր թա կան ստու գու-
մից հե տո թիվ VEM N8800591 ջրա չա փը տե ղադ րե լը, կա պա րակն քե լը և 05.10.2007 թվա-
կա նին Ըն կե րու թյան հետ ջրա չա փի տե ղադր ման ե րկ կող մա նի ներ քին ակ տը կն քե լը,

Նա խա րա րու թյան աշ խա տա կից նե րի կող մից 18.08.2005 թվա կա նի թիվ 100303 
հանձ նա րա րագ րի հի ման վրա կա տար ված ստու գում նե րի ար դյուն քում թիվ 100021 տե-
ղե կան քը կազ մե լը,

Նա խա րա րու թյան աշ խա տա կից նե րի կող մից 16.02.2006 թվա կա նի թիվ 010011 
հանձ նա րա րագ րի հի ման վրա թիվ 010025 տե ղե կան քը կազ մե լը: 

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 (այ սու հետ` Դա տա րան) 11.01.2010 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
08.02.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի բե րած վե րաքն նիչ բո ղո-
քը մերժ վել է և Դա տա րա նի 11.01.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա-
սին» ո րո շու մը թողն վել է ան փո փոխ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
08.02.2010 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի վճ ռա բեկ բո ղո քը վե-
րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ 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:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե րով.
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2010 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե-

լու մա սին» ո րոշ ման վե րա նայ ման հա մար հիմք է հան դի սա նում Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի թիվ ՎԴ/4234/05/09 վար չա կան գոր ծով 02.12.2009 թվա կա նին կա յաց րած ո րո շու մը, 
ո րով վե րա դարձ վել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 28.10.2009 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե-
լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը: 

Այս պես, թիվ ՎԴ/4234/05/09 վար չա կան գոր ծի նյու թե րից, մաս նա վո րա պես` հայ-
ցա դի մու մից, բո ղոք նե րից և դա տա կան ակ տե րից հետ ևում է, որ Ըն կե րու թյու նը ՀՀ 
վար չա կան դա տա րան է դի մել նախ քան ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան դի մե լը, 
և ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի մի ջո ցով ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունքն Ըն կե րու-
թյունն այլևս չի կա րող ի րա կա նաց նել:

Տ վ յալ դեպ քում Ըն կե րու թյու նը հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց րել է նույն այն բո վան դա-
կու թյամբ, ի նչ որ ներ կա յաց ված է ե ղել ՀՀ վար չա կան դա տա րան:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը և Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել են, որ Նա-
խա րա րու թյան ի րա կա նաց րած վար չա րա րու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջը 
բխում է կող մե րի միջև ա ռա ջա ցած հան րային ի րա վա կան հա րա բե րու թյու նից և ը նդ դա-
տյա չէ ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին:
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Ն ման պայ ման նե րում ստաց վել է մի ի րա վի ճակ, ե րբ Ըն կե րու թյու նը զրկ վել է ար-
դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քից:

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վունքն ամ-
րագ րում է, որ ցան կա ցած նա խա պայ ման նե րի խս տա ցու մը չպետք է տե ղի ու նե նա ան-
հա մա չափ` ան ձանց հա մար ստեղ ծե լով ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան խո չըն դոտ-
ներ: Վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցում դա տա րան նե-
րը պետք է ու նե նան ոչ թե հայե ցո ղա կան ան սահ մա նա փակ ա զա տու թյուն, այլ օ րենսդ-
րո րեն նա խա տես ված, հս տակ և ան ձանց հա մար միա կերպ ըն կա լե լի հիմ քե րով բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լու կամ մեր ժե լու ի րա վունք և պար տա կա նու թյուն:

Նշ ված դիր քո րոշ ման կար ևոր նա խադ րյալ նե րից են նաև Եվ րո պայի խորհր դի նա-
խա րար նե րի կո մի տեի 12.05.2004 թվա կա նի թիվ «R (2004) 6» հանձ նա րա րա կա նում ազ-
գային դա տա կան հա մա կար գե րի ար դյու նա վե տու թյան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ հանձ-
նա րա րա կա նի դրույթ նե րը: 

Ել նե լով 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 ցիայի 6-րդ 
հոդ վա ծի կա նո նա կար գում նե րից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2010 թվա կա նի «Վճ ռա-
բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը պետք է վե րա նայ վի, և հնա րա վո րու թյուն 
տր վի Ըն կե րու թյանն օ գտ վե լու դա տա կան պաշտ պա նու թյու նից:

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 վե րա նայել Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2010 թվա կա նի «Վճ ռա-
բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը և վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
08.02.2010 թվա կա նի ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.30-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 

հա մա ձայն` նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով ա ռա ջին ա տյա նի 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.32-րդ հոդ վա ծի 1-ին 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 չէին 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:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 226-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու հիմ քերն են նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա-
մանք նե րը:

Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա դարձ նե լով Ըն կե րու թյան ներ կա յա-
ցուց չի վճ ռա բեկ բո ղո քը, 07.04.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հաս տա տել է Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 08.02.2010 թվա կա նի ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

Մաս նա վո րա պես` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց-
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չի վե րաքն նիչ բո ղո քը, 08.02.2010 թվա կա նի ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րը, որ տվ յալ դեպ քում Նա խա րա րու թյու նը, « Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով հան դի սա-
նա լով վար չա կան մար մին, ի րա կա նաց րել է վար չա րա րու թյուն, այն է` ստու գում նե րի 
ար դյուն քում և հանձ նա րա րագ րի հի ման վրա տե ղե կանք նե րի կազ մում, ջրա չա փե րի 
տե ղադր ման ե րկ կող մա նի ներ քին ակ տե րի կն քում: Հետ ևա բար, Նա խա րա րու թյան 
ի րա կա նաց րած գոր ծո ղու թյուն նե րի և ըն դու նած ակ տե րի ու ժով Նա խա րա րու թյան և 
Ըն կե րու թյան միջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րը կրում են հան րային բնույթ այն քա նով, 
որ քա նով այդ հա րա բե րու թյուն նե րում բա ցա կա յում է մաս նա կից նե րի հա վա սա րու թյու-
նը և կամ քի ի նք նա վա րու թյու նը: Այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կող մե րի միջև ա ռա ջա ցել են 
Նա խա րա րու թյան` որ պես իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված մարմ նի ի րա կա-
նաց րած գոր ծո ղու թյուն նե րի և ըն դու նած ակ տե րի ու ժով: Այս պի սով, Նա խա րա րու թյան 
ի րա կա նաց րած վար չա րա րու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջը բխում է կող-
մե րի միջև ա ռա ջա ցած հան րային ի րա վա կան հա րա բե րու թյու նից և ը նդ դա տյա չէ ա ռա-
ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին:

Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քին կից Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը ներ կա յաց րել է Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/4234/05/09 վար չա կան գոր ծով 02.12.2009 թվա կա նին կա յաց-
րած «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը, ո րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հաս տա տել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 28.10.2009 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա-
սին» ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

Մաս նա վո րա պես` թիվ ՎԴ/4234/05/09 վար չա կան գոր ծով Ըն կե րու թյու նը ներ կա-
յաց րել է նույն պա հան ջը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 13.10.2009 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մերժ վել է: Ըն կե րու թյու նը նշ ված ո րոշ ման դեմ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա-
կան դա տա րան, ո րը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 28.10.2009 թվա կա նի ո րոշ մամբ մերժ-
վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը, մեր ժե լով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 13.10.2009 թվա-
կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան բե րած 
բո ղո քը, 28.10.2009 թվա կա նի ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, 
որ Ըն կե րու թյան և Նա խա րա րու թյան միջև 14.08.2003 թվա կա նին կնք ված թիվ 335, ի նչ-
պես նաև Ըն կե րու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան` ի դեմս Նա խա րա րու թյան 
միջև 19.04.2005 թվա կա նին կնք ված թիվ 2Պ-003 պայ մա նագ րե րի դրույթ նե րի մեկ նա-
բա նու թյու նից հետ ևում է, որ դրանք քա ղա քա ցիաի րա վա կան բնույ թի պայ մա նագ րեր 
են, ի սկ հայ ցա դի մու մի պա հանջ նե րում վկա յա կոչ ված ջրա չա փե րի տե ղադ րու մը, կա-
պա րակն քու մը և դրանց վե րա բե րյալ ե րկ կող մա նի ներ քին ակ տեր կն քե լը բխել է նշ ված 
պայ մա նագ րե րից, քա նի որ ջրա չա փե րի տե ղադ րու մը պայ մա նա վոր ված է ե ղել կող մե-
րի պայ մա նագ րային ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ի րա ցու մից: Այ սինքն` 
ի նչ պես ջրա չա փե րի տե ղադ րու մը, այն պես էլ վե րոգ րյալ պայ մա նագ րե րին հա մա պա-
տաս խան ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րու թյուն ներն ու վե րահս կո ղու թյու նը բխում են 
տվ յալ պայ մա նագ րե րով ամ րագր ված կող մե րի ի րա վունք նե րից: Վար չա կան ի րա վա-
հա րա բե րու թյուն նե րում կող մե րից մե կը, հան դես գա լով որ պես հան րային (գոր ծա դիր) 
իշ խա նու թյան մար մին` վար չա կան մար մին, օ ժտ ված է այն պի սի լիա զո րու թյուն նե րով, 
ո րոնց կի րա ռու մը բա ցա ռում է ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբյեկտ նե րի ի րա վա հա վա-
սա րու թյունն ու ա զատ կա մար տա հայ տու թյու նը: Մինչ դեռ, տվ յալ դեպ քում վի ճարկ վող 
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գոր ծո ղու թյուն նե րի քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նագ րե րից բխե լու հան գա մանքն 
ի նք նին բա ցա ռում է Նա խա րա րու թյան` որ պես հան րային (գոր ծա դիր) իշ խա նու թյան 
մար մին` վար չա կան մար մին հան դես գա լու հան գա ման քը, քա նի որ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսդ րու թյամբ կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րում գոր ծում է ի րա վա հա րա բե-
րու թյան սուբյեկտ նե րի բա ցար ձակ ի րա վա հա վա սա րու թյան ու ա զատ կա մար տա հայ-
տու թյան սկզ բուն քը: Այս տե ղից հետ ևում է, որ Նա խա րա րու թյու նը, տվ յալ դեպ քում 
հան դես գա լով որ պես քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նագ րի կողմ, կա տա րել է վի-
ճարկ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը` դի տար կե լով դրանք որ պես պայ մա նագ րե րից բխող գոր-
ծո ղու թյուն ներ: Այս պի սով, Ըն կե րու թյան կող մից վի ճարկ վող Նա խա րա րու թյան գոր ծո-
ղու թյուն նե րը չեն հան դի սա նում Նա խա րա րու թյան` որ պես հան րային (գոր ծա դիր) իշ-
խա նու թյան մարմ նի` վար չա կան մարմ նի լիա զո րու թյուն նե րից բխող գոր ծո ղու թյուն ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/4234/05/09 
վար չա կան գոր ծով 02.12.2009 թվա կա նին կա յաց րած «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու մա սին» ո րո շու մը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.32-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված նոր եր ևան ե կած հան գա մանք է, քա նի որ նշ ված ո րոշ-
մամբ հաս տատ վում է այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող Նա խա րա րու-
թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն բխում հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից և դրանց 
վե րա բե րյալ վեճն ը նդ դա տյա չէ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Ըն կե-
րու թյու նը զրկ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-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 ցիայի 
6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան 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:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 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 ցիա 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 ...:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, բա ցար ձակ 
չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այ դու հան դերձ, կի րառ ված սահ մա-
նա փա կում նե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա-
տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: 
Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե-
րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին չի 
հա մա պա տաս խա նի, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չի հե տապն դում և ե թե կի րառ ված 
մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե-
րակ ցու թյուն (տե’ս` Խալ ֆաուին ը նդ դեմ Ֆրան սիայի (Khalfaoui v. France), թիվ 34791/97, 
պարբ. 35, ECHR 1999-IX և Պա պոնն ը նդ դեմ Ֆրան սիայի (Papon v. France), թիվ 54210/00, 
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պարբ. 90, ECHR 2002-VII):
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նման եզ րա հանգ ման հա մար հիմք է ըն դու նում նաև այն 

հան գա ման քը, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա-
դար ձել է « հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ» եզ րույ թի մեկ նա բա նու թյա նը և վեր-
լու ծե լով « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
3-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը` ար ձա նագ րել է, որ վար չա րա րու թյու նը բնո րոշ վում է 
հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռին ա ռնչ վե լու հան գա ման քով: Դա պետք է լի նի վար-
չա կան մարմ նի հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում ո րո շա կի հար ցի լուծ մանն ուղղ-
ված գոր ծո ղու թյուն, ի սկ հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռը նշա նա կում է ան ձի հա րա-
բե րու թյուն ներ պե տու թյան հետ, ո րը հան դես է գա լիս որ պես հան րային իշ խա նու թյան 
կրող: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը դրանք 
այն հա րա բե րու թյուն ներն են, ո րոնք ծա գում են պե տա կան կա ռա վար ման մար մին-
նե րի գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում` վար չա կան մար մին նե րի 
և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց միջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րում 
(տե’ս` ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյունն ը նդ դեմ Հայկ Մար գա րյա նի` կեն սա թո շա կի 
վճա րու մը 2008 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1-ից դա դա րեց նե լու պա հան ջի մա սին, Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի թիվ Ե ԱՔԴ/1369/05/09 ո րո շու մը):

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 07.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը կա յաց վել է մինչև վե րոն շյալ ո րոշ ման կա-
յա ցու մը, ո րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հս տակ սահ մա նել է օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու-
թյան սահ ման նե րը, հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 07.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը են թա կա է վե րա նայ ման, ի սկ սույն գոր ծը 
են թա կա է քն նու թյան ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում:

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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.32-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 226-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր 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: Վե րա նայել ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա-
ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 07.04.2010 թվա կա նի «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու մա սին» ո րո շու մը: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 08.02.2010 
թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ. վե րաց նել 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 11.01.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2063/02/11
դա տա րա նի ո րո շում   2012թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2063/02/11 
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)

նա խա գա հու թյամբ 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
 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 նոյեմ բե րի 6-ին,
քն նար կե լով «Բ րի թիշ Միդ լենդ Էյ րուեյզ լի մի թեդ» հայ կա կան մաս նա ճյու ղի (այ-

սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Ռու բեն Բա լա սա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 28.06.2012 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե-
րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի «Զ վարթ նոց» ա վիաօ դեր ևու թա բա նա-
կան կենտ րոն ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն) ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` 39.210.500 
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` Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա-

գան ձել 39.210.500 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա 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 դա տա րա նի (դա տա վոր` Էդ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 02.05.2012 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 11.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն-
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կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է` տրա մադ րե լով ժամ կետ թե րու թյուն նե-
րը վե րաց նե լու և բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
28.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 51-րդ և 54-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 վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ րել է զուտ ձևա կան նկա-

տա ռում նե րով` ոչ թե պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը ներ կա յաց ված չլի նե-
լու, այլ` ան գլե րեն լեզ վով կազմ ված պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր ներ կա-
յաց նե լու կամ վճար ման ան դոր րա գիրն ա ռանց հայե րեն թարգ մա նու թյան ներ կա յաց նե-
լու հա մար: Մինչ դեռ այդ փաս տաթղ թի զն նու թյու նից ան գամ ա կն հայտ է դառ նում այդ 
փաս տաթղ թի` պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր հան դի սա նա լու փաս տը, քա-
նի որ դրա նում առ կա են հետ ևյալ մի շարք ակ նա ռու հան գա մանք նե րը`

1. վ ճար ման ան դոր րա գի րը կազմ ված է «Էյջ-Էս-Բի-Սի» բան կի ձևաթղ թի վրա,
2. վ ճար ման ան դոր րագ րի վրա առ կա է «Էյջ-Էս-Բի-Սի» բան կի կնի քը,
3. վ ճար ման ան դոր րագ րում նշ ված է ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան կենտ-

րո նա կան գան ձա պե տա րա նի ճշգ րիտ հաշ վի հա մա րը` 900005016010,
4. վ ճար ման ան դոր րագ րում նշ ված է որ պես պե տա կան տուրք վճար ման են թա-

կա ճշգ րիտ գու մա րի չա փը` «1.176.315 AMD», ո րը կազ մում է վի ճարկ վող գու մա րի ե րեք 
տո կո սը:

Բա ցի վե րոն շյա լից, Ըն կե րու թյան ա նու նից 22.06.2012 թվա կա նին ներ կա յաց ված 
գրու թյան մեջ նշ վել է, որ գրու թյա նը կից ներ կա յաց վում է պե տա կան տուր քի վճար-
ման ան դոր րա գի րը: Նշ ված հան գա մանք նե րը հա մադ րե լով` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
հա մար պետք է որ ա կն հայտ լի ներ ներ կա յաց ված փաս տաթղ թի` պե տա կան տուր քի 
վճար ման ան դոր րա գիր լի նե լու փաս տը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 28.06.2012 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նար կե 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 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-

նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար-
մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ  մի ջոց նե րի ի րա վունք: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-
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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 42.1 հոդ վա ծի հա մա ձայն` մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա-
կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը տա րած վում են նաև ի րա վա բա նա կան ան-
ձանց վրա այն քա նով, որ քա նով այդ ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն ներն ի րենց է ու-
թյամբ կի րա ռե լի են դրանց նկատ 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 ցիայի 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 ցիա 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 ցիա 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: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք ի րա վունք ու նեն դա տա րա-
նում հան դես գա լու ի րենց նա խընտ րած լեզ վով, ե թե ա պա հո վում են հայե րեն թարգ մա-
նու թյու նը:

Նույն օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են 
նույն օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու-
թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
պա հանջ նե րը և ա ռար կու թյուն նե րը 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:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս 
պատ ճա ռա բա նել է, որ « բո ղոք բե րած ան ձը բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու մա սին իր 
22.06.2012 թվա կա նի գրու թյան մեջ (մուտ քի հա մա րը` 2044) նշել է, թե տվ յալ «գ րու թյա-
նը կից ներ կա յաց նում է պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը», ին չը չի հա մա-
պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը (նշ ված գրու թյա նը որ ևէ ան դոր րա գիր կց ված չէ)։ Ի նչ 
վե րա բե րում է բո ղո քին կց ված միակ և օ տա րա լե զու փաս տաթղ թին, ա պա ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 7-րդ, 51-րդ և 54-րդ հոդ ված նե րի ու ժով այն 
թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց հա մար վել չի կա րող, քա նի որ ներ կա յաց վել է 
ա ռանց պատ շաճ թարգ մա նու թյան ու ղեկ ցու թյան, որ պի սի պայ ման նե րում այդ փաս-
տաթղ թի բո վան դա կու թյու նը կազ մող տե ղե կու թյուն նե րը չեն կա րող ՀՀ դա տա րա նի 
կող մից հե տա զոտ ման և գնա հատ ման ա ռար կա դառ նալ»։ 

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյան հետ ևան քով Ըն կե րու թյու նը զրկ վել է 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 իր գոր ծի հրա-
պա րա կային քն նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից:

Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա-
վուն քը, բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այ դու հան դերձ, 
կի րառ ված սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա-
փա կեն ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն-
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քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սին չի հա մա պա տաս խա նի, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չի հե տապն դում 
և ե թե կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև չկա հա մա չա փու թյան 
ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե’ս` Խալ ֆաուին ը նդ դեմ Ֆրան սիայի (Khalfaoui v. 
France), թիվ 34791/97, պարբ. 35, ECHR 1999-IX և Պա պոնն ը նդ դեմ Ֆրան սիայի (Papon v. 
France), թիվ 54210/00, պարբ. 90, ECHR 2002-VII):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով ա ռա-
ջին հեր թին պետք է ա ռաջ նորդ վեր ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ա պա-
հով ման սկզ բուն քով և ել ներ այդ ի րա վուն քը ոչ միայն տե սա կա նո րեն, այլև գործ նա-
կա նում ա պա հո վե լու նպա տա կից` ել նե լով ան ձի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի ա պա հով ման գե րա կա յու թյու նից: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, տվ յալ դեպ քում 
չըն դու նե լով Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված օ տա րա լե զու տար րեր պա րու նա կող 
փաս տա թուղ թը և հա մա րե լով պե տա կան տուր քի ան դոր րա գի րը չներ կա յաց ված, վի-
ճա հա րույց հար ցի վե րա բե րյալ ցու ցա բե րել է ձևա կան մո տե ցում, հա կա ռակ դեպ քում, 
ե թե Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից պատ շաճ գնա հատ վեր այդ ա պա ցույ ցը, ա պա Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի մոտ կա ռա ջա նար ներ քին հա մոզ մունք` բո ղո քա բե րի կող մից պե-
տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու մա սին, քա նի որ այդ պի սի հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման 
հա մար փաս տա թուղ թը պա րու նա կում է բա վա կա նա չափ և հա վաս տի տվյալ ներ` այն 
կազմ ված է «Էյջ-Էս-Բի-Սի» բան կի ձևաթղ թի վրա և կնք ված բան կի կնի քով, առ կա են 
փո խան ցո ղի, գու մա րը ստա ցո ղի և գու մա րի չա փի մա սին տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք հեշ-
տու թյամբ կա րող էին նույ նա կա նաց վել, նույ նիսկ ա ռանց թարգ մա նու թյան: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը և սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ի նչ-
պես նաև` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան կող մից վճ ռա բեկ բո-
ղո քին կից ներ կա յաց ված վե րը նշ ված փաս տաթղ թի նո տա րա կան թարգ մա նու թյու-
նը հա վաս տում է բո ղո քա բե րի կող մից պե տա կան տուր քի` վճար ված լի նե լու փաս տը, 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սահ մա նա փա կել 
է Ըն կե րու թյան` « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու-
թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը` վնաս հասց նե լով դրա բուն է ու թյա 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 ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 28.06.2012 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ/0814/02/11
դա տա րա նի ո րո շում   2012
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ/0814/02/11
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)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ 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 24-ին,
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի Կա րեն Ստե փա նյա նի ը նդ դեմ Ան ժե լա Ստե փա նյա նի, 

պա տաս խա նող կող մում ի նք նու րույն պա հանջ չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձինք Լո րուտ 
և Մար գա հո վիտ հա մայնք նե րի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի` 
ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայրն ը ստ իր բնա կու թյան վայ րի ո րո շե լու պա հան ջի մա սին, 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 14.07.2012 թվա-
կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ան ժե լա Ստե փա նյա-
նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Կա րեն Ստե փա նյա նը պա հան ջել է որ պես իր ե րե խա նե րի` 

Վիկ տո րիա և Է րիկ Ստե փա նյան նե րի բնա կու թյան վայր սահ մա նել իր բնա կու թյան 
վայ րը` Լո ռու մար զի Լո րուտ գյու ղը:
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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) 11.05.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 25.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ան-
ժե լա Ստե փա նյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
14.07.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ան ժե լա Ստե փա նյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ-
վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ան ժե լա Ստե փա 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 ցիա 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 րանն ան տե սել է փոս տային ծա ռա յու թյան կող մից ի րեն տրա-

մադր ված թիվ «9-R046215039» հա մա րի ան դոր րա գի րը, ո րից պարզ է դառ նում, որ վե-
րաքն նիչ բո ղո քը փոս տային ծա ռա յու թյանն է հանձն վել 11.06.2012 թվա կա նին` ա ռանց 
ժամ կե տի խախտ ման, ի սկ այն հան գա ման քը, որ ծրա րի վրա 13.06.2012 թվա կա նով 
թվագր ված կնիք է դր վել, կա րող է լի նել այն պատ ճա ռով, որ ծրար նե րը հանձն ման պա-
հին չեն կնք վել, այլ կնք վել են Ա լա վեր դու Հայ փոստ ծա ռա յու թյան կենտ րո նա կան մաս 
ա ռա քե լուց հե տո:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 14.07.2012 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու-
մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում 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 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-

նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար-
մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ  մի ջոց նե րի ի րա վունք: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-
նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե-
ղադ րան քի 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 ցիայի 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 ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը 
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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 ցիա 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 նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է 
բեր վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո-
ղո քը բեր վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա-
կում բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, կամ նման միջ նոր դու թյու նը չի բա-
վա րա րել դա տա րա նը:

Նշ ված նոր մե րից հետ ևում է, որ 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 տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված է մե կամ սյա ժամ կետ:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 84-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
ե թե ժամ կե տը սահ ման վել է որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու հա մար, ա պա այդ գոր-
ծո ղու թյու նը կա րող է կա տար վել մինչև ժամ կե տի վեր ջին օր վա ժա մը քսան չոր սը: Սա-
կայն, ե թե այդ գոր ծո ղու թյու նը պետք է կա տար վի հիմ նար կում կամ կազ մա կեր պու-
թյու նում, ա պա ժամ կե տը լրա նում է այն ժա մին, ե րբ այդ կազ մա կեր պու թյու նում կամ 
հիմ նար կում սահ ման ված կա նոն նե րով դա դա րեց վում են հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու-
թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` մինչև ժամ կե տի վեր ջին օր վա ժա մը 
քսան չոր սը կա պի կազ մա կեր պու թյա նը տր ված փաս տաթղ թե րը հա մար վում են ժամ կե-
տին տր ված:

Վե րոգ րյալ նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սահ ման ված փաս տաթղ թե րը 
կա պի կազ մա կեր պու թյա նը հանձ նե լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րը հա վա սա րեց վում են 
դրանք հա մա պա տաս խան հաս ցե ա տի րո ջը տա լուն (տես` «Ար մեն Տել» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ 
Տիգ րան Հա րու թյու նյա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, թիվ 3-1614(Ա) գոր-
ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 09.11.2007 թվա կա նի ո րո շու մը):

Բա ցի այդ, դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րից բխող դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա-
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման կա պակ ցու թյամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում 
կա յաց րած ո րո շում նե րով ար տա հայ տել է իր դիր քո րո շու մը և ար ձա նագ րել է, որ «Ի րա-
վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 84-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ո րի հա մա ձայն` մինչև 
ժամ կե տի վեր ջին օր վա ժա մը քսան չոր սը կա պի կազ մա կեր պու թյա նը տր ված փաս-
տաթղ թե րը հա մար վում են ժամ կե տին տր ված, կի րառ ման են թա կա է նաև քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Նշ վա ծից բխում 
է, որ մինչև ժամ կե տի վեր ջին օր վա ժա մը քսան չոր սը կա պի կազ մա կեր պու թյա նը տր-
ված վե րաքն նիչ բո ղո քը պետք է հա մար վի Վե րաքն նիչ դա տա րան հանձն ված (տես` աշ-
խա տան քի պե տա կան տես չու թյան Վայոց Ձո րի մար զի տա րած քային կենտ րոնն ը նդ-
դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Ա րամ Սար դա րյա նի` վար չա կան տու գան քի գու մա րը բռ-
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նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, թիվ 3-1888 (ՏԴ) գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.09.2006 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 25.06.2012 թվա կա նին Ան ժե լա Ստե փա նյա նի վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քում դրել է հետ ևյալ հան գա մանք նե րը` «1. վե րաքն նիչ բո-
ղո քը բեր վել է օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և չի պա-
րու նա կում ժամ կե տի բաց թող ման պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու և բաց թողն ված 
ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն. 2. վե րաքն նիչ բո ղո քին չի կց-
վել պե տա կան տուր քի վճար ման փաս տը հա վաս տող որ ևէ ա պա ցույց։ Վե րը նկա րագր-
ված խախ տում նե րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տի 1-ին և 2-րդ են թա կե տե րով նա խա տես ված հիմ քեր են վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու հա մար։ Ի նչ վե րա բե րում է պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու 
վե րա բե րյալ բո ղո քում պա րու նակ վող միջ նոր դու թյա նը, ա պա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ դրան ան դրա դառ նա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է, հաշ վի առ նե-
լով այն հան գա ման քը, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տով նա խա-
տես ված հիմ քով»:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 14.07.2012 թվա կա նին կր կին ան գամ վե րա դարձ նե լով 
Ան ժե լա Ստե փա նյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ «1. վե րաքն նիչ բո ղո-
քը բեր վել է օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո։ Այն պա րու նա-
կում է ժամ կե տի բաց թող ման պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու-
թյուն, ո րը, սա կայն են թա կա չէ բա վա րար ման, հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ։ Բո ղոք 
բե րած ան ձը պատ ճա ռա բա նել է, որ բո ղո քը փոս տին է հանձ նել նախ քան բո ղո քարկ-
ված վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը` 11.06.2012 թվա կա նին, ին չը հերք վում է գոր ծում 
առ կա` Դա տա րա նին և Վե րաքն նիչ դա տա րա նին հաս ցե ագր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը 
պա րու նա կող ծրար նե րի վրա փոս տային բա ժան մուն քի կող մից դրոշմ ված կնիք նե րի 
ամ սաթ վե րով (եր կու դեպ քում էլ բո ղո քը փոս տին է հանձն վել 13.06.2012 թվա կա նին, որ-
պի սի պայ ման նե րում բո ղոք բե րած ան ձի` վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյու նը հար գե-
լի հա մար վել չի կա րող)։ 2. վե րաքն նիչ բո ղո քը չի պա րու նա կում նշում այն նյու թա կան 
կամ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք ազ դել 
են գոր ծի ել քի վրա. 3. վե րաքն նիչ բո ղո քը չի պա րու նա կում նյու թա կան կամ դա տա վա-
րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րի, ի նչ պես նաև գոր ծի ել քի վրա դրանց ազ-
դե ցու թյան հիմ նա վո րում նե րը. 4. բո ղոք բե րած ան ձի պա հան ջը թե րի է նշ վել, և ան հաս-
կա նա լի է, թե վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լուց և « դա տաքն նու թյան նշա նա կե-
լուց» հե տո նա ի նչ է ա կն կա լում.  5. վե րաքն նիչ բո ղո քին չի կց վել դրա օ րի նա կը հայց վո-
րին ու ղար կե լու փաս տը հա վաս տող որ ևէ ա պա ցույց։ Վե րը նկա րագր ված խախ տում-
նե րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-ին և 2-րդ են թա կե տե րով նա խա տես ված հիմ քեր են վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու հա մար»։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նման եզ րա կա ցու թյան հան գե լու հա մար Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը չի ու նե ցել բա վա րար հիմ քեր: Ան ժե լա Ստե փա նյա նի կող մից ներ-
կա յաց ված 04.07.2012 թվա կա նի « Դի մում-միջ նոր դու թյու նը» պա րու նա կում է հիմ նա-
վո րում ներ այն մա սին, որ բո ղո քա բերն ի րա կա նում բաց չի թո ղել վե րաքն նիչ բո ղո քը 
բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տը, քա նի որ սույն գոր ծի փաս-
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տե րի հա մա ձայն` փոս տային ծա ռա յու թյան կող մից Ան ժե լա Ստե փա նյա նին տր ված 
ան դոր րագ րի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը նրա կող մից փոս տային ծա ռա յու թյանն է 
հանձն վել 11.06.2012 թվա կա նին (հա տոր 2, գ.թ. 96), վե րաքն նիչ բո ղո քը Կա րեն Ստե-
փա նյա նին, Լո րուտ և Մար գա հո վիտ հա մայնք նե րի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու-
թյան մար մին նե րին ևս փոս տային ծա ռա յու թյան մի ջո ցով ու ղարկ վել է 11.06.2012 թվա-
կա նին (հա տոր 2, գ.թ. 65-68), այ սինքն` մինչև գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը: 

Վե րոգ րյա լը հիմք ըն դու նե լով` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե թե Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը կա տա րեր գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ 
և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, ա պա կհան գեր այն եզ րա կա ցու թյան, որ Ան ժե լա Ստե-
փա նյա նը չի խախ տել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ-
վա ծի պա հանջ նե րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը տվ յալ դեպ քում սահ մա նա փա կել է Ան ժե լա Ստե փա նյա-
նի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե-
րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր-
ված 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, ո րի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, 
բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այ դու հան դերձ, կի րառ-
ված սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն 
ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն քի բուն 
է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սին չի հա մա պա տաս խա նի, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չի հե տապն դում և ե թե 
կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա-
միտ հա րա բե րակ ցու թյուն (տե’ս` Խալ ֆաուին ը նդ դեմ Ֆրան սիայի (Khalfaoui v. France), 
թիվ 34791/97, պարբ. 35, ECHR 1999-IX և Պա պոնն ը նդ դեմ Ֆրան սիայի (Papon v. France), 
թիվ 54210/00, պարբ. 90, ECHR 2002-VII): 

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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 14.07.2012 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱ ՆՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵ Ր

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/1465/02/10
դա տա րա նի ո րո շում   2011թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ Ե ՇԴ/1465/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ 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  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

2011 թվա կա նի մայի սի 27-ի ն
քն նար կե լով Ար կա դի Ա նդ րիա սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 18.02.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Ար կա դի Ա նդ րիա սյա նի 
հայ ցի ը նդ դեմ Ռո զա Մա նա սյա նի` բնա կա րա նից վտա րե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ար կա դի Ա նդ րիա սյա նը պա հան ջել է Ռո զա Մա նա սյա նին 

վտա րել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող Եր ևա նի Ար շա կու նյաց փո ղո-
ցի թիվ 44/3 շեն քի 10-րդ 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 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 04.02.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա-
րույ թը կա սեց վել է։ 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
18.02.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար կա դի Ա նդ րիա սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 04.02.2011 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։



22

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար կա դի Ա նդ րիա սյա նը։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը 
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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 78-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 րա նը գոր ծը քն նել է Ար կա դի Ա նդ րիա սյա նի բա ցա կա յու թյամբ, 

ո րը պատ շաճ ձևով չի տե ղե կաց վել դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին, ո րի 
ար դյուն քում զրկ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված 
ող ջա միտ ժամ կե տում գոր ծի քն նու թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քից։

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 18.02.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` 
նոր քն նու թյան։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը 
Քն նար կե 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք դա տա կան ծա նու ցագ րե րով տե ղե կաց վում են 
դա տա կան նիս տի կամ ա ռան ձին դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ժա-
մա նա կի և վայ րի մա սին, ի սկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ծա նու ցա գիրն ու-
ղարկ վում է պատ վիր ված նա մա կով՝ հանձն ման մա սին ծա նուց մամբ կամ հա ղոր դագ-
րու թյան ձևա կեր պումն ա պա հո վող կա պի այլ մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ կամ հանձն-
վում է ստա ցա կա նով (այ սու հետ՝ պատ շաճ ձևով)։ Սա են թադ րում է գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ի րա զե կե լու կա պակ ցու թյամբ 
դա տա րա նի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեն միայն վկա յա-
կոչ ված հոդ վա ծով նա խա տես ված մի ջոց նե րի և ե ղա նակ նե րի օգ տա գործ մամբ։ Ը նդ 
ո րում, ան կախ ծա նուց ման ե ղա նա կից, ծա նու ցու մը պետք է լի նի այն պի սին, ո րով հնա-
րա վոր է ա պա ցու ցել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին (ան ձանց) դա տա կան նիս տի մա սին 
տե ղե կաց նե լու փաս տը։ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 218-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
բո ղոք բե րած ան ձն ի րա վունք ու նի ներ կա գտն վե լու վե րաքն նիչ դա տա րա նի նիս տին: 
Բա ցատ րու թյուն ներ տա լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ դա տա րա նի նիս-
տին կա րող են կանչ վել բո ղոք բե րած ան ձը, ի նչ պես նաև գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, 
ո րոնք պատ շաճ ձևով ծա նուց վում են նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին: Նրանց չներ-
կա յա նալն ար գելք չէ գոր ծի քն նու թյան հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել և գնա հատ ման 
ա ռար կա է դարձ րել այն դեպ քե րը, ե րբ դա տա րա նը գոր ծը քն նել է գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձան ցից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյամբ։ Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 
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հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծը 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 ցիայի 
6-րդ հոդ վա ծը, ար ձա նագ րել է կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան դա-
տա վա րա կան սկզ բունք նե րի խախ տում և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տով, բե կա նել 
է դա տա կան ակ տը (տե՛ս` ը ստ Հաս միկ Է լո յա նի դի մու մի` ժա ռան գու թյունն ըն դու նե-
լու ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և ժա ռանգ ճա նա չե լու 
պա հանջ նե րի մա սին, թիվ 3-15/ՎԴ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
13.03.2009 թվա կա նի ո րո շու մը)։

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը ո րո շում կա յաց նե լիս, պետք է ա ռաջ նորդ վեր ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ար դար դա տա կան 
քն նու թյան ի րա վուն քի ա պա հով ման սկզ բուն քից։ Ի սկ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գեր են 
նա խա տես ված, Բարձր պայ մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր են ա պա հո վել ի րենց 
ի րա վա սու թյան տակ գտն վող ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց կող մից « Մար-
դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այն նույն ե րաշ խիք նե րից օ գտ վե լը 
վե րաքն նիչ դա տա րան նե րում, ի նչ պի սիք նրանք ու նեն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում 
(տե՛ս` Բրուալ լա Գո մեզ դե լա Տոր րեն ը նդ դեմ Իս պա նիայի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 1997 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 19-ի թիվ 26737195 վճի ռը, կետ 
33)։

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 կումն 
ան հա մա տե ղե լի կլի նի « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 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 (տե՛ս՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 14.04.2008 թվա կա նի թիվ 3-365(ՎԴ) քա ղա քա ցիա 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)։

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.02.2011 թվա կա նի նշա նակ ված դա տա-
կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ծա նու ցա գիրն Ար կա դի Ա նդ րիա սյանն ստա-
ցել է 19.02.2011 թվա կա նին (գ.թ.51-53): Գոր ծում առ կա չէ 18.02.2011 թվա կա նի դա տա կան 
նիս տի մա սին Ար կա դի Ա նդ րիա սյա նին պատ շաճ ծա նու ցե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան, պատ շաճ ձևով չի տե ղե կաց րել Ար կա դի Ա նդ րիա սյա նին դա տա-
կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին, գոր ծը քն նել է նրա բա ցա կա յու թյամբ ու կա-
յաց րել ո րո շում։ 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծը պետք է ու ղար կել 
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Վե րաքն նիչ դա տա րան` նոր քն նու թյան հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 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 մաս նակ ցող ան ձան ցից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյամբ, 
ո րը պատ շաճ ձևով չի տե ղե կաց վել դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան ձի դա տա կան նիս տին ներ կա գտն վե լու 
ի րա վուն քի խախտ ման պայ ման նե րում գոր ծի նոր քն նու թյունն ան հրա ժեշտ է ան ձի ար-
դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ա պա հով ման հա մար: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
18.02.2011 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 18.02.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր քն նու-
թյան։

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

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ/0099/02/09
դա տա րա նի ո րո շում   2011թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ/0099/02/09
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Դ. Խա չատ րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
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 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
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2011 թվա կա նի հու նի սի 29-ին, 
քն նար կե լով « Կե չառք» ԲԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ ներ Մե րի 

Գևոր գյա նի և Նա րի նե Ճա ղա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի 09.03.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան ը նդ դեմ Հմա-
յակ Զոհ րա բյա 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 Հմա յակ Զոհ րա բյա նից բռ նա-

գան ձել 15.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես պատ ճառ ված վնաս (չս տաց ված ե կա մուտ)։ 
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 

11.01.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է ։
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 05.05.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ 

Հմա յակ Զոհ րա բյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` 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 11.01.2010 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 ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 14.07.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ վել է ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
05.05.2010 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա-
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րան) 24.01.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է` 
մինչև ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի վա րույ թում գտն վող ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան ը նդ-
դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան Կո տայ քի մար զային բաժ նի` այլևս ի րա վա բա նա-
կան ուժ չու նե ցող ո րո շում նե րը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին թիվ 
ՎԴ/4821/05/10 վար չա կան գոր ծով կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տի ու ժի մեջ մտ նե լը:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
09.03.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հմա յակ Զոհ րա բյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո-
քը բա վա րար վել է, և Դա տա րա նի 24.01.2011 թվա կա նի « Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա-
րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը վե րաց վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հմա յակ Զոհ րա բյա 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 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 78-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 հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա-

սին միջ նոր դու թյամբ և Դա տա րա նի 24.01.2011 թվա կա նի « Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա-
րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ հիմ նա վոր վում է, որ սույն գոր ծով Ըն կե րու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը բո ղոք բե րած ան ձինք են, մինչ դեռ վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն-
դու նե լու մա սին ո րո շու մը և դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի վե րա բե րյալ ծա նու-
ցա գիրն ու ղարկ վել է Ըն կե րու թյան նախ կին ներ կա յա ցու ցիչ Վռամ Հա րու թյու նյա նին, 
ով սույն գոր ծի շր ջա նակ նե րում Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ չի հան դի սա նում։ Փաս-
տո րեն, Վե րաքն նիչ դա տա րանն Ըն կե րու թյա նը պատ շաճ ձևով չի տե ղե կաց րել դա տա-
կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին և գոր ծը քն նել է վեր ջի նիս բա ցա կա յու թյամբ` 
զր կե լով նրան դա տա րա նում իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու և դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նից:  

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են թա 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.

Ան հիմն է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ Դա տա րա նը չի հիմ նա-
վո րել, թե ին չի հա մար պետք է կա սեց նել սույն գոր ծի վա րույ թը, քա նի որ Դա տա րա-
նը պատ ճա ռա բա նել է, որ սույն գոր ծի ել քի հա մար նշա նա կու թյուն ու նի, թե վնասն ում 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով է ա ռա ջա ցել` Հմա յակ Զոհ րա բյա նի, թե ՀՀ ԱՆ դա տա-
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան Կո տայ քի բաժ նի հար-
կա դիր կա տա րող Ս. Շահ սու վա րյա նի, հետ ևա բար ան հնա րին է սույն գոր ծի քն նու թյու-
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նը` մինչև վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծի ա վար 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 09.03.2011 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.
Գոր ծում առ կա չէ որ ևէ գրու թյուն կամ փաս տա թուղթ այն մա սին, որ Ըն կե րու թյու-

նը վե րաց րել է Վռամ Հա րու թյու նյա նի լիա զո րա գի րը, կամ վեր ջինս է հրա ժար վել լիա-
զո րագ րից: Հետ ևա բար, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-
նե լու մա սին ո րո շու մը և դա տա կան ծա նու ցա գի րը Վռամ Հա րու թյու նյա նին ու ղար կե լով, 
որ ևէ խախ տում թույլ չի տվել և Ըն կե րու թյա նը պատ շաճ ծա նու ցել է դա տա կան նիս տի 
ժա մա նա կի և վայ րի մա սին:

Հիմ նա վոր է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Դա տա րա-
նը չի հիմ նա վո րել սույն գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:

3. 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` 
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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք դա տա կան ծա նու ցագ րե րով տե ղե կաց վում են 
դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին։ 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ծա նու ցա գիրն ու ղարկ վում է պատ վիր-
ված նա մա կով` հանձն ման մա սին ծա նուց մամբ կամ հա ղոր դագ րու թյան ձևա կեր պումն 
ա պա հո վող կա պի այլ մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ կամ հանձն վում է ստա ցա կա նով։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել 
է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 78-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հար-
ցին։ Մաս նա վո րա պես, նշել է, որ տվ յալ ի րա վա կան նոր մը են թադ րում է գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձանց դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ի րա զե կե լու կա պակ-
ցու թյամբ դա տա րա նի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեն միայն 
վկա յա կոչ ված հոդ վա ծով նա խա տես ված մի ջոց նե րի և ե ղա նակ նե րի օգ տա գործ մամբ։ 
Ը նդ ո րում, ան կախ ծա նուց ման ե ղա նա կից, ծա նու ցու մը պետք է լի նի այն պի սին, ո րով 
հնա րա վոր է ա պա ցու ցել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին (ան ձանց) դա տա կան նիս տի մա-
սին տե ղե կաց նե լու փաս տը։ 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գնա հատ ման ա ռար կա է դարձ րել այն դեպ-
քե րը, ե րբ դա տա րա նը գոր ծը քն նել է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից որ ևէ մե կի բա ցա-
կա յու թյամբ։ 

Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյան 19-րդ հոդ վա ծը 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, ար ձա նագ րել է կող մե րի 
ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի խախ տում 
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(տե՛ս Վեր գուշ Վար դա նյանն ը նդ դեմ Ե ղիշ Թո րո սյա նի, Ա րա մայիս Օ հան ջա նյա նի և 
Մի շա Գրի գո րյա նի՝ ը նդ հա նուր գույ քում բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու և սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 01.02.2008 թվա-
կա նի թիվ 3-19 (ՎԴ) ո րո շու մը)։

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան տնօ րե նը Դա տա րան ներ կա յաց-
րած 22.10.2010 թվա կա նի միջ նոր դու թյամբ հայտ նել է, որ դա տա կան ծա նու ցա գիրն ու-
ղարկ վել է Ըն կե րու թյան նախ կին ներ կա յա ցու ցիչ Վռամ Հա րու թյու նյա նին, ով քա ղա-
քից բա ցա կայե լու պատ ճա ռով ուշ է տե ղե կաց րել Ըն կե րու թյա նը: Հաշ վի առ նե լով, որ 
Ըն կե րու թյու նը ներ կա յա ցու ցիչ չու նի, խնդ րել է տրա մադ րել ե րեք շա բաթ ժամ կետ` նոր 
ներ կա յա ցու ցիչ գտ նե լու և վեր ջի նիս կող մից գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու հա մար 
(հա տոր 4-րդ, գ.թ. 16): Դա տա րա նը, հար գե լով միջ նոր դու թյու նը, 22.10.2010 թվա կա նի 
դա տա կան նիս տը հե տաձ գել է և նշա նա կել 17.11.2010 թվա կա նին, ո րին ներ կա յա ցել է 
Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Մե րի Գևոր գյա նը` ներ կա յաց նե լով ի րեն և Նա րի նե Ճա-
ղա րյա նին տր ված լիա զո րա գի րը (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 39, 43): Դրա նից հե տո Ըն կե րու-
թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ Մե րի Գևոր գյա նը և Նա րի նե Ճա ղա րյա նը 29.11.2010 թվա կա-
նին և 14.12.2010 թվա կա նին Դա տա րա նին ներ կա յաց րել են գոր ծի քն նու թյու նը հե տաձ-
գե լու մա սին միջ նոր դու թյուն և դի մում, ի սկ Դա տա րա նը դա տա կան նիս տե րի ժա մա-
նա կի և վայ րի վե րա բե րյալ ծա նու ցագ րերն ու ղար կել է Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ 
Մե րի Գևոր գյա նի հաս ցե ով (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 29-36): Այ նու հետև, Դա տա րանն Ըն կե-
րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ Մե րի Գևոր գյա նի և Նա րի նե Ճա ղա րյա նի միջ նոր դու թյան 
հի ման վրա 24.01.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ կա սեց րել է սույն գոր ծի վա րույ թը և ո րո շումն 
ու ղար կել Մե րի Գևոր գյա նի հաս ցե ով (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 47, 51-56, 59-61): 

Սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վե րաքն-
նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը և 02.03.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս-
տի ժա մա նա կի և վայ րի վե րա բե րյալ ծա նու ցա գիրն Ըն կե րու թյանն ու ղար կե լու վե րա բե-
րյալ, ի սկ 09.03.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս տի վայ րի և ժա մա նա կի մա սին ծա նու ցա-
գիրն ու ղարկ վել է Վռամ Հա րու թյու նյա նին (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 97-99)։ 

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 րանն ան տե սել է 22.10.2010 թվա կա նի միջ նոր դու թյամբ ար ված Ըն կե րու թյան տնօ-
րե նի այն հայ տա րա րու թյու նը, որ Վռամ Հա րու թյու նյանն այլևս սույն գոր ծով Ըն կե րու-
թյան ներ կա յա ցու ցի չը չէ, և Ըն կե րու թյունն իր շա հե րը Դա տա րա նում ներ կա յաց նե լու 
հա մար լիա զո րել է այլ ան ձանց, ո րոնք Ըն կե րու թյան ա նու նից հան դես են ե կել Դա տա-
րա նում, ի սկ Դա տա րանն էլ բո լոր դա տա վա րա կան փաս տաթղ թերն ու ղար կել է Ըն կե-
րու թյան նոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 09.03.2011 թվա-
կա նի դա տա կան նիս տի վայ րի և ժա մա նա կի մա սին ծա նու ցա գիրն ու ղար կե լով Վռամ 
Հա րու թյու նյա նին, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան Ըն կե րու թյա նը պատ շաճ ձևով չի ծա նու ցել դա տա-
կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին և գոր ծը քն նել է նրա բա ցա կա յու թյամբ։ Ա վե-
լին, Վե րաքն նիչ դա տա րանն Ըն կե րու թյա նը պատ շաճ կեր պով չի տե ղե կաց րել նաև 
02.03.2011 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը, Ըն կե րու թյա նը դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին պատ շաճ չծա նու-
ցե լով, վեր ջի նիս զր կել է գոր ծի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու-
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թյու նից, ին չի հետ ևան քով խախտ վել է նրա` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան 
հիմ նա րար ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րոն-
շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից բո ղո քի քն նու թյունն Ըն կե րու թյան դա տա վա-
րա կան ի րա վուն քի խախտ մամբ ի րա կա նաց նե լու պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը չի ան դրա դառ նում վճ ռա բեկ բո ղո քի ե րկ րորդ հիմ քին: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծը պետք է ու ղար կել 
Վե րաքն նիչ դա տա րան` նոր քն նու թյան հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 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 մաս նակ ցող ան ձան ցից որ ևէ մե կի բա ցա կա յու թյամբ, 
ո րը պատ շաճ ձևով չի տե ղե կաց վել դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին։ 

Ան ձի` դա տա կան նիս տին ներ կա գտն վե լու ի րա վուն քի խախտ ման պայ ման նե րում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը քն նարկ ման ա ռար կա չի դարձ նում գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը 
մեր ժե լու կամ նոր դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ նյու թա կան և դա-
տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րը, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 2-րդ են թա կետն այն դի տում է 
դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմք:

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծի նոր քն նու թյունն ան հրա-
ժեշտ է ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ա պա հով ման հա մար: 

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 ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 09.03.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր քն նու-
թյան։

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱ ՐՈՒՅԹՆ Ը ՆԴՀԱ ՆՈՒՐ Ի ՐԱ ՎԱ ՍՈՒ ԹՅԱՆ 
ԴԱՏԱՐԱ ՆՈՒՄ

Հայ ցի հա րու ցու մը

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԷԴ/1373/02/10
դա տա րա նի ո րո շում 2011թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԷԴ/1373/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Գ. Մա տի նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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 

2011 թվա կա նի մայի սի 11-ին,
քն նար կե լով Լա րի սա Բա բա սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա րա նի 20.01.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Լա րի սա Բա բա սյա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել 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 ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան 
ը նդ դեմ Ալ բերտ Հու նա նյա նի` փո խա ռու թյամբ վերց ված գու մա րի բան կային տո կոս նե-
րը բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին: 

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 ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 13.12.2010 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է:
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
20.01.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լա րի սա Բա բա սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 13.12.2010 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Լա րի սա Բա բա 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. 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 նում է հետ ևյալ փաս տարկ նե-

րով.
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 զո տու թյան հի ման վրա, սխալ է մեկ նա բա նել թիվ 
Ե ԷԴ/0643/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 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 ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից 
08.10.2010 թվա կա նին կա յաց ված վճի ռը, ո րի ար դյուն քում սխալ հետ ևու թյան է ե կել այն 
մա սին, որ նշ ված վճ ռով ար դեն ի սկ 3.100.000 ՀՀ դրամ գու մա րի նկատ մամբ կի րառ վել 
է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծը, որ պի սի պայ ման նե րում կր կին վճիռ 
կա յաց նելն ան թույ լատ րե լի է: Նման պայ ման նե րում  Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան-
տե սել է, որ նախ կին քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հայց է ներ կա յաց վել 200.000 ՀՀ դրամ 
գու մա րը և այդ գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված տո կո սա գու մար նե րը բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ թիվ Ե ԷԴ/0643/02/10 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով դա տա կան նիս տի ժա մա նակ, ե րբ ի նքն ա ռա ջար կել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կո սա գու մար նե րը հաշ վար կել ամ բողջ 
փո խա ռու թյան գու մա րի` 3.100.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ, Դա տա րա նը հայտ նել է, որ 
ին քը նման պա հանջ չի ներ կա յաց րել, որ պի սի պայ ման նե րում այդ պա հան ջը քն նու-
թյան չի կա րող ա ռն վել` ա ռա ջար կե լով ներ կա յաց նել ա ռան ձին հայց:

Ն ման պա հանջ քն նարկ ված չլի նե լու փաս տը հաս տատ վում է նաև թիվ 
Ե ԷԴ/0643/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սով, ո րում 
որ ևէ նշում չկա այդ պա հան ջը բա վա րար ված կամ մերժ ված լի նե լու մա սին: 

Ն ման պայ ման նե րում հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ 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 20.01.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` հայ ցա դի-
մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նար կե 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-րդ կե տի 2-րդ 
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են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա վո րը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե նույն ան-
ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին և 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:

Վե րոն շյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ նույն ա ռար կայի մա սին օ րենսդ րա կան եզ-
րույ թը վե րա բե րում է հայ ցի ա ռար կային, ի սկ հայ ցի ա ռար կան հայց վո րի պա հանջն է` 
ուղղ ված պա տաս խա նո ղին կամ պա տաս խա նող նե րին: Սույն գոր ծով Լա րի սա Բա բա-
սյա նը հայց է ներ կա յաց րել ը նդ դեմ Ալ բերտ Հու նա նյա նի` խնդ րե լով բռ նա գան ձել փո-
խա ռու թյամբ տր ված 3.100.000 ՀՀ դրամ գու մա րից չվե րա դարձ րած 2.900.000 ՀՀ դրամ 
փո խա ռու թյան գու մա րի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված տո կոս նե րը` հայ ցի հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ 25.07.2008 թվա կա նին 
Ալ բերտ Հու նա նյա նի սե փա կա նու թյանն է հանձ նել 3.100.000 ՀՀ դրամ` 60 օր վա ըն-
թաց քում վե րա դարձ նե լու պայ մա նով, այդ պար տա վո րու թյունն Ալ բերտ Հու նա նյա-
նը կա տա րել է ոչ պատ շաճ` պար տա վո րու թյան կա տար ման ժամ կե տի խախտ մամբ` 
փո խա ռու թյան գու մա րից վե րա դարձ նե լով միայն 2.900.000 ՀՀ դրամ գու մա րը: Թիվ 
Ե ԷԴ/0643/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 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 ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, քն նե լով 
Լա րի սա Բա բա սյա նի հայցն ը նդ դեմ Ալ բերտ Հու նա նյա նի` 200.000 ՀՀ դրամ որ պես փո-
խա ռու թյան պայ մա նագ րով չվ ճար ված մայր գու մա րը, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն չվ ճար ված մայր գու մա րի տո կոս նե րը բռ նա-
գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, 08.10.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րա րել է` վճ ռել 
է Ալ բերտ Հու նա նյա նից հօ գուտ Լա րի սա Բա բա սյա նի բռ նա գան ձել 200.000 ՀՀ դրամ 
պարտ քի գու մար և այդ գու մա րի վրա հաշ վար կել ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից 
սահ ման ված բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քը կե տան ցի օր վա նից` 25.09.2008 
թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը:

Դա տա րա նը, մեր ժե լով սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, 
13.12.2010 թվա կա նի ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ « հայ ցա դի մու մին 
կից փաս տաթղ թե րից փաստ վում է, որ 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 08.10.2007 թվա կա նի թիվ Ե ԷԴ/0643/02/10 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով կի րառ վել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ 
հոդ վա ծը, ուս տի նման պայ ման նե րում կր կին վճիռ կա յաց նե լը դա տա րա նը հա մա րում է 
ան թույ լատ րե լի»։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Լա րի սա Բա բա սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը, 
20.01.2011 թվա կա նի ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ «3.100.000 ՀՀ դրամ 
գու մա րի նկատ մամբ տո կոս ներ հաշ վար կե լու հայց վո րի պա հան ջի մա սով 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 թիվ Ե ԷԴ 0643/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում ար դեն ի սկ քն նու թյուն 
կա տար վել է»: 

Մինչ դեռ, ի նչ պես պարզ վեց թիվ Ե ԷԴ/0643/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 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 ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նի 08.10.2010 թվա կա նի վճ ռի հե տա զոտ մամբ, վե ճը ե ղել է նույն 
ան ձանց` Լա րի սա Բա բա սյա նի, որ պես հայց վո րի, և Ալ բերտ Հու նա նյա նի, որ պես պա-
տաս խա նո ղի, միջև, միև նույն հիմ քե րով, այն է` Ալ բերտ Հու նա նյա նը փո խա ռու թյան 
գու մար նե րը վե րա դարձ նե լու պար տա վո րու թյու նը կա տա րել է ժամ կե տի խախտ մամբ, 
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սա կայն ոչ նույն ա ռար կայի մա սին, քա նի որ թիվ Ե ԷԴ/0643/02/10 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով հայ ցի ա ռար կան 200.000 ՀՀ դրամ փո խա ռու թյան գու մարն է և այդ գու մա րի 
նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով հաշ վարկ ված տո կո սա-
գու մա րը, ի սկ սույն գոր ծով հայ ցի ա ռար կան 2.900.000 ՀՀ դրամ գու մա րի նկատ մամբ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով հաշ վարկ ված տո կո սա գու մարն է: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև վե րոն շյալ 
վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սի բո վան դա կու թյամբ, ո րում որ ևէ նշում չկա 2.900.000 ՀՀ դրամ 
գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով հաշ վարկ ված 
տո կո սա գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա հան ջը բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու մա սին: 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ վճ ռի 
հե տա զոտ ման ար դյուն քում պարզ վել է, որ հայց վորն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում 
իր դիր քո րո շու մը հայտ նե լով խնդ րել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը բռ նա գան ձել 3.100.000 ՀՀ դրա մի հաշ վար կով, ա պա 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ 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 ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը թիվ 
Ե ԷԴ/0643/02/10 գոր ծով, ել նե լով հայ ցի ա ռար կայից, գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծի կար գով տո կոս ներն ամ բողջ 3.100.000 ՀՀ դրա մի նկատ-
մամբ հաշ վար կե լու ա ռու մով հայ ցա դի մու մում պա հանջ չի ներ կա յաց վել: Հետ ևա բար, 
ե թե գոր ծը քն նող դա տա րա նը դիր քո րո շում է ար տա հայ տել տվ յալ պա հան ջը հայ ցի 
ա ռար կայի մեջ նե րառ ված չլի նե լու մա սին, Դա տա րա նը տվ յալ ա ռար կայի վե րա բե րյալ 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի առ կա յու թյան հիմ քով չէր կա րող մեր ժել 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը սույն գոր ծով բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել թիվ Ե ԷԴ/0643/02/10 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 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 ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 08.10.2010 թվա կա նի վճի ռը: 

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 ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-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։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 20.01.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան 
ա կտ` վե րաց նել 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 ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 13.12.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն-
դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը: 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ 
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0903/02/10
դա տա րա նի ո րո շում   2011թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՄԴ/0903/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Հա կո բյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ ՐԻՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2011 թվա կա նի մար տի 09-ին, 
քն նար կե լով Ար շա լույս Ռու շա նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ար մեն Ո ւմր շա տյա նի վճ ռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 17.11.2010 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Ար շա լույս Ռու շա նյա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան ը նդ դեմ «Ս լավ 

Մո թորս» ՓԲԸ-ի և «Աու դի» ԲԸ-ի` պայ մա նին չհա մա պա տաս խա նող ապ րան քը պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված տե սա կա նուն հա մա պա տաս խան ապ րան քով փո խա րի նե լուն 
պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին։ 

Եր ևա նի Մա լա թիա-Սե բաս տիա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 04.10.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե-
րա դարձ վել է ։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
17.11.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար շա լույս Ռու շա նյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի` 04.10.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը 
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 Ար շա լույս Ռու շա նյա նի ներ կա յա ցու-
ցի չը։

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ 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, 19-րդ, 42-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 ցիայի 6-րդ և 13-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ, 28-րդ հոդ ված նե րը, ո րի ար դյուն քում կի րա ռել 
է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին և 
3-րդ են թա կե տե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 61-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, « Բաժ-
նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, ո րոնք 
չպետք 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 հաշ վի չի ա ռել, որ Դա տա րա նը, հիմն վե լով ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի վրա, պար տա վոր 
էր ու սում նա սի րել թվով ութ վա վե րա պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը։ Մինչ դեռ ո րոշ ման մեջ 
ուղ ղա կի նշ ված չէ, թե հայ ցա դի մու մի ձևի և բո վան դա կու թյան որ տարրն է խախտ վել:

Դա տա րանն ան տե սել է նաև այն հան գա ման քը, որ վի ճե լի ավ տո մե քե նան վա ճա-
ռել է «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ն, ո րն ը ստ կող մե րի միջև կնք ված հա մա ձայ նագ րի` հա մար-
վում է «Աու դի» ԲԸ-ի պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցի չը: Ը նդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1498-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ և 8-րդ են թա կե տե րի 
հա մա ձայն` նշ ված հար ցը պետք է քն նարկ վի դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տա կան 
փու լում: Ա վե լին, հայ ցա դի մու մում «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ն ներգ րավ ված է ոչ թե որ պես 
«Աու դի» ԲԸ-ի ներ կա յա ցուց չու թյուն, այլ հա մա պա տաս խա նող, այ սինքն` պարզ է տա-
րած քային ը նդ դա տու թյան խն դի րը: Փաս տո րեն, հայ ցա դի մու մը վա րույթ չըն դու նե լով` 
հայց վո րը զրկ վել է իր ի րա վունք նե րը դա տա կան կար գով պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու-
թյու նից: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 17.11.2010 թվա կա նի ո րո շու մը և վե րաց նել Դա տա րա նի` «Հայ ցա-
դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 04.10.2010 թվա կա նի ո րո շու մը։

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 3-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` դա տա վո րը վե րա դարձ նում է հայ ցա դի մու մը, ե թե չեն 
պահ պան վել նույն օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված` հայ ցա դի մու մի ձևին և 
բո վան դա կու թյանն ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րը, ի նչ պես նաև ե թե գործն ը նդ դա տյա չէ 
տվ յալ դա տա րա նին։
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
5-րդ և 7-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` հայ ցա դի մու մում պետք է նշ վեն հայ ցա պա հանջ-
նե րը հաս տա տող ա պա ցույց նե րը, ի նչ պես նաև հայց վո րի պա հանջ նե րը, ի սկ մի քա նի 
պա տաս խա նող նե րի դեմ հայց հա րու ցե լիս, հայց վո րի` նրան ցից յու րա քան չյու րին ուղղ-
ված պա հանջ նե րը: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լիս ար ձա նագ րել է, որ 
հայ ցա դի մու մով որ պես հա մա պա տաս խա նող ներգ րավ ված «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ն 
«Աու դի» ԲԸ-ի ներ կա յա ցուց չու թյու նը կամ մաս նա ճյու ղը չէ, որ պի սի հան գա ման քը հայ-
ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տով նա խա տես ված հիմք է: Բա ցի այդ, հայ ցա դի մու-
մում չեն նշ վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի 5-րդ և 7-րդ են թա կե տե րով սահ ման ված հայ ցա պա հանջ նե րը հաս տա տող ա պա-
ցույց նե րը, ի նչ պես նաև պա տաս խա նող նե րից յու րա քան չյու րին ուղղ ված հայց վո րի պա-
հանջ նե րը, որ պի սի հան գա ման քը հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու` ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տով նա խա-
տես ված հիմք է:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի «Հայ ցա դի-
մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը, պատ ճա ռա բա նել է, որ բո ղո քա բե րը չի ներ-
կա յաց րել որ ևէ հիմ նա վո րում` Դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 5-րդ և 7-րդ են թա կե տե րի խախտ ման վե-
րա բե րյալ:

Մինչ դեռ, սույն գոր ծում առ կա հայ ցա դի մու մի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցա դի մու մում նշ վել և դրան կից ներ կա-
յաց վել են հայ ցա պա հան ջը հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` ավ տո մե քե-
նայի հանձն ման-ըն դուն ման ակ տի, ավ տո մե քե նան ար գե լան քի տակ գտն վե լու մա սին 
տե ղե կան քի, 23.03.2009 թվա կա նի թիվ 00000184 և 27.03.2009 թվա կա նի թիվ 00000198 
դրա մարկ ղային մուտ քի օր դեր նե րի, հա շիվ ապ րան քագ րի, 16.04.2009 թվա կա նի վճար-
ման հանձ նա րա րագ րի, ան հա տա կան վար կա վոր ման, շար ժա կան գույ քի գրա վի պայ-
մա նագ րե րի, տե ղա տե սու թյան սխե մա տիկ պլա նի, բա ցատ րու թյուն վերց նե լու մա սին 
ար ձա նագ րու թյան, 05.05.2009 թվա կա նի թիվ 000037 վճար ման հանձ նա րա րագ րի և թե-
րու թյուն նե րի ակ տի պատ ճեն նե րը /գ.թ. 2-11, 15-32/: Ը նդ ո րում, հայ ցա դի մու մում նշ ված 
պա հան ջը կա յա ցել է հետ ևյա լում. հա մա պա տաս խա նող ներ «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ին և 
«Աու դի» ԲԸ-ին պար տա վո րեց նել պայ մա նին չհա մա պա տաս խա նող ապ րան քը, այն է` 
«Աու դի Q5» ավ տո մե քե նան` թափ քի հա մա րը` WAUZZZ8R39A032661, շար ժի չի հա մա-
րը` CD N 028232, թո ղարկ ման տա րե թի վը` 2009 թվա կան, փո խա րի նել պայ մա նագ րով 
նա խա տես ված տե սա կա նուն հա մա պա տաս խան ապ րան քով` նույն թվա կա նի թո ղարկ-
ման «Աու դի Q5» ավ տո մե քե նայով: Այ սինքն` սույն գոր ծով եր կու պա տաս խա նող նե րին 
ներ կա յաց վել է միև նույն պա հան ջը: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով հայ-
ցա դի մու մը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 5-րդ և 7-րդ են թա կե տե րով սահ ման ված` հայ ցա դի մու մի ձևին 
և բո վան դա կու թյանն ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րին, հետ ևա բար, տվյալ դեպ քում բա ցա-
կա յում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
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1-ին են թա կե տով նա խա տես ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու հիմ քը: 
Ինչ վե րա բե րում է սույն գոր ծը տվ յալ դա տա րա նին ը նդ դա տյա չլի նե լու հիմ քով 

հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու պատ ճա ռա բա նու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
այն ևս ան հիմն է հա մա րում հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ «Աու դի ապ րան-
քա նի շի ար տադ րա տե սակ նե րի ի րաց ման հա մա ձայ նու թյան» մեջ կող մե րը` «Աու դի» 
ԲԸ-ն, հան դես է գա լիս որ պես ա ռա քիչ, ի սկ «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ն` ան մի ջա կան վա-
ճա ռող, ին չը չի են թադ րում, որ «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ն հան դի սա նում է «Աու դի» ԲԸ-ի 
պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցի չը, մաս նա վո րա պես` «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ն, լի նե լով 
ի նք նու րույն կազ մա կեր պաի րա վա կան ձև ու նե ցող սուբյեկտ` փակ բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րու թյուն, «Աու դի» ԲԸ-ի հետ հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա 
ի րաց նում է օ րեն քով և նշ ված հա մա ձայ նու թյամբ նա խա տես ված գոր ծա ռույթ ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 82-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
հայ ցը հա րուց վում է պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան (գտն վե լու) վայ րի դա տա րան: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1498-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
4-րդ և 8-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիս տում 
մաս նա վո րա պես պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց և դա տա վա րու թյան այլ մաս-
նա կից նե րի կազ մը, քն նար կում է գոր ծի քն նու թյանն այլ ան ձանց ներգ րա վե լու, ոչ պատ-
շաճ կող մին փո խա րի նե լու, մի քա նի պա հանջ նե րի միաց ման և ա ռանձ նաց ման, ար-
տագ նա դա տաքն նու թյան ան ցկաց ման հնա րա վո րու թյան հար ցե րը:

  Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 02.04.2009 թվա կա նի հանձն ման-ըն դուն-
ման ակ տով վա ճա ռող «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ն գնորդ Ար շա լույս Ռու շա նյա նին է հանձ-
նել «Աու դի Q5» ավ տո մե քե նան: «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ի հաս ցեն է ք. Եր ևան, Ի սա կո վի 
22/2, ո րը գտն վում է Եր ևա նի Մա լա թիա-Սե բաս տիա վար չա կան շր ջա նի տա րած քում: 
Սույն գոր ծում առ կա հայ ցա դի մու մում որ պես պա տաս խա նող ներ են նշ վել «Ս լավ Մո-
թորս» ՓԲԸ-ն և «Աու դի» ԲԸ-ն:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ «Ս լավ Մո թորս» 
ՓԲԸ-ն` որ պես ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կողմ, սույն գոր ծին մաս նակ ցում է ա ռան-
ձին պա տաս խա նո ղի կար գա վի ճա կով, այլ ոչ թե որ պես «Աու դի» ԲԸ-ի ներ կա յա ցուց-
չու թյուն: Հետ ևա բար, սույն գոր ծով հայ ցը տա րած քային ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի 
պահ պան մամբ հա րուց վել է «Ս լավ Մո թորս» ՓԲԸ-ի գտն վե լու վայ րի դա տա րան, այ-
սինքն` սույն գործն ը նդ դա տյա է Դա տա րա նին, և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տով սահ ման ված հայ ցա դի մու-
մը վե րա դարձ նե լու հիմքն առ կա չէ: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ տա րերկ րյա ի րա վա-
բա նա կան ան ձ «Աու դի» ԲԸ-ի գոր ծին մաս նա կից դարձ նե լու հան գա ման քը չէր կա րող 
խո չըն դոտ հան դի սա նալ օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ներ-
կա յաց ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հա մար, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1498-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ և 8-րդ են թա կե տե րի ու-
ժով դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց և դա տա վա րու թյան այլ մաս նա կից նե րի 
կազ մը պար զում է և գոր ծի քն նու թյանն այլ ան ձանց ներգ րա վե լու, ոչ պատ շաճ կող մին 
փո խա րի նե լու հար ցե րը քն նար կում է նախ նա կան դա տա կան նիս տում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
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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 կումն 
ան հա մա տե ղե լի կլի նի « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 (տե՛ս ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի 14.04.2008 թվա կա նի թիվ 3-365(ՎԴ) քա ղա քա ցիա 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 29.11.2007 թվա կա նի թիվ 21638/03 վճի ռը, կետ 44)։ 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում 
խախտ վել է Ար շա լույս Ռու շա նյա նի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված նե րով, 
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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան, ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է, ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 17.11.2010 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` վե րաց նել Եր-
ևա նի Մա լա թիա-Սե բաս տիա վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-
նի` 04.10.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը։

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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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 ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԷԴ/0466/02/11
դա տա րա նի ո րո շում   2011թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԷԴ/0466/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Խա ռա տյան

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 ցիա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ 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
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2011 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 05-ին, 
քն նար կե լով Ա նիկ Մնա ցա կա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 29.06.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Ա նիկ Մնա ցա կա նյա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան ը նդ դեմ Ռու բիկ 

Ա սատ րյա նի` ա ռող ջու թյան քայ քայ մամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի 
մա սին։ 

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` Վ. Աս լա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 10.05.2011 թվա կա-
նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է ։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
29.06.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա նիկ Մնա ցա կա նյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 10.05.2011 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու-
մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա նիկ Մնա ցա կա նյա 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 կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տը, ո րը չպետք 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 րանն իր ո րո շու մը պատ ճա ռա բա նել է նրա նով, որ դա տա րա նի` 

14.04.2010 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով մերժ վել է Ա նիկ Մնա ցա կա նյա նի 
հայցն ը նդ դեմ Ռու բիկ Ա սատ րյա նի` ա ռող ջու թյան քայ քայ մամբ պատ ճառ ված վնա սի 
հա տուց ման պա հան ջի մա սին, մինչ դեռ հաշ վի չի ա ռել, որ վե րը նշ ված գոր ծով հայ ցը 
մերժ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Ռու բիկ Ա սատ րյա նի կող մից Ա նիկ Մնա ցա-
կա նյա նին հասց ված վնաս ված քի և նրա մոտ ի հայտ ե կած ա ռող ջա կան խն դիր նե րի 
միջև բա ցա կա յում է պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը, ի սկ սույն գոր ծով պարզ ման են-
թա կա է Ռու բիկ Ա սատ րյա նի հար վա ծից ա ռա ջա ցած կոտր ված քի հետ ևան քով Ա նիկ 
Մնա ցա կա նյա նի աշ խա տու նա կու թյան կորս տի աս տի ճա նը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 29.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ։

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան 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.
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ 

են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա վո րը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե նույն ան-
ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մաuին և միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ առ կա է 
դա տա րա նի` o րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճիռ։

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կար ծի քով Դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն 
գտել է, որ նախ կի նում Ա նիկ Մնա ցա կա նյա նի կող մից նույն ա ռար կայի շուրջ և միև նույն 
հիմ քե րով պա հանջ է ներ կա յաց ված ե ղել Ռու բիկ Ա սատ րյա նի դեմ, ին չի վե րա բե րյալ 
առ կա են դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տեր, մաս նա վո րա պես` 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.03.2005 թվա կա նի վճի ռը, 
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 14.04.2010 թվա կա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լու մա սին ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 02.07.2010 թվա կա նի ո րո շու մը:

Սույն գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ պարզ ման են թա կա է այն ի րա վա կան հար ցը, թե ա րդյո՞ք սույն գոր ծով հայ ցի 
և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վկա յա կո չած գոր ծե րով հայ ցե րի ա ռար կան ու հիմ քը նույնն 
ե ն։ 

Նշ ված հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ 
հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ հայ ցի տար րե րին` հայ ցի ա ռար կային և հիմ քին։ Այս-
պես` հայ ցի տար րե րը նրա բաղ կա ցու ցիչ մա սերն են, ո րոնք ո րո շում են նրա բո վան դա-
կու թյու նը, նրա ի րա վա կան բնույ թը և հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ան հա տա կա նաց նել 
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հայ ցը, այն տար բե րել նույ նա կան հայ ցե րից, հետ ևա բար և լու ծել նույն կող մե րի միջև, 
նույն տար րե րով հա րուց վող հայ ցե րը կր կին ան գամ վա րույթ չըն դու նե լու հար ցը։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է « հայ ցի ա ռար-
կա» օ րենսդ րա կան եզ րույ թին և նշել, որ հայ ցի ա ռար կան հայց վո րի պա հանջն է` ուղղ-
ված պա տաս խա նո ղին կամ պա տաս խա նող նե րին (տե՛ս թիվ Ե ԷԴ/1373/02/10 գոր ծով Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի 11.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է նաև « հայ ցի 
հիմք» օ րենսդ րա կան եզ րույ թին: 

Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ չնա յած ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրքն ան մի ջա կա նո րեն չի սահ մա նում հայ ցի փաս-
տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րի տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, այն 
բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի այլ նոր մե րից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ հայ ցի փաս տա կան հիմքն այն հան գա մանք-
ներն են, ո րոնց հետ նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մը կա պում է ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րի ա ռա ջա ցու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը: 

Հայ ցի փաս տա կան հիմքն ը ստ է ու թյան ի րա վա բա նա կան փաս տերն են, հան գա-
մանք նե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել հայց վո րի պա հան ջի հա մար: Միա ժա մա նակ, 
հայ ցի փաս տա կան հիմ քը վերջ նա կա նո րեն ո րո շում է դա տա րա նը` հիմն վե լով ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ հայ ցի փաս տա կան հիմ քից բա ցի հայ ցի տար րե-
րի մեջ նե րառ վում է նաև հայ ցի ի րա վա կան հիմ քը, ո րն այն ի րա վա կան նոր մե րի հա-
մակ ցու թյունն է, որ կար գա վո րում է վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը: Չնա յած ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը հայց վո րից չի պա հան ջում հայ ցա դի մու-
մում նշել այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց վրա հիմն վում է հայ ցա պա հան ջը, այ նուա-
մե նայ նիվ, հայց վո րը բա ցի փաս տա կան հան գա մանք նե րից, կա րող է հայ ցա դի մու մում 
նշել այն ի րա վա կան նոր մե րը, ո րոնց հի ման վրա կող մե րի միջև ծա գել են հա մա պա-
տաս խան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, և ո րը վեր ջի նիս հիմք է տա լիս առ կա փաս տա-
կան հան գա մանք նե րի հետ միա սին ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան պա հանջ (տե՛ս 
ը ստ հայ ցի Վի գեն Ու րու շա նյա նի ը նդ դեմ Սու րիկ Սեդ րա կյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ-
ման պա հան ջի մա սին, և Սու րիկ Սեդ րա կյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Վի գեն Ու րու շա նյա նի` 
ան հիմն հարս տաց մամբ ստա ցած գու մա րը վե րա դարձ նե լու պա հան ջի մա սին թիվ 
Ե ՇԴ/0473/02/10 գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից նշ ված օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.03.2005 թվա կա նի վճ ռի և ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 02.07.2010 թվա կա նի ո րոշ ման ու սում նա սի րու թյան 
ար դյուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված գոր ծե րը վե րա բե րել են 
Ռու բիկ Ա սատ րյա նի կող մից Ա նիկ Մնա ցա կա նյա նին վնաս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով 
վեր ջի նիս ա ռող ջու թյան վե րա կանգն ման հա մար կա տար ված բուժ ման ծախ սե րի հա-
տուց մա նը։ Մինչ դեռ, սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մից հետ ևում է, որ հայ ցի 
հիմ քում դր վել են Ռու բիկ Ա սատ րյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով Ա նիկ Մնա ցա-
կա նյա նի աշ խա տու նա կու թյու նը կորց նե լու կա պակ ցու թյամբ աշ խա տա վարձ (ե կա մուտ) 
չս տա նա լու, ի նչ պես նաև վեր ջին ե րեք տա րի նե րին բուժ ման ծախ սեր կա տա րե լու հան-
գա մանք նե րը: Այ սինքն` սույն գոր ծով բա ցի ի րա կան վնա սի հա տուց ման պա հան ջից 
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ներ կա յաց վել է նաև բաց թողն ված օ գու տի տես քով վնա սի հա տուց ման պա հանջ: Հետ-
ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց րած հայ ցի և վե րը 
նշ ված գոր ծե րով հայ ցե րի ա ռար կան ու հիմ քը տար բեր են, այ սինքն` տվ յալ դեպ քում 
բա ցա կա յում է նույն ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մաuին և միև նույն հիմ քե րով վե ճի 
վե րա բե րյալ դա տա րա նի` o րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի առ կա յու թյան հիմ քով հայ-
ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քը։

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է, ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 29.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` վե րաց նել 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 10.05.2011 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը։

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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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 ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱԴԴ/0768/02/11
դա տա րա նի ո րո շում   2012թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱԴԴ/0768/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Թու մա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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 հուն վա րի 18-ին,
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի Ռու զան նա Դար բի նյա նի ը նդ դեմ Ար տակ Հե րի քյա նի` 

բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 24.08.2011 թվա-
կա նի ո րոշ ման դեմ Ռու զան նա Դար բի նյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ռու զան նա Դար բի նյա նը պա հան ջել է ճա նա չել իր սե փա կա-

նու թյան ի րա վուն քը Եր ևա նի Լե նինգ րա դյան փո ղո ցի 36-րդ շեն քի թիվ 16 բնա կա րա նի 
նկատ մամբ` ան վա վեր ճա նա չե լով այդ բնա կա րա նի նկատ մամբ ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն 
ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Դավ թա շե նի տա րած քային 
ստո րա բա ժա նու մում թիվ 01-001-4-97 միաս նա կան մա տյա նի 000042 հա մա րի տակ կա-
տար ված Ար տակ Հե րի քյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը: 

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` Մ. Հար թե նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 23.06.2011 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
24.08.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռու զան նա Դար բի նյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, 
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և Դա տա րա նի 23.06.2011 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը 
թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ռու զան նա Դար բի 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 53-րդ, 82-րդ հոդ ված նե րը, 85-րդ հոդ վա ծի 1-ին 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 ո րո շում կա յաց նե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ Ռու զան նա 

Դար բի նյա նի հայ ցա դի մումն ը նդ դա տյա չէ Դա տա րա նին, քա նի որ Եր ևա նի Լե նինգ րա-
դյան փո ղո ցի 36-րդ շեն քի թիվ 16 բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցը են թա կա էր հա րուց ման պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան 
վայ րի դա տա րան, ի սկ բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե-
լու պա հան ջը չի կա րող նույ նաց վել հո ղա մա սե րի, շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի հետ: Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա-
րանն ան տե սել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 82-րդ հոդ վա-
ծի և 85-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` Ռու զան նա Դար բի նյա նի ներ կա յաց րած 
պա հանջն ը նդ դա տյա է հենց Դա տա րա նին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 24.08.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան կամ այն 
փո փո խել` վե րաց նել Դա տա րա նի 23.06.2011 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու 
մա սին» ո րո շու մը»:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 82-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

հայ ցը հա րուց վում է պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան (գտն վե լու) վայ րի դա տա րան:
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 85-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` հո ղա մա սե րի, շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քը ճա նա չե լու, հո ղա մա սե րը, շեն քե րը, շի նու թյուն ներն ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից 
հետ պա հան ջե լու, սե փա կա նա տի րոջ կամ այլ օ րի նա կան տի րա պե տո ղի` տի րա պե տու-
մից զր կե լու հետ չկապ ված ի րա վունք նե րի խախ տում նե րը վե րաց նե լու վե րա բե րյալ հայ-
ցե րը հա րուց վում են հո ղա մա սի, շեն քի, շի նու թյան գտն վե լու վայ րի դա տա րան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 222-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` բնա կա-
րա նը բնա կու թյան հա մար նա խա տես ված և ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցումն 
ի րա կա նաց նող լիա զոր ված մարմ նում ա ռան ձին ծած կագ րով գրանց ված կամ հա մա րա-
կալ ված տա րածքն (շի նու թյունն) է:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` հայ ցը են թա կա է 
հա րուց ման պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան (գտն վե լու) վայ րի դա տա րան, որ պի սի կա-



45

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

նո նից բա ցա ռու թյուն են կազ մում հո ղա մա սե րի, շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու, հո ղա մա սե րը, շեն քե րը, շի նու թյուն ներն ու րի-
շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մից հետ պա հան ջե լու, սե փա կա նա տի րոջ կամ այլ օ րի նա կան 
տի րա պե տո ղի` տի րա պե տու մից զր կե լու հետ չկապ ված ի րա վունք նե րի խախ տում նե րը 
վե րաց նե լու վե րա բե րյալ հայ ցե րը, ո րոնք են թա կա են հա րուց ման հո ղա մա սի, շեն քի, 
շի նու թյան գտն վե լու վայ րի դա տա րան (բա ցա ռիկ ը նդ դա տու թյուն), ի սկ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան օ րենսգր քով բնա կա րա նը բնո րոշ վում է որ պես բնա կու թյան հա մար նա խա-
տես ված և ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցումն ի րա կա նաց նող լիա զոր ված մարմ նում 
ա ռան ձին ծած կագ րով գրանց ված կամ հա մա րա կալ ված տա րածք (շի նու թյուն): Այ-
սինքն` բնա կա րա նի (շի նու թյան) նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու 
վե րա բե րյալ հայցն ը նդ դա տյա է այդ բնա կա րա նի (շի նու թյան) գտն վե լու վայ րի, այլ ոչ 
թե պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան (գտն վե լու) վայ րի դա տա րա նին:

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 Ռու զան նա Դար բի նյա նը ներ կա յաց րել է Եր ևա նի Լե նինգ րա-
դյան փո ղո ցի 36-րդ շեն քի թիվ 16 բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայց, ո րը են թա կա է հա րուց ման պա տաս խա նո ղի բնա կու-
թյան վայ րի դա տա րան, քա նի որ բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի ճա նաչ ման պա հան ջը չի կա րող նույ նաց վել հո ղա մա սե րի, շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի հետ:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով բնա կա-
րա նը բնո րոշ վում է որ պես բնա կու թյան հա մար նա խա տես ված տա րածք (շի նու թյուն): 
Այ սինքն` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված բա ցա ռիկ 
ը նդ դա տու թյան կա նո նը կի րա ռե լի է նաև բնա կա րա նի` որ պես շի նու թյան նկատ մամբ 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցի նկատ մամբ: Հետ ևա բար, 
Ռու զան նա Դար բի նյա նի ներ կա յաց րած` Եր ևա նի Լե նինգ րա դյան փո ղո ցի 36-րդ շեն քի 
թիվ 16 բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ 
հայցն ը նդ դա տյա է Դա տա րա նին:

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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-
րդ հոդ ված նե 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 24.08.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ. վե րաց նել 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 23.06.2011 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՐԴ1/0694/02/09
դա տա րա նի ո րո շում   2012թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՐԴ1/0694/02/09
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն. Տա վա րա ցյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ 

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

նա խա գա հու թյամբ 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 մայի սի 02-ին, 
քն նար կե լով Գա գիկ Մար տի րո սյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վա հե Ա միր ջա նյա նի վճ ռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 25.11.2011 թվա կա նի ո րոշ ման 
դեմ` ը ստ հայ ցի Գա գիկ Մար տի րո սյա նի ը նդ դեմ Յու րիկ, Ար մեն 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` Գա գիկ Մար տի րո սյա նը պա հան ջել է Յու րիկ և Ար մեն Հա րու-

թյու նյան նե րից հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 11.600 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար-
ժեք ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև նշ ված գու մա րի նկատ մամբ 30.05.2009 թվա կա նից մինչև 
գու մա րի փաս տա ցի վե րա դարձ ման օ րը հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 
411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը: Միա ժա մա նակ, Գա գիկ Մար տի րո սյա նը 
միջ նոր դել է հայ ցագ նի` 11.600 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի չա փով ար գե լանք 
դնել Յու րիկ և Ար մեն Հա րու թյու նյան նե րին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 
շար ժա կան և ան շարժ գույ քի, ի նչ պես նաև դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա:

ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 07.09.2009 թվա կա-
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նի ո րո շում նե րով հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ, ի սկ հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց 
ձեռ նար կե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է:

ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 05.11.2009 թվա կա-
նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

Գա գիկ Մար տի րո սյա նը միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել դա տա րան` պա հան ջե-
լով վե րաց նել ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 07.09.2009 
թվա կա նի ո րոշ մամբ ձեռ նարկ ված հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը:

ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ն. 
Գրի գո րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 24.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցի ա պա հով-
ման մի ջո ցը վե րաց նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը վե րա դարձ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
25.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա գիկ Մար տի րո սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 24.10.2011 թվա կա նի «Հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու միջ նոր դու-
թյու նը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա գիկ Մար տի րո սյա 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 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 87-րդ, 92-րդ, 101-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 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծում որ ևէ սահ մա նա փա կում չկա, որ դա տա րա նը կա րող 
է հայ ցի ա պա հո վու մը վե րաց նել միայն դա տաքն նու թյան ըն թաց քում: Նշ ված հոդ վա ծից 
հետ ևում է միայն, որ հայ ցի ա պա հով ման վե րաց ման հար ցը կա րող է լու ծել միայն այդ 
գոր ծը քն նող դա տա րա նը: Այ սինքն` ձեռ նարկ ված հայ ցի ա պա հո վու մը պետք է վե րաց-
վի վկա յա կոչ ված հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի միջ նոր-
դու թյան հի ման վրա, այլ ոչ թե ը նդ հա նուր հայ ցային վա րույ թի կար գով: Բա ցի այդ, ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված չէ միջ նոր դու թյան վե րա-
դարձ ման կարգ: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված են միայն հայ ցա դի մու մը կամ դի մու մը վե րա դարձ նե լու հիմ քերն ու կար գը, 
ի սկ միջ նոր դու թյու նը պետք է քն նարկ վի, ո րի ար դյուն քում պետք է կա յաց վի կամ այն 
բա վա րա րե լու, կամ մեր ժե լու մա սին ո րո շում:

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 25.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` վե րաց նել 
Դա տա րա նի 24.10.2011 թվա կա նի «Հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու միջ նոր դու-
թյու նը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը։

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան 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.



48

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` «Հայ ցի ա պա հո վու մը» վեր-
տա ռու թյամբ 14-րդ գլ խի 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: Միջ նոր դու թյու նը քն նարկ վում է այն 
ստաց վե լու օ րը, և կա յաց վում է ո րո շում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
1. Գոր ծը քն նող դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի միջ նոր դու թյամբ, կա րող է 

վե րաց նել հայ ցի ա պա հո վու մը:
2. Հայ ցի ա պա հով ման վե րաց ման հար ցը լուծ վում է միջ նոր դու թյունն ստա նա-

լուց հե տո` տաս նօ րյա ժամ կե տում, դա տա կան նիս տում: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք 
պատ շաճ ձևով տե ղե կաց վում են նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին: Նրանց չներ կա յա-
նալն ար գելք չէ հայ ցի ա պա հով ման վե րաց ման հար ցի քն նարկ ման հա մար:

3. Հայ ցի ա պա հով ման վե րաց ման հար ցի քն նարկ ման ար դյունք նե րով կա յաց վում 
է ո րո շում:

4. Հայ ցը մեր ժե լու մա սին վճիռ կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե-
րը պահ պան վում են մինչև վճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը:

Հայ ցը բա վա րա րե լու մա սին վճիռ կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի-
ջոց նե րը պահ պան վում են մինչև վճ ռի կա տա րու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 141-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց դի մու մով, վճ ռի կա յա ցու մից հե տո, նույն 
օ րենսգր քի 14-րդ գլ խով սահ ման ված կա նոն նե րով, մի ջոց ներ է ձեռ նար կում վճ ռի կա-
տա րումն ա պա հո վե լու հա մար: 

Դա տա րա նը հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու միջ նոր դու թյու նը վե րա դարձ-
նե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ սույն գոր ծով դա տաքն նու թյունն 
ա վարտ վել է, 05.11.2009 թվա կա նին կա յաց վել է վճիռ, այն ստա ցել է օ րի նա կան ուժ, ի սկ 
ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը կա րող էր քն նարկ վել դա տաքն նու թյան ըն թաց քում: 
Հետ ևա բար այդ միջ նոր դու թյու նը են թա կա չէ Դա տա րա նում քն նու թյան, այլ այն պետք է 
ներ կա յաց վի ը նդ հա նուր հայ ցային վա րույ թի կար գով քն նու թյան առ նե լու հա մար:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի «Հայ ցի ա պա-
հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու միջ նոր դու թյու նը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը, պատ-
ճա ռա բա նել է, որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես` միջ-
նոր դու թյուն ներ ա նե լու ի րա վուն քը, վե րա բե րում է միայն գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում 
ծա գած հար ցե րին, ուս տի այդ ի րա վուն քը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց է վե րա պահ ված 
դա տա վա րու թյան` գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում, ին չից էլ հետ ևում է, որ դա տաքն նու թյան 
ա վար տից հե տո ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյուն նե րը են թա կա չեն քն նարկ ման:

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 մի ջո ցի կի րառ 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 ցիա 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-
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րող է ան հնա րին դարձ նել կամ դժ վա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը կամ էլ 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 տեի 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 քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 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: Հայ ցի ա պա հո վում կի րա ռե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ա պա ցու ցել հայ ցի ա պա հո-
վում չկի րա ռե լու դեպ քում դա տա կան ակ տի կա տար ման դժ վա րաց ման կամ ան հնա րի նու-
թյան հան գա ման քը (տե‘ս ը ստ դի մու մի « Բի լայն» ՍՊԸ-ի 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):

Վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ հայ ցի ա պա հով ման վե րաց ման 
հետ կապ ված հետ ևյալ ի րա վա կան խն դիր նե րին.

Արդյոք հայ ցը բա վա րար վե լու դեպ քում գոր ծի քն նու թյան ա վար տից հե տո ներ կա-
յաց ված հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը են թա կա է 
դա տա րա նի քն նու թյա նը.

Արդյոք հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու միջ նոր դու թյան վե րա դար ձի մե-
խա նիզմ օ րեն քով նա խա տես ված չլի նե լու դեպ քում դա տա րանն ի րա վունք ու նի վե րա-
դարձ նել այն: 

Ա ռա ջին հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծը պետք է դի տար կել 
հոդ վա ծով կար գա վոր վող հար ցե րի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյան մեջ: Մաս նա-
վո րա պես, նշ ված հոդ վա ծի 1-3-րդ կե տե րը սահ մա նում են գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ 
հայ ցի ա պա հով ման վե րաց ման կար գը, ո րն ի րա կա նաց վում է միջ նոր դու թյամբ, դա-
տա կան նիս տով, ա վարտ վում է ո րոշ մամբ, ի սկ 4-րդ կե տը կար գա վո րում է գոր ծի քն-
նու թյան ա վար տից հե տո հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի վե րաց ման պա հը և կար գը: Այդ 
կար գա վո րու մը դրս ևոր վում է հետ ևյալ կերպ.

1. Հայ ցը մեր ժե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը մե խա նի կո րեն` օ րեն քի 
ու ժով վե րա նում են վճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից,

2. Հայ ցը բա վա րա րե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը մե խա նի կո րեն` 
օ րեն քի ու ժով վե րա նում են վճ ռի կա տար ման պա հից:

Հետ ևա բար հայ ցը բա վա րար վե լուց հե տո միակ ի րա վա բա նա կան փաս տը, ո րն 
ան հրա ժեշտ է հայ ցի ա պա հո վու մը վե րաց նե լու հա մար, վճ ռի կա տար ված լի նելն է:

Բա ցի այդ, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հար կա դիր  կա տա րո ղը կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը կար ճում է, ե թե`

1) կա տա րո ղա կան թեր թը փաս տա ցի կա տար վել է.
2) պա հան ջա տե րը հրա ժար վել է կա տա րո ղա կան թեր թի պա հանջ նե րի կա տա րու մից:
Նույն օ րեն քի 441-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ար գե լան քի տակ գտն վող պար տա պա-

նի գույ քը հար կա դիր  կա տա րո ղի ո րոշ մամբ ար գե լան քից հան վում է, ե թե առ կա են 
նույն օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծում նշ ված հիմ քե րը.
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Վե րոն շյալ նոր մե րից հետ ևում է, որ հար կա դիր կա տար ման վա րույ թում հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջո ցի վե րա ցու մը կա տա րո ղա կան թեր թի կա տար ված լի նե լու պա րա-
գա յում պետք է ի րա կա նաց վի, այ սինքն` գույքն ար գե լան քից պետք է հան վի հար կա դիր 
կա տա րո ղի ո րոշ մամբ, քա նի որ օ րեն քը հայ ցը բա վա րար վե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով-
ման վե րաց ման հա մար որ պես հիմք պա հան ջում է դա տա րա նի վճ ռի կա տար ված լի նե լու 
ի րա վա բա նա կան փաս տը, այ սինքն` կա տա րո ղա կան թեր թի փաս տա ցի կա տար ված լի-
նե լու կամ պա հան ջա տի րոջ կող մից դրա կա տա րու մից հրա ժար վե լու փաս տը:

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ ի նչ պես հայ ցի ա պա հով-
ման մի ջո ցի կի րա ռու մը, այն պես էլ դրա վե րա ցու մը պետք է դի տար կել` հաշ վի առ նե-
լով այդ դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի նպա տա կը, և ե թե վե րա ցել է դրա սահ ման ման 
նպա տա կը, այն կա րող է օ րեն քի ու ժով վե րաց վել: Այս տրա մա բա նու թյու նը գոր ծում է 
նաև դա տա րա նի վճ ռի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո հայ ցի ա պա հով ման վե-
րաց ման դեպ քում, ի նչն իր ար տա ցո լումն է ստա ցել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տում:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա տուկ ը նդ գծել, որ վե-
րո հի շյալ ի րա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է բա ցա ռա պես այն դեպ քե րին, ե րբ հայ ցը 
բա վա րար վե լու դեպ քում վճ ռի հի ման վրա տր վել է կա տա րո ղա կան թերթ, և հա րուց վել 
է կա տա րո ղա կան վա րույթ:

Մինչ դեռ այն պա րա գա յում, ե րբ հայ ցը բա վա րա րե լու մա սին վճ ռի հի ման վրա կա-
տա րո ղա կան վա րույթ չի հա րուց վել, որ պի սի դեպ քը սույն գոր ծով առ կա է, հայ ցի ա պա-
հով ման մի ջո ցը պետք է վե րաց վի գոր ծը քն նած դա տա րա նի ո րոշ մամբ:

Ն ման եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
101-րդ և 141-րդ հոդ ված նե րի տրա մա բա նա կան վեր լու ծու թյու նից: Վեր ջին հոդ վածն ի րա-
վունք է վե րա պա հում դա տա րա նին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց դի մու մով վճ ռի կա յա ցու-
մից հե տո հայ ցի ա պա հով ման կամ դրա վե րաց ման հար ցը քն նար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վածն ը նդ գր կող 14-րդ գլ խի կա նոն նե րով: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցի 
ա պա հով ման վե րաց ման հար ցը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի միջ նոր դու թյան հի ման վրա 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով 
գոր ծը քն նող դա տա րա նի կող մից կա րող է քն նարկ վել ոչ միայն գոր ծի քն նու թյան ըն թաց-
քում, այլև հայ ցը բա վա րա րե լու մա սին վճ ռի հի ման վրա կա տա րո ղա կան վա րույթ հա-
րուց ված չլի նե լու դեպ քում գոր ծի քն նու թյան ա վար տից հե տո: Հետ ևա բար հայ ցի ա պա-
հով ման մա սին հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը տվյալ դեպ քում են թա կա էր քն նարկ ման:

Ա նդ րա դառ նա լով ե րկ րորդ հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել 
հետ ևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
դա տա վո րը վե րա դարձ նում է հայ ցա դի մու մը, ե թե`

1) չեն պահ պան վել սույն օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված` հայ ցա դի մու մի 
ձևին և բո վան դա կու թյանն ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րը.

2) հայ ցա դի մումն ստո րագր ված չէ կամ ստո րագ րել է այն ստո րագ րե լու լիա զո րու-
թյուն չու նե ցող ան ձը կամ այն պի սի ան ձ, ո րի պաշ տո նե ա կան դրու թյու նը նշ ված չէ.

3) գործն ը նդ դա տյա չէ տվ յալ դա տա րա նին.
4) այլ դա տա րա նի կամ ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վա րույ թում առ կա է նույն 
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ան ձանց միջև, նույն ա ռար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ գործ.
5) չեն ներ կա յաց վել սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան տուր քի վճա րու մը 

հա վաս տող փաս տաթղ թեր, ի սկ այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա-
կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե-
լու հնա րա վո րու թյուն` բա ցա կա յում է դրա վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը կամ նման միջ-
նոր դու թյու նը մերժ վել է.

6) մեկ հայ ցա դի մու մում միաց ված են մեկ կամ մի քա նի պա տաս խա նող նե րին 
ուղղ ված մի մյանց հետ չկապ ված պա հանջ ներ.

7) մինչև հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լը հայց վո րը 
դի մել է այն վե րա դարձ նե լու մա սին.

8) ա մու սի նը կնոջ հղի ու թյան ժա մա նակ կամ ե րե խան ծն վե լուց հե տո` մեկ տար վա 
ըն թաց քում, ա ռանց կնոջ հա մա ձայ նու թյան ա մուս նա լու ծու թյան դի մում է տվել:

2. Դա տա րա նը սույն օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված կար-
գով հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին կա յաց նում է ո րո շում` հայ ցա դի մումն ստա-
նա լու օր վա նից ե ռօ րյա ժամ կե տում ո րո շու մը, հայ ցա դի մու մը և դրան կից փաս տաթղ-
թե րը պատ շաճ ձևով ու ղար կե լով հայց վո րին:

3. Հայ ցա դի մու մում թույլ տր ված խախ տում նե րը վե րաց վե լու և ե ռօ րյա ժամ կե տում 
դա տա րան կր կին ներ կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցա դի մու մը դա տա րա նում ըն դուն ված է 
հա մար վում սկզբ նա կան ներ կա յաց նե լու օ րը:

Վե րոն շյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը կար գա վո րում է միայն հայ ցա դի-
մու մը վե րա դարձ նե լու հիմ քերն ու ի րա վա կան մե խա նիզմ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լուն, ի սկ միջ-
նոր դու թյու նը վե րա դարձ նե լու ի նս տի տուտ նշ ված օ րենս գիր քը չի նա խա տե սում, այ-
սինքն` բա ցա կա յում է միջ նոր դու թյու նը վե րա դարձ նե լու ի րա վա կան հիմ քը: Հետ ևա բար 
Դա տա րանն ի րա վա սու չէր վե րա դարձ նե լու միջ նոր դու թյու նը նման լիա զո րու թյան ի րա-
վա կան հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո-
շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 25.11.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ. վե րաց նել ՀՀ 
Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 24.10.2011 թվա կա նի «Հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու միջ նոր դու թյու նը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ  
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Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լը

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

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0452/02/09
դատարանի որոշում   2010թ.
Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0452/02/09
Նախագահող դատավոր` Տ. Սահակյան
Դատավորներ` Կ. Հակոբյան
 Տ. Նազարյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ 

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

նախագահությամբ  Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
մասնակցությամբ դատավորներ Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ
 Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
 Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
 Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
 Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
 Ե. ԽՈւՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
 Է. ՀԱՅՐԻՅԱՆԻ
 Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 
 Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2010 թվականի հունվարի 13-ին
քննարկելով ըստ հայցի Վերա Ազիզ յանի ընդդեմ Նունե Սարգսյանի` գումարի 

բռնագանձման և վնասի հատուցման պահանջների մասին, քաղաքացիական գործով 
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 13.11.2009 թվականի ՙԳործի վարույթը 
կասեցնելու մասին’ որոշման դեմ Վերա Ազիզ յանի ներկայացուցիչներ Նարինե 
Ճաղարյանի և Մերի Գևորգյանի բերած վճռաբեկ բողոքը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գործով կայացված դատական ակտի էությունը
Երևանի Աջափնյակ և Դավթաշեն համայնքների ընդհանուր իրավասության 

դատարանի (այսուհետ` Դատարան) 15.07.2009 թվականի վճռով հայցը բավարարվել է:
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի (այսուհետ` Վերաքննիչ դա տա-

րան) 08.09.2009 թվականի որոշմամբ Դատարանի վճռի դեմ Նունե Սարգսյանի ներ-
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

կայացրած վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է վարույթ:
Վերաքննիչ դատարանի 13.11.2009 թվականի որոշմամբ Նունե Սարգսյանի 

ներկայացուցիչ Սարգիս Ասլանյանի միջնորդությունը բավարարվել է` քաղաքացիական 
գործի վարույթը կասեցվել է:

Սույն գործով վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել Վերա Ազիզ յանի ներկայա ցուցիչ-
ները:

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան է ներկայացրել Նունե Սարգսյանի ներ կայա ցու-
ցիչը:

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում ներքոհիշյալ 

հիմնավորումներով.
Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 1-ին կետը: 
Բողոք բերած անձինք նշված պնդումը պատճառաբանում են հետևյալ փաս տարկ-

ներով.
Վերաքննիչ դատարանը չի հիմնավորել, թե ինչու է անհնարին սույն քաղաքա-

ցիական գործի քննությունը մինչև ՀՀ Ոստիկանության ՔԳՎ Երևանի քննչական 
վարչության Մաշտոցի քննչական բաժնի քննիչի 02.11.2009 թվականի որոշմամբ ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով հարուցված քրեական 
գործով որոշում կայացնելը: Նկատի ունենալով, որ նշված որոշմամբ հարուցված 
քրեական գործը որևէ փոխադարձ կապ չունի Վերաքննիչ դատարանում քննվող գործի 
հետ, ուստի առկա չէ սույն գործի քննության անհնարինության հիմքը մինչև քրեական 
դատավարության կարգով քննվող այլ գործով կամ հարցով որոշում կայացնելը:

Բացի այդ, Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է, որ Նունե Սարգսյանը վերա-
քննիչ բողոք է ներկայացրել Դատարանի վճռի` որպես իրավաբանական ծախս 100.000 
ՀՀ դրամ վնասի հատուցում բռնագաձելու մասով: Հետևաբար, հարուցված քրեական 
գործը չի խոչընդոտում Վերաքննիչ դատարանին այդ մասով գործի քննությունն իրա-
կանացնելու գործընթացին:

Վերոգրյալի հիման վրա վճռաբեկ բողոք բերած անձինք պահանջել են վերացնել 
Վերաքննիչ դատարանի 13.11.2009 թվականի որոշումը: 

2.1. Վճռաբեկ բողոքի պատասխանի հիմնավորումները 
Անհիմն է վճռաբեկ բողոքի այն փաստարկը, որ Վերա Ազիզ յանի կողմից գումարի 

բռնագանձման և վնասի հատուցման պահանջով ներկայացված հայցի և հարուցված 
քրեական գործի միջև առկա չէ փոխադարձ կապ, քանի որ գումարի բռնա գանձման 
և վնասի հատուցման պահանջների վերաբերյալ սույն գործի և հարուցված քրեական 
գործի միջև առկա է ուղղակի և անմիջական փոխադարձ կապ, այլապես քրեական 
գործ չէր հարուցվի:

3. Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը
Քննարկելով վճռաբեկ բողոքը նշված հիմքի սահմաններում` Վճռաբեկ դա-
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տարանը գտնում է, որ այն հիմնավոր է հետևյալ պատճառաբանությամբ.
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 1-ին 

ենթակետի համաձայն` դատարանը պարտավոր է կասեցնել գործի վարույթը, եթե 
անհնարին է տվ յալ գործի քննությունը մինչև սահմանադրական, քաղաքացիական, 
քրեական կամ վարչական դատավարության կարգով քննվող այլ գործով կամ հարցով 
որոշում կայացնելը:

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 
4-րդ ենթակետի համաձայն` առանձին ակտի ձևով կայացված որոշման մեջ պետք է 
նշվեն շարժառիթները, որոնցով դատարանը հանգել է հետևությունների` օրենքների և 
այլ իրավական ակտերի վկայակոչմամբ: 

Վերը նշված օրինադրույթների իմաստով դատարանի պարտականությունն է 
կասեցնելու գործի վարույթը, եթե դրա քննությունն անհնարին է մինչև սահմա նադրա-
կան, քաղաքացիական, քրեական կամ վարչական դատավարության կարգով քննվող 
այլ գործով կամ հարցով որոշում կայացնելը, իսկ գործի վարույթը կասեցնելու մասին 
դատարանի որոշման մեջ պետք է նշվեն շարժառիթները, օրենքները, այլ իրա վական 
ակտերը, որոնցով դատարանը հանգել է հետևությունների: 

Վերոնշյալի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանը եզրակացնում է, որ դատարանը, 
ՀՀ քաղաքացիական դատվարության օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 1-ին ենթակետի 
հիման վրա, գործի վարույթը կասեցնելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս պար-
տա վոր է նշել այն կապը, որն առկա է քննվող գործի և այլ դատարանում սահմա նա-
դրական, քաղաքացիական, քրեական կամ վարչական դատավարության կարգով 
քննվող գործի միջև, այսինքն` նշել այլ դատավարության կարգով քննվող այն իրա-
վա հարաբերությունները կամ փաստերը, որոնք քննվող գործի համար իրավա-
բանական նշանակություն ունեն, ինչպես նաև պարտավոր է նշել, թե ինչու տվ յալ 
իրավահարաբերությունը կամ փաստը չի կարող հաստատվել տվ յալ գործի քննության 
շրջանակներում, այսինքն` ցույց տալ գործի քննության անհնարինությունը: 

Վճռաբեկ դատարանի վերոնշյալ իրավական դիրքորոշումը բխում է նաև ՀՀ 
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 4-րդ 
ենթակետից, որի համաձայն` առանձին ակտի ձևով կայացված որոշման մեջ պետք է 
նշվեն շարժառիթները, որոնցով դատարանը հանգել է հետևությունների` օրենքների և 
այլ իրավական ակտերի վկայակոչմամբ:

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ յուրաքանչյուր դեպքում դատարանը 
պարտավոր է տալ որոշման իրավական հիմնավորումը, որոշման մեջ ոչ միայն պետք 
է ցույց տրվի կիրառման ենթակա նորմը պարունակող նորմատիվ ակտի այս կամ այն 
հոդվածը, այլ պետք է պատճառաբանվի, թե հատկապես ինչու պետք է կիրառվի հենց 
այդ նորմը:

Տվ յալ դեպքում Նունե Սարգսյանի ներկայացուցիչը Վերաքննիչ դատարան 
ներկայացնելով ՀՀ Ոստիկանության ՔԳՎ Երևանի քննչական վարչության Մաշտոցի 
քննչական բաժնի քննիչի 02.11.2009 թվականի որոշումը` Հովհաննես Մատնիշյանի 
և Նունե Սարգսյանի հաղորդումների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով քրեական գործ 
հարուցելու մասին, միջնորդել է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 
105-րդ հոդվածի հիմքով կասեցնել սույն գործի վարույթը` մինչև քրեական դատա-
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վա րության կարգով քննվող գործով որոշում կայացնելը: Վերաքննիչ դատարանը 
կասեցրել է քաղաքացիական գործի վարույթը, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, 
որ անհնարին է գործի քննությունը մինչև ՀՀ Ոստիկանության ՔԳՎ Երևանի 
քննչական վարչության Մաշտոցի քննչական բաժնի քննիչի 02.11.2009 թվականի որոշ-
մամբ հարուցված քրեական գործով որոշում կայացնելը: Մինչդեռ Վերաքննիչ դա-
տա րանը չի նշել այն շարժառիթները, որոնց հիման վրա հանգել է հետևության այն 
մասին, որ վերոնշյալ քրեական գործով որոշում կայացնելն անհնարին է դարձնում 
Վերա Ազիզ յանի` պարտավորագրով նախատեսված գումարը Նունե Սարգսյանից 
բռնագանձելու և վնասը հատուցելու պահանջների մասին սույն քաղաքացիական 
գործի քննությունը:

Նման պայմաններում Վճռաբեկ դատարանը գտում է, որ ՀՀ Ոստիկանության 
ՔԳՎ Երևանի քննչական վարչության Մաշտոցի քննչական բաժնի քննիչի 02.11.2009 
թվականի որոշմամբ հարուցված քրեական գործի քննությունն անհնարին չի դարձնում 
սույն գործի քննությունը, հետևաբար բացակայում է սույն քաղաքացիական գործի 
վարույթը կասեցնելու անհրաժեշտությունը:

Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը բավարար է, ՀՀ քաղա քա-
ցիական դատավարության օրենսգրքի 228-րդ հոդվածի համաձայն, Վերաքննիչ 
դատարանի որոշումը վերացնելու համար:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքի 240-2411-րդ հոդվածներով` Վճռաբեկ դատարանը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Վերացնել ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 13.11.2009 թվականի ՙԳործի վարույթը կասեցնելու մասին’ որոշումը: 

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից և ենթակա չէ 
բողոքարկման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ/0500/02/08
դա տա րա նի ո րո շում  2010թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ/0500/02/08
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Թու մա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ 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
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 20-ի ն
քն նար կե լով Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի, Գառ նիկ և Ար թուր Բա բա յան նե րի ներ կա յա-

ցու ցիչ Ա րայիկ Պա պի կյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 28.04.2010 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Մա րատ Ա փի նյա նի ը նդ դեմ Ա նա-
հիտ Ղա զա րյա նի, Գառ նիկ, Ար թուր, Գուր գեն և Գևորգ Բա բա յան նե րի` տան նկատ-
մամբ փոխ հա տուց մամբ օգ տա գործ ման ի րա վունք նե րը դա դա րեց նե լու և վտա րե լու 
պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տի է ու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Մա րատ Ա փի նյա նը պա հան ջել է փոխ հա տուց մամբ դա դա-

րեց նել Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի, Գառ նիկ, Ար թուր, Գուր գեն և Գևորգ Բա բա յան նե րի 
օգ տա գործ ման ի րա վունք նե րը Վա նա ձո րի Նա րե կա ցու 3-րդ փո ղո ցի թիվ 22 բնա կե լի 
տան նկատ մամբ և վտա րել։

Դա տաքն նու թյան ըն թաց քում Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը միջ նոր դել է 
կա սեց նել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ նշ ված քա-
ղա քա ցիա կան գոր ծի քն նու թյունն ան հնա րին է մինչև ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի վա-
րույ թում գտն վող ը ստ հայ ցի Մա նիկ և Մա րու սյա Բա բա յան նե րի ը նդ դեմ Վա նա ձո րի 
նո տա րի, Վա նա ձո րի կա դաստ րի ստո րա բա ժան ման և եր րորդ ան ձ Մա րատ Ա փի նյա-
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նի` 05.01.2001 թվա կա նին Հրա չիկ Բա բա յա նին տր ված ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա-
յա գի րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու և գույ քի նկատ մամբ Մա նիկ և Մա րու սյա Բա-
բա յան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան 
գոր ծով վճիռ կա յաց նե լը։ 

ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
17.03.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը 
բա վա րար վել է, և քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է։ 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
28.04.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Մա րատ Ա փի նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կա րեն Թու մա նյա-
նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, և վե րաց վել է Դա տա րա նի 17.03.2010 թվա կա նի 
« Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի, Գառ նիկ և 
Ար թուր Բա բա յան նե րի ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Մա րատ Ա փի նյա նի նե րա կա յա ցու-
ցիչ Կա րեն Թու մա նյա նը։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 220-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 բո ղո քը քն նել և ո րո շում է ըն դու նել` ա ռանց բո ղո քի վե-

րա բե րյալ ներ կա յաց ված պա տաս խա նի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման։ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը ո րոշ ման մեջ նշել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 
Մինչ դեռ վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խանն ա ռաք վել է 29.03.2010 թվա կա նին, ի սկ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը կա յաց վել է 28.04.2010 թվա կա նին։ Ար դյուն քում Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քը քն նել և ո րո շում է կա յաց րել ա ռանց բո ղո քի վե րա բե րյալ 
ներ կա յաց ված պա տաս խա նի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման։

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 28.04.2010 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 բո ղո քի պա տաս խա նը սույն գոր ծի լուծ ման հա մար որ ևէ նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ չէր կա րող, դրա նում նշ ված հեր քում նե րը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կա-
յաց րած ո րոշ ման հիմ քե րին որ ևէ ձևով չեն ա ռնչ վել, ուս տի Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խա նը քն նու թյան չառ նե լը կա րող է դիտ վել ձևա կան 
խախ տում և գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն չի ու նե ցել։ Հետ ևա բար վե րաքն նիչ 
բո ղո քի պա տաս խա նի բո վան դա կու թյու նը ո րոշ մամբ չն շե լը չի կա րող ո րո շու մը բե կա-
նե լու հիմք հան դի սա նալ։
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3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նար կե 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 ցիա 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 ցիա 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
4-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն վե-
րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րը և հիմ նա վո րում նե րը, վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձի 
պա հան ջը, վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խա նի առ կա յու թյան դեպ քում` պա տաս խան 
ներ կա յաց րած ան ձի դիր քո րո շու մը և հիմ նա վո րում նե րը։

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րոշ ման նե րա ծա-
կան` « գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյուն» մա սում, նշել է, որ վե րաքն նիչ բո-
ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ Մինչ դեռ Ա նա հիտ Ղա զա րյա նի ներ կա յա ցուց չի 
վե րաքն նիչ բո ղո քը Վե րաքն նիչ դա տա րա նում ստաց վել է 31.03.2010 թվա կա նին / հա-
տոր 2-րդ, գ.թ. 165/, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը կա յաց վել է 28.04.2010 թվա-
կա նին։ Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րոշ ման մեջ չի նշել պա տաս խան ներ կա-
յաց րած ան ձի դիր քո րո շու մը և հիմ նա վո րում նե րը` խախ տե լով կող մի` ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 212-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված վե րաքն նիչ բո ղո քի 
հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված դիր քո րո շու մը Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նում քն նարկ վե լու ի րա վուն քը։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի պա տաս խա նը քն նար կե-
լու դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է կա յաց ներ հա կա ռակ ո րո շում։ Վե րաքն-
նիչ բո ղո քի պա տաս խա նում, մաս նա վո րա պես, նշ ված է. « Բո ղո քա բե րը բո ղո քի մեջ որ-
պես է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք` նշել է`«… Վար չա կան դա տա րա նը 
քն նու թյան է առ նում քա ղա քա ցիա կան գործն ը ստ հայ ցի` …. «2001 թվա կա նի հու նի սի 
5-ի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու, դրա հի ման 
վրա տր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յա կանն ու ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա-
գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու, 2001 թվա կա նի փետր վա րի 5-ի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
վկա յա կա նը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու և որ պես տի րա պե տող ժա ռանգ ներ` ի րենց 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին»։ Սա կայն նման հայ ցա պա-
հանջ ներ կա յումս չկա, ներ կա յաց ված ձևա կերպ մամբ հայ ցը ե րեք ան գամ փո փոխ վել է։ 
Հայ ցա դի մու մի քն նու թյու նը տար բեր ժա մա նակ նե րում տար բեր դա տա րան նե րում քն-
նու թյան են թա կա լի նե լու պատ ճա ռով հայց վոր նե րը կա տա րել են հայ ցի հիմ քի և ա ռար-
կայի լրա ցում կամ փո փո խու թյուն։ Մաս նա վո րա պես` Վար չա կան դա տա րա նում սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու մա սին պա հան ջը հան վել է, քա նի որ այդ պա հան ջը 
Վար չա կան դա տա րա նում քն նու թյան են թա կա չէ»։ 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հիմ նա վոր է Դա տա րա նի 
17.03.2010 թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ տր ված պատ ճա-
ռա բա նու թյու նը հետ ևյա լի մա սին` «ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի վա րույ թում ե ղած հայ-
ցա դի մու մի լրաց ման այլ պա հանջ նե րի հետ միա սին, ներ կա յաց ված է նաև պա հանջ` 
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Մա րատ Ա փի նյա նի և հայց վոր նե րի եղ բոր` Հրա չիկ Բա բա յա նի միջև 16.01.2001 թվա կա-
նին կնք ված վի ճե լի տան ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան-
ջի մա սին։ Ը ստ է ու թյան չի բա ցառ վում, ին չը պարզ կլի նի գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում 
Վար չա կան դա տա րա նի կող մից վճիռ ար ձա կե լուց հե տո, որ վի ճե լի տան ա ռու վա ճառ-
քի պայ մա նա գի րը ճա նաչ վի ան վա վեր, ի նչն ան շուշտ, գոր ծով հայց վոր Ա փի նյա նի հա-
մար կա ռա ջաց նի ի րա վա կան հետ ևանք ներ, այդ թվում` սույն գոր ծով պա տաս խա նող-
նե րին վտար ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի բա ցա կա յու 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 ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րագ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 28.04.2010 թվա կա նի ո րո շու մը։ 

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/2790/02/09 
դա տա րա նի ո րո շում   2010թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/2790/02/09 
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Մկրտ չյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ 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
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 11-ին,
քն նար կե լով «Ի րա վա գա րանտ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) վճ ռա բեկ բո-

ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 07.07.2010 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ 
ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Ին գա Ման դե լի և « Շեն գա վիթ-Ա» ՍՊԸ-ի` ի րա վա հա-
րա բե րու թյու նը դա դա րեց նե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տի է ու թյու նը 
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 (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 04.05.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է՝ մինչև թիվ Ե ՔԴ/0782/02/08 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լը:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
07.07.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա-
րա նի 04.05.2010 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել 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
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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը:
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

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 չի գնա հա տել այն հան գա ման քը, որ սույն քա-

ղա քա ցիա կան գոր ծով Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է 25.02.2008 թվա կա նի պա հան ջի 
ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին պայ մա նագ րից ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյու նը դա դա րեց-
նել և այն չկնք ված հա մա րել: Հետ ևա բար` թիվ Ե ՔԴ/0782/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծով թիվ 17 փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան հար ցի պար զու մը հիմք չի 
կա րող հան դի սա նալ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հա մար, քա-
նի որ միև նույն ան ձանց մաս նակ ցու թյու նը և միև նույն փաս տաթղ թե րի առ կա յու թյու նը 
դեռևս բա վա րար չէ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման հա մար, այլ ան հրա ժեշտ է այլ գոր ծի 
առ կա յու թյամբ գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը, այ սինքն` սույն քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի քն նու թյունն ան հնա րին չէ միևչ վե րը նշ ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վերջ նա-
կան ո րո շում կա յաց նե լը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « վե րաց նել 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 07.07.2010 թվա կա նի ո րո շու մը և Դա տա րա նի 04.05.2010 թվա-
կա նի « Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը»:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նար կե 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 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:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա 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: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 տվյալ 
գոր ծի քն նու թյու նը մինչև սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
4-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է նշ-
վեն շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րենք նե րի և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ: 

Վե րը նշ ված օ րի նադ րույթ նե րի ի մաս տով դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է կա-
սեց նե լու գոր ծի վա րույ թը, ե թե դրա քն նու թյունն ան հնա րին է մինչև սահ մա նադ րա կան, 
քա ղա քա ցիա 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, ի սկ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին դա-
տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, օ րենք նե րը, այլ ի րա վա կան ակ-
տե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի: 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է նաև, 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 մեջ ոչ միայն պետք է ցույց 
տր վի կի րառ ման են թա կա նոր մը պա րու նա կող նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա ծը, 
այլև պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման 
դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը չի ծա գում, ե թե տվ յալ ի րա վա հա րա 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: 

Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ դա տա րա նը 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման 
վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս պար տա վոր է`

1. նշել այն կա պը, ո րն առ կա է քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նադ րա-
կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող 
գոր ծի միջև, այ սինքն` նշել այլ դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րոնք քնն վող գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա-
կու թյուն ու նեն,

2. նշել, թե ին չու տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ-
վել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, այ սինքն` ցույց տալ գոր ծի քն նու թյան ան-
հնա րի նու թյու նը:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Կոն վեն ցիայի 
6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ 
մասն է կազ մում գոր ծի ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյու նը: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-
րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ նույ նիսկ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ժա մա-
նակ, ե րբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը և պրակ տի կան կող մե րից են պա հան ջում 
նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րել դա տա վա րա կան շար ժի հա մար, պե տու թյու նը պար տա-
վոր է ե րաշ խա վո րել դա տա վա րու թյան ող ջամ տու թյու նը (Տես Կռո տերն ը նդ դեմ Միա-
ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.02.2005 թվա կա նի վճի ռը, 
կետ 29, CROWTHER v. THE UNITED KINGDOM, 1 February 2005, par. 29): Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը նշել է նաև, որ Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը պա հան ջում է Բարձր Պայ մա-
նա վոր վող կող մե րից ի րենց ի րա վա կան հա մա կար գը կազ մա կեր պել այն պես, ո րը թույլ 
կտա դա տա րան նե րին գոր ծել Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա մա պա-
տաս խան` մաս նա վո րա պես գոր ծի քն նու թյան ող ջա միտ ժամ կե տի հետ կապ ված (Տես 
Բա չոլզն ը նդ դեմ Գեր մա նիայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.05.1981 թվա կա նի 
վճի ռը, կետ 51, BUCHHOLZ v. GERMANY, 6 May 1981, par. 51): 

Տվ յալ դեպ քում 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 « սույն գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյան 
փո խա դարձ կա պի մա սին ուղ ղա կի ո րեն նշ ված է Դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ (նշ ված 
գոր ծե րով վե ճի ա ռար կան թիվ 17 պայ մա նա գիրն է` իր ա ծան ցյալ հետ ևանք նե րով հան-
դերձ, հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րը նույն ան ձինք են: Առ կա է նաև 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 ո րո շու մը թիվ Ե ԿԴ/2558/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
մա սին, ո րը նույն պես ա ռնչ վում է վե րը նշ ված հար ցե րին)»: 

Փաս տո րեն սույն գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
պայ մա նա վո րել է նրա նով, որ վե րը նշ ված գոր ծե րով վե ճի ա ռար կան թիվ 17 պայ մա նա-
գիրն է իր ա ծան ցյալ հետ ևանք նե րով հան դերձ և հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րը 
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նույն ան ձինք են:
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ սույն գոր ծով Ըն կե րու թյու-

նը պա հան ջել է 25.02.2008 թվա կա նի Ին գա Ման դե լի և « Շեն գա վիթ-Ա» ՍՊԸ-ի միջև 
«կնք ված» պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին պայ մա նագ րից ծա գած ի րա վա հա րա-
բե րու թյու նը դա դա րեց նել` հա մա րե լով այն չկնք ված: Մինչ դեռ թիվ Ե ՔԴ/0782/02/08 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով քնն վում է « Շեն գա վիթ-Ա» ՍՊԸ-ի հայցն ը նդ դեմ «Եվ րո Ֆի-
նանս» ՍՊԸ-ի, եր րորդ ան ձինք Ին գա Ման դե լի, Ա շոտ Հա կո բյա նի և «Ի րա վա գա րանտ» 
ՍՊԸ-ի` 25.07.2007 թվա կա նի փո խա ռու թյան թիվ 17 պայ մա նա գի րը, ժամ կե տի ա վարտ-
մամբ, դա դա րած հա մա րե լու, փո խա ռու թյան գու մա րը և տո կո սա գու մա րը բռ նա գան ձե-
լու պա հանջ նե րի մա սին և «Եվ րո Ֆի նանս» ՍՊԸ-ի հա կընն դեմ հայցն ը նդ դեմ « Շեն գա-
վիթ Ա» ՍՊԸ-ի` պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին:

Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ չնա յած թիվ 
Ե ՔԴ/0782/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով քնն վում է 25.07.2007 թվա կա նի թիվ 17 փո-
խա ռու թյան պայ մա նա գի րը, ժամ կե տի ա վարտ մամբ, դա դա րած հա մա րե լու, փո խա ռու-
թյան գու մա րը և տո կո սա գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, այդ 
հան գա ման քը սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմք չէ, քա նի որ 
սույն գոր ծով վե ճի ա ռար կան տար բեր վում է նշ ված գոր ծի վե ճի ա ռար կայից և 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 նում ը ստ « Շեն գա վիթ-Ա» ՍՊԸ-ի հայ ցի ը նդ դեմ «Եվ րո Ֆի նանս» ՍՊԸ-ի, եր րորդ 
ան ձինք Ին գա Ման դե լի, Ա շոտ Հա կո բյա նի և «Ի րա վա գա րանտ» ՍՊԸ-ի` փո խա ռու թյան 
թիվ 17 պայ մա նա գի րը, ժամ կե տի ա վարտ մամբ, դա դա րած հա մա րե լու, փո խա ռու թյան 
գու մա րը և տո կո սա գու մա րը բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին և «Եվ րո Ֆի նանս» 
ՍՊԸ-ի հա կընդ դեմ հայցն ը նդ դեմ « Շեն գա վիթ Ա» ՍՊԸ-ի` պայ մա նա գիրն ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն նու թյունն ան հնա րին չի դարձ-
նում սույն գոր ծի քն նու թյու նը, ուս տի և բա ցա կա յում է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
վա րույ թը կա սեց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու 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 ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2411-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 07.07.2010 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` վե րաց նել 
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 04.05.2010 թվա կա նի « Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե-
լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0169/02/09
դա տա րա նի ո րո շում  2011թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0169/02/09
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Թու մա նյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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 

2011 թվա կա նի մայի սի 11-ին,
քն նար կե լով Սա հակ, Կա րեն, Տաթ ևիկ, Թա մա րա Աս լա նյան նե րի և Մա րիամ Ստե-

փա նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մի քայել Ա վա գյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րա նի 03.11.2010 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Գա յա նե Աս լա-
նյա նի ը նդ դեմ Սա հակ, Կա րեն, Տաթ ևիկ, Թա մա րա Աս լա նյան նե րի և Մա րիամ Ստե-
փա նյա նի` բնա կա րա նից վտա րե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Գա յա նե Աս լա նյա նը պա հան ջել է Սա հակ, Կա րեն, Տաթ ևիկ, 

Թա մա րա Աս լա նյան նե րին և Մա րիամ Ստե փա նյա նին վտա րել Եր ևա նի Հ. Հա կո բյան 
փո ղո ցի 1-ին շեն քի թիվ 114 բնա կա րա նից: 

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 րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 14.10.2010 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
03.11.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա յա նե Աս լա նյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, 
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և վե րաց վել է Դա տա րա նի 14.10.2010 թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» 
ո րո շու մը։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սա հակ, Կա րեն, Տաթ ևիկ, Թա մա րա 
Աս լա նյան նե րի և Մա րիամ Ստե փա նյա նի ներ կա յա ցու ցի չը։

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
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 ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծը, 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 144-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 րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Դա տա րա նի ո րոշ ման 
պատ ճա ռա բա նա կան մա սից պարզ չէ, թե ին չով է պայ մա նա վոր ված տվյալ գոր ծի քն-
նու թյան ան հնա րի նու թյու նը, չի հա մա պա տաս խա նում գոր ծի փաս տե րին, քա նի որ Դա-
տա րանն իր ո րոշ ման մեջ ա վե լի քան հան գա մա նո րեն նշել է այդ մա սին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի գնա հա տել պա տաս խա նող կող մի ներ կա յաց րած 
ա պա ցույցն այն մա սին, որ 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 րա նի վա րույ թում քնն վող մեկ 
այլ գոր ծով վի ճարկ վում է Եր ևա նի Հ. Հա կո բյան փո ղո ցի 1-ին շեն քի թիվ 114 բնա կա րա-
նը Գա յա նե Աս լա նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նե լու փաս տը՝ ան տե-
սե լով, որ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վում է մի վեճ, ո րի քն նու-
թյան ար դյուն քում կպարզ վի, թե սույն գոր ծով Գա յա նե Աս լա նյա նը պատ շաճ հայց վոր 
է, թե` ոչ:

Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը ծա գում է, ե թե 
տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ վել գոր ծի քն նու թյան 
շր ջա նակ նե րում: Տվ յալ դեպ քում վտար ման պա հան ջի մա սին գոր ծով ա պա ցուց ման 
են թա կա փաս տը, այն է` վի ճե լի բնա կա րա նը Գա յա նե Աս լա նյա նին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նե լը, չի կա րող հաս տատ վել վտար ման պա հան ջի մա սին գոր ծի 
քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, քա նի որ բնա կա րա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և 
Գա յա նե Աս լա նյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցու մը վի ճարկ վում է այլ քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծով: Այ սինքն` բնա կա րա նը Գա յա նե Աս լա նյա նին պատ կա նե լու վե րա-
բե րյալ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տը վտար ման գոր ծի քն նու թյան 
շր ջա նակ նե րում հնա րա վոր չէ հաս տա տել, ին չը և ան հնա րին է դարձ նում վտար ման 
գոր ծի հե տա գա քն նու թյու նը և գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու պար տա վո րու թյուն է ա ռա-
ջաց նում: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը պատ ճա ռա բան ված չէ` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
չի ան դրա դար ձել պա տաս խա նող կող մի բե րած փաս տարկ նե րին և չի հեր քել այդ փաս-
տե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, կամ դրանց պա րա գա յում գոր ծի քն նու-
թյունն ան հնա րին չդարձ նե լու հան գա ման քը, ին չը պար տա վոր էր կա տա րել:
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Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ ման մեջ չի նշել պա տաս խա նող կող մի բո լոր 
փաս տարկ նե րը, մինչ դեռ բա ռա ցի ո րեն նշել է Գա յա նե Աս լա նյա նի դիր քո րո շու մը, ո րով 
նաև խախ տել է կող մե րի մր ցակ ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 03.11.2010 թվա կա նի ո րո շու մը` Դա տա րա նի 14.10.2010 թվա կա նի 
« Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նար կե 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 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 ցիա 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:

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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյա նը 
և նշել, որ վե րոն շյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 միա ժա մա-
նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում, դրանք ե ն՝ սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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 ցիա 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:

Սույն գոր ծով Գա յա նե Աս լա նյա նը, խնդ րե լով Սա հակ, Կա րեն, Տաթ ևիկ, Թա մա-
րա Աս լա նյան նե րին և Մա րիամ Ստե փա նյա նին վտա րել Եր ևա նի Հ. Հա կո բյան փո ղո ցի 
1-ին շեն քի թիվ 114 բնա կա րա նից, իր հայ ցի հիմ քում դրել է այն փաս տե րը, որ ին քը հան-
դի սա նում է այդ բնա կա րա նի սե փա կա նա տե րը, ի սկ Սա հակ, Կա րեն, Տաթ ևիկ, Թա մա-
րա Աս լա նյան նե րը և Մա րիամ Ստե փա նյանն այդ բնա կա րա նը տի րա պե տում են ա պօ-
րի նի: 

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 րա նի վա րույ թում է գտն վում Ռա ֆիկ Սա հա կյա-
նի, Զա րի նե Աս լա նյա նի հայցն ը նդ դեմ Դե րե նիկ Աս լա նյա նի, Եր ևա նի « Կենտ րոն» նո-
տա րա կան գրա սե նյա կի նո տար Էմ մա Շա բո յա 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 տեի Ա րաբ կի րի ստո րա բա ժան-
ման՝ Դե րե նիկ Աս լա նյա նին տր ված ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի թիվ 466 և 467 վկա յագ-
րե րը, Դե րե նիկ Աս լա նյա նի կող մից Գա յա նե Աս լա նյա նին կա տար ված նվի րատ վու թյան 
թիվ 2180 պայ մա նա գի րը և դրանց հի ման վրա տր ված ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան 
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ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կան ներն ան վա վեր ճա նա չե լու ու ժա ռան գա կան գույ քի 
նկատ մամբ հայց վոր նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա-
սին:

Տ վ յալ դեպ քում, Դա տա րա նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 123-րդ և 144-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան լու ծե լով Սա հակ, 
Կա րեն, Տաթ ևիկ, Թա մա րա Աս լա նյան նե րի և Մա րիամ Ստե փա նյա նի ներ կա յա ցուց չի 
միջ նոր դու թյու նը, հիմն վե լով Դա տա րան ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րի վրա, ո րո շում 
կա յաց նե լիս պատ ճա ռա բա նե լով, որ «անհ նար է սույն գոր ծի քն նու թյու նը մինչև 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 վա րույ թում գտն վող թիվ Ե ՔԴ/0659/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծին վերջ-
նա կան լու ծում տա լը, նկա տի ու նե նա լով, որ նշ ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վի ճարկ-
վում է Դե րե նիկ Աս լա նյա նի և Գա յա նե Աս լա նյա նի միջև 17.03.2008 թվա կա նին կնք ված 
նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա Գա յա նե Աս լա նյա նի ան վամբ` սույն 
գոր ծով վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող Եր ևա նի Հ. Հա կո բյան փո ղո ցի 1-ին շեն քի թիվ 114 
բնա կա րա նի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան-
ցու մը, այ սինքն` հի շյալ քա ղա քա ցիա կան հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում սույն քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծով (վ տար ման պա հան ջով) հայց վո րը այլևս չի կա րող հան դես գալ որ-
պես պատ շաճ հայց վոր, որ պի սի փաս տի առ կա յու թյունն ան հնա րին է դարձ նում սույն 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն նու թյու նը», ո րո շում է կա յաց րել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծի վա րույ թը մինչև 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 վա րույ թում գտն վող թիվ Ե ՔԴ/0659/02/08 քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծին վերջ նա կան լու ծում տա լը կա սեց նե լու մա սին:

Ն ման պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա-
սին, որ «ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում չի պար զա բա նել, թե ին չով է պայ մա-
նա վոր ված սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը», ան հիմն է և 
չի բխում Դա տա րա նի ո րոշ ման բո վան դա կու թյու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի մյուս պատ ճա ռա բա-
նու թյունն այն մա սին, որ Դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա-
րույ թը կա սեց նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց րած ան ձը որ ևէ կերպ չի հիմ նա-
վո րել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը, ին չը պար տա վոր 
էր կա տա րել, հետ ևա բար չի ա պա ցուց վել գոր ծի հե տա գա քն նու թյա նը խո չըն դո տող որ-
ևէ հիմ քի առ կա յու թյու նը, ևս ան հիմն է, քա նի որ միջ նոր դու թյուն հա րու ցած ան ձն ի նչ-
պես ա պա ցու ցել է քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը միջ նոր դու թյան մեջ նշ ված հիմ-
քով կա սեց նե լու հա մար բա վա րար հիմք հան դի սա ցող հան գա ման քի առ կա յու թյու նը, 
այն պես էլ ներ կա յաց րել է դա հաս տա տող ա պա ցույց նե րը՝ Դա տա րան ներ կա յաց նե լով 
Ե ՔԴ/0659/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի կող մից 29.04.2010 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման ու նույն գոր ծով « Նախ նա կան 
դա տա կան նիստ հրա վի րե լու մա սին» 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 րա նի կող մից 
13.07.2010 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ ման օ րի նակ նե րը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րանն ան տե սել է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գործն ուղ ղա կի ո րեն կապ ված է Եր ևա-
նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
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դա տա րա նի վա րույ թում գտն վող թիվ Ե ՔԴ/0659/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հետ և 
վեր ջին գոր ծը սույն գոր ծի հա մար ա ռա ջաց նում է գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյուն: 
Այ սինքն, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը: 

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 ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի 03.11.2010 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` 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 րա նի « Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» 14.10.2010 թվա-
կա նի ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/1395/02/10
դա տա րա նի ո րո շում  2011թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ Ե ՇԴ/1395/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ս. Մի քայե լ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ 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
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2011 թվա կա նի հու լի սի 07-ի ն
քն նար կե լով Ռու դոլֆ Բա բա յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա րա նի 06.05.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ Ռու դոլֆ Բա բա յա նի հայ ցի 
ը նդ դեմ Լևոն Համ բար ձու մյա նի` բնա կա րա նից վտա րե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ռու դոլֆ Բա բա յա նը պա հան ջել է Լևոն Համ բար ձու մյա նին 

վտա րել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող Եր ևա նի Մա նան դյան փո ղո ցի 
թիվ 26 շեն քի 5-րդ 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 ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 19.04.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լևոն 
Համ բար ձու մյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, և քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի վա րույ թը` կա սեց վել։ 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
06.05.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռու դոլֆ Բա բա յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 19.04.2011 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ռու դոլֆ Բա բա յա 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 
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 ցիա կան օ րենսգր քի 163-րդ, 274-

րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 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, պատ շաճ ի րա վա կան գնա հա տա կան չի տվել այն հան գա ման-
քին, որ Եր ևա նի Մա նան դյան փո ղո ցի թիվ 26 շեն քի 5-րդ բնա կա րա նի սե փա կա նա տե-
րը Ռու դոլֆ Բա բա յանն է, ի սկ Լևոն Համ բար ձու մյա նը նշ ված բնա կա րա նի նկատ մամբ 
որ ևէ ի րա վունք չու նի, հետ ևա բար, վեր ջի նիս գոր ծո ղու թյուն նե րը խո չըն դո տում են սե-
փա կա նա տի րո ջը լիար ժեք տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու իր սե փա կան 
գույ քը։ Ա վե լին, սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը որ ևէ կապ չու նի ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նի վա րույ թում գտն վող մեկ այլ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Եր ևա նի քա ղա քա պե-
տա րա նի կող մից նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը վի ճար կե լու մա սին պա հան ջի հետ։

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել ՀՀ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 06.05.2011թ. գործ թիվ Ե ՇԴ/1395/02/10 ո րո շու մը և օ րի նա կան 
ուժ տալ Ե ՇԴ/0566/02/08 օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռին»։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի 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 բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 ցիա 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 
տվյալ գոր ծի քն նու թյու նը մինչև սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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։

Վե րոն շյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 այն դեպ քում, ե րբ տվյալ վե ճի քն նու թյունն ան-
հնար է մինչ այլ գոր ծի քն նու թյան ա վար տը, ո րը վե րա պահ ված է սահ մա նադ րա կան, քա-
ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան գոր ծեր քն նող դա տա րա նին։ Դա պայ մա նա վոր-
ված է այն հան գա ման քով, որ այլ` սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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 տվյալ գոր-
ծի լուծ ման հա մար (ո րոշ դեպ քե րում նաև նա խա դա տե լի) նշա նա կու թյուն ու նեն։ 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման 
դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը չի ծա գում, ե թե տվ յալ ի րա վա հա րա 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։ 
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Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ դա տա րա նը 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման 
վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս պար տա վոր է նշել`

1. այն կա պը, ո րն առ կա է քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նադ րա կան, 
քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր-
ծի միջև, այ սինքն` նշել այլ դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րոնք քնն վող գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու-
թյուն ու նեն,

2. ցույց տալ գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը, այ սինքն` ին չու տվ յալ ի րա վա-
հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ վել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա-
նակ նե րում։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը բխում է նաև ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են թա-
կե տից, ո րի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն 
շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի՝ օ րենք նե րի և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ։

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված 18.02.2008 
թվա կա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Օ ֆե լ յա Մով սե սյա նը Եր ևա նի Մա նան դյան 
փո ղո ցի թիվ 26 շեն քի 5-րդ բնա կա րա նը վա ճա ռել է Ռու դոլֆ Բա բա յա նին, ո րից ծա գող 
ի րա վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց ման և Ռու դոլֆ Բա բա յա նին 27.02.2008 
թվա կա նին տր վել է ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 
2287932 վկա յա կա նը։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 19.11.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռու դոլֆ Բա բա յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` բե կան-
վել է Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
06.07.2010 թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0866/02/08 վճի ռը և փո փոխ վել, այն է` «Եր ևա նի քա ղա-
քա պե տա րա նի հայցն ը նդ դեմ Օ ֆե լ յա Մով սե սյա նի, Ռու դոլֆ Բա բա յա նի, եր րորդ ան ձ 
Լևոն Համ բար ձու մյա նի՝ բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, դրա հի ման վրա 
կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ու բնա կա րա նի 1/2-րդ մա սի նկատ մամբ 
Օ ֆե լ յա Մով սե սյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին մեր ժել»։

Տ վ յալ դեպ քում Դա տա րա նը կա սեց րել է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ-
թը` հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ ան հնա րին է սույն գոր ծի քն նու թյու նը մինչև 
« թիվ Ե ՇԴ/0372/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ը ստ հայ ցի Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա-
նի ը նդ դեմ Օ ֆե լ յա Մով սե սյա նի, Ռու դոլֆ Բա բա յա նի, եր րորդ ան ձ Լևոն Համ բար ձու-
մյա նի` Եր ևան քա ղա քի Մա նան դյան փո ղո ցի 26 շեն քի թիվ 5 բնա կա րա նի նվի րատ վու-
թյան պայ մա նա գիրն ու դրա նից բխող սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան-
ցու մը 1/2-րդ մա սով ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, վերջ նա կան ո րո շում կա-
յաց նե լը»։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Ռու դոլֆ Բա բա յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի հի ման վրա վե-
րա նայե լով Դա տա րա նի՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին ո րո շու մը, պատ ճա ռա բա-
նել է, որ Ռու դոլֆ Բա բա յա նի հայ ցի ա ռար կան նե րա ռում է Եր ևան քա ղա քի Մա նան դյան 
փո ղո ցի թիվ 26 շեն քի 5-րդ բնա կա րա նից պա տաս խա նո ղին վտա րե լու պա հան ջը։ Թիվ 
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Ե ՇԴ/0372/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով, ո րի կա պակ ցու թյամբ կա սեց վել է սույն գոր ծի 
վա րույ թը, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի հայ ցի ա ռար կան վե րա բե րում է վե ճի ա ռար կա 
բնա կա րա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և դրա նից բխող սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի պե տա կան գրան ցու մը 1/2-րդ մա սով ան վա վեր ճա նա չե լուն, հետ ևա բար, նույն 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ առ կա են քա ղա քա ցիա կան վե ճեր, ի սկ թիվ Ե ՇԴ/0372/02/11 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի լուծ ման բո վան դա կային կազ մը կա րող է ո րո շիչ նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա յաց ման հա մար։

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել 
է, որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վա րույ թում գտն վող մեկ այլ քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծը վե րա բե րում է Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Օ ֆե լ յա Մով սե սյա նի, Ռու դոլֆ Բա-
բա յա նի միջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րին` Եր ևա նի Մա նան դյան փո ղո ցի թիվ 
26 շեն քի 5-րդ բնա կա րա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գիրն ու դրա նից բխող սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը 1/2-րդ մա սով ան վա վեր ճա նա չե լու պա-
հան ջի մա սին, այ սինքն` որ ևէ կապ չու նի Ռու դոլֆ Բա բա յա նի և Լևոն Համ բար ձու մյա նի 
միջև սույն գոր ծով նշ ված բնա կա րա նից վտա րե լու ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հետ, 
հետ ևա բար դրանք մի մյանց հա մար գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյուն չեն կա րող 
ա ռա ջաց նել։

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ « Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 
բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում գոր ծի ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյու նը։ Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ նույ նիսկ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան ժա մա նակ, ե րբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը և պրակ տի կան կող մե րից են 
պա հան ջում նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րել դա տա վա րա կան շար ժի հա մար, պե տու-
թյու նը պար տա վոր է ե րաշ խա վո րել դա տա վա րու թյան ող ջամ տու թյու նը (Տե՛ս Կռո տերն 
ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.02.2005 թվա-
կա նի վճի ռը, կետ 29, CROWTHER v. THE UNITED KINGDOM, 1 February 2005, par. 29)։ 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
06.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-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։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 06.05.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան 
ա կտ` վե րաց նել 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 19.04.2011 թվա կա նի ո րո շու մը։

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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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 ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ1/0902/02/10
դա տա րա նի ո րո շում  2011թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ1/0902/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ս. Մի քայե լ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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

2011 թվա կա նի հու նի սի 08-ին, 
քն նար կե լով Ա նա հիտ Գա լո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վա հե Հով հան նի սյա նի վճ ռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.03.2011 թվա կա նի ո րոշ-
ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ա նա հիտ Գա լո յա նի ը նդ դեմ Գրի գոր Կա րա պե տյա նի, եր րորդ ան ձ 
Ա նա հիտ Բու նիա թյա նի` ան շարժ գույ քի 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 սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ա նա հիտ Գա լո յա նը պա հան ջել է ձեռք բեր ման վա ղե մու-

թյան ու ժով ճա նա չել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր 1-ին 
զանգ վա ծի 1-ին թա ղա մա սի թիվ 9 հո ղա տա րած քի նկատ մամբ:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա-
րան) 25.01.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է ։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
03.03.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա նա հիտ Գա լո յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը 
մերժ վել է, և Դա տա րա նի 25.01.2011 թվա կա նի « Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա-
սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը 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 Ա նա հիտ Գա լո յա նի ներ կա յա ցու ցի չը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ 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, 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ, 106-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք չպետք 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.

Օ րենս դի րը սահ մա նել է գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի 
պար տա կա նու թյուն այն դեպ քում, ե րբ ան հնա րին է տվ յալ գոր ծի քն նու թյան հե տա-
գա շա րու նա կու մը` կապ ված մեկ այլ գոր ծի քն նու թյան հիմ քով վերջ նա կան դա տա կան 
ա կտ կա յաց նե լու հետ: Ը նդ ո րում, գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լիս դա տա րա նը պար տա-
վոր է լիար ժե քո րեն և օբյեկ տի վո րեն քն նու թյան ա ռար կա դարձ նել գոր ծի հե տա գա քն-
նու թյան ան հնա րի նու թյան հան գա ման քը: Սույն գոր ծով բո ղո քարկ վող ո րոշ մամբ Վե-
րաքն նիչ դա տա րանն ա ռանց հղում կա տա րե լու ի րա վա կան նոր մե րին նշել է, որ եր կու 
գոր ծե րով նույն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ առ կա են քա ղա քա ցիա կան վե ճեր: Մինչ-
դեռ, այլ գոր ծի առ կա յու թյու նը չի ա ռնչ վում սույն գոր ծի հե տա գա քն նու թյան ան հնա-
րի նու թյան փաս տին: Ա վե լին, նույն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ դա տա րա նում մեկ այլ 
քա ղա քա ցիա կան վե ճի առ կա յու թյու նը չի կա րող դիտ վել որ պես սույն գոր ծի քն նու թյան 
ան հնա րի նու թյան փաստ, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 187-րդ հոդ վա-
ծի հա մա ձայն` ան ձը կա րող է սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձեռք բե րել նաև այն գույ քի 
նկատ մամբ, ո րն ու նի գրանց ված սե փա կա նա տեր: 

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 03.03.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և վե րաց նել Դա տա րա նի 25.01.2011 թվա կա-
նի « Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը։

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան 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.
ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 ցիա 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
4-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է նշ-
վեն շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի՝ օ րենք նե րի և 
այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ։ 
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել 
է գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հար ցին և ար ձա նագ րել, որ դա տա րա նի պար տա կա նու-
թյունն է կա սեց նե լու գոր ծի վա րույ թը, ե թե դրա քն նու թյունն ան հնա րին է մինչև սահ մա-
նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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, ի սկ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, օ րենք նե րը, այլ ի րա-
վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի։ Ը նդ ո րում, ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման վրա 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա րա նը պար տա վոր 
է նշել այն կա պը, ո րն առ կա է քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նադ րա կան, 
քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր-
ծի միջև, այ սինքն` նշել այլ դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րոնք քնն վող գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու-
թյուն ու նեն, ի նչ պես նաև պար տա վոր է նշել, թե ին չու տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը 
կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ վել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, այ սինքն` 
ցույց տալ գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը (տե՛ս ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա-
քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 13.01.2010 թվա կա նի թիվ Ե ԱԴԴ/0452/02/09 քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծով ո րո շու մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` հայ ցի ա ռար կան ՀՀ Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ-
բյու րի 1-ին զանգ վա ծի 1-ին թա ղա մա սի թիվ 9 հո ղա տա րած քի նկատ մամբ ձեռք բեր ման 
վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չելն է, ի սկ թիվ ԿԴ1/0611/02/10 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով, ո րի կա պակ ցու թյամբ կա սեց վել է սույն գոր ծի վա րույ թը, 
Ա նա հիտ Բու նիա թյա նի հայ ցի ա ռար կան սույն գոր ծով վե ճի ա ռար կա հո ղա մա սի, ի նչ-
պես նաև դրա վրա գտն վող շի նու թյան 50 տո կո սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը ճա նա չե լը և դրա նից բա ժինն ա ռանձ նաց նելն է:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի « Քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը, պատ ճա ռա բա նել է, որ սույն 
և թիվ ԿԴ1/0611/02/10 գոր ծե րով նույն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ առ կա են քա ղա քա-
ցիա կան վե ճեր: Այս պես, նույն հաս ցեի հո ղա մա սի նկատ մամբ մի դեպ քում վի ճարկ-
վել է սույն գոր ծով հայց վո րի, մյուս դեպ քում` սույն գոր ծով եր րորդ ան ձի, ի սկ թիվ 
ԿԴ1/0611/02/10 գոր ծով ար դեն հայց վո րի կար գա վի ճա կում հան դես ե կող Ա նա հիտ Բու-
նիա թյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Այ սինքն` սույն գոր ծի հետ ուղ ղա կի ո րեն փոխ-
կա պակց ված է նաև թիվ ԿԴ1/0611/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա կան քն նու-
թյան են թա կա հայ ցի ա ռար կան, ո րի լուծ ման բո վան դա կային կազ մը կա րող է վճ ռո րոշ 
նշա նա կու թյուն ու նե նալ սույն գոր ծով վերջ նա կան ակ տի կա յաց ման հա մար:

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 ճե լի հո ղա մա սի վե րա բե րյալ այլ վե ճի առ կա յու թյու նը չի կա րող այդ 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 վե րա բե րյալ սույն գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյան հիմք հան դի սա նալ, քա նի որ 
ԿԴ1/0611/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Ա նա հիտ Բու նիա թյա նը վի ճար կում է վե րո հի-
շյալ հո ղա մա սի և դրա վրա գտն վող շի նու թյան կե սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը` որ պես ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույք, ի սկ սույն գոր ծով Ա նա-
հիտ Գա լո յա նը պա հան ջել է ամ բողջ հո ղա մա սի նկատ մամբ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան 
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ու ժով ճա նա չել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը` գոր ծին մաս նա կից դարձ նե լով թե՛ Գրի-
գոր Կա րա պե տյա նին, թե՛ նշ ված գոր ծով հայց վոր Ա նա հիտ Բու նիա թյա նին: Այ սինքն` 
ԿԴ1/0611/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հայ ցի բա վա րա րումն ան գամ չի կա րող ազ դել 
սույն գոր ծի քն նու թյան վրա, և նշ ված գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տը չի կա րող 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ սույն գոր ծի լուծ ման հա մար: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա նա հիտ Բու նիա թյա-
նի հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն նու թյունն ան հնա րին չի 
դարձ նում սույն գոր ծի քն նու թյու նը, հետ ևա բար բա ցա կա յում է սույն քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո-
շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 03.03.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ. վե րաց նել ՀՀ 
Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.01.2011 թվա կա նի « Քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը։

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ



77

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0393/02/12
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0393/02/12
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն. Բար սե ղ յան
Դա տա վոր ներ` Ա. Մկրտ չյան
 Ա. Պետ րո սյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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 18-ի ն
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի Ա լեն Ջա նա զ յա նի ը նդ դեմ Եր վանդ Թով մա սո վի, Հա կոբ 

Մկրտ չյա նի` տրանս պոր տային մի ջո ցի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա-
նա չե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի 05.10.2012 թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ 
Ա լեն Ջա նա զ յա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ա լեն Ջա նա զ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել պա տաս-

խա նող ներ Հա կոբ Մկրտ չյա նի և Եր վանդ Թով մա սո վի միջև 15.11.2011 թվա կա նին կնք-
ված «MITSUBISHI PAJERO» մակ նի շի 99 ՍՍ 959 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ, ան վա վեր ճա-
նա չել ավ տո մե քե նայի պե տա կան գրան ցու մը, պար տա վո րեց նել մե քե նան վե րա դարձ-
նել ի րեն: 
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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 ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի (դա տա վոր` Էդ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա-
րան) 22.05.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
05.10.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա լեն Ջա նա զ 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 սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են թա 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 րա նը կա սեց րել է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը` 

հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ ան հնա րին է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն-
նու թյու նը մինչև թիվ 63200612 քրե ա կան գոր ծով վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նե լը, մինչ-
դեռ ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Հա կոբ Մկրտ չյա նի կող մից Եր վանդ Թով մա-
սո վից խար դա խու թյամբ գու մար հափշ տա կե լու փաս տը որ ևէ կապ չու նի սույն քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծի հետ և ան հնա րին չի դարձ նում նշ ված գոր ծի քն նու թյու նը, քա նի որ 
վեր ջին նե րիս գոր ծո ղու թյուն ներն ուղղ ված են ե ղել Ա լեն Ջա նա զ յա նի ավ տո մե քե նային 
տի րա նա լուն:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շում կա յաց նե լիս ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են թա կե տի պա հանջ նե-
րի պահ պան մամբ չի նշել շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րենք-
նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի թիվ Ե ԿԴ/0393/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց-
րած գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին ո րո շու մը և հանձ նա րա րել վերսկ սել քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծի վա րույ թը»:

3. 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 ցիա 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 ցիա 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 տվյալ 
գոր ծի քն նու թյու նը մինչև սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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։
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
4-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է 
նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի՝ օ րենք-
նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ։ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում 
կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հար ցին և 
ար ձա նագ րել, որ դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է կա սեց նե լու գոր ծի վա րույ թը, 
ե թե դրա քն նու թյունն ան հնա րին է մինչև սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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, ի սկ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման 
մեջ պետք է նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, օ րենք նե րը, այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով դա-
տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի։ Ը նդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է նշել այն կա պը, ո րն առ-
կա է քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա-
կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծի միջև, այ սինքն` նշել 
այլ դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կամ փաս տե-
րը, ո րոնք քնն վող գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նեն, ի նչ պես նաև 
պար տա վոր է նշել, թե ին չու տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող 
հաս տատ վել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, այ սինքն` ցույց տալ գոր ծի քն-
նու թյան ան հնա րի նու թյու նը (տե՛ս ը ստ Ա նա հիտ Գա լո յա նի հայ ցի ը նդ դեմ Գրի գոր Կա-
րա պե տյա նի, եր րորդ ան ձ Ա նա հիտ Բու նիա թյա նի` ան շարժ գույ քի 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 սին 
թիվ ԿԴ1/0902/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա-
կան և վար չա կան պա լա տի 08.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման 
դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը չի ծա գում, ե թե տվ յալ ի րա վա հա րա 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։ 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 05.10.2012 թվա կա նին պա տաս խա նող Եր վանդ 
Թով մա սո վի ներ կա յա ցու ցիչ Ար շակ Թով մա սյա նը միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել Վե-
րաքն նիչ դա տա րան` քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ և 
պատ ճա ռա բա նել, որ նույն վե ճի ա ռար կայի վե րա բե րյալ Եր վանդ Թով մա սո վը հա ղոր-
դում է ներ կա յաց րել ՀՀ ոս տի կա նու թյան Կենտ րո նի բա ժին և Եր ևան քա ղա քի դա տա-
խա զի կող մից 20.09.2012 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց վել քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը 
մեր ժե լու վե րա բե րյալ ո րո շու մը վե րաց նե լու և քրե ա կան գործ հա րու ցե լու մա սին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան Կենտ րո նա-
կան քնն չա կան բաժ նում քնն վող թիվ 63200612 քրե ա կան գործն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված 
է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հետ, և ան հնա րին է թիվ Ե ԿԴ/0393/02/12 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի քն նու թյու նը մինչև թիվ 63200612 քրե ա կան գոր ծով ո րոշ ման կա յա ցու մը:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը որ ևէ կերպ չի հիմ նա վո րել սույն գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը, քա նի որ ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան Կենտ րո նա կան բաժ նում հա րուց վել 
է քրե ա կան գործ Հա կոբ Մկրտ չյա նի կող մից խար դա խու թյամբ Եր վանդ Թով մա սո-
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վից ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի` 9.000 Ա ՄՆ դո լար հափշ տա կե լու փաս տով, ո րը որ ևէ 
կապ չու նի պա տաս խա նող ներ Հա կոբ Մկրտ չյա նի և Եր վանդ Թով մա սո վի միջև կնք-
ված տրանս պոր տային մի ջո ցի 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 ի րա վա հա րա բե րու թյան հետ, քա նի որ սույն 
գոր ծով դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ Հա կոբ 
Մկրտ չյա նը, օգ տա գոր ծե լով Ա լեն Ջա նա զ յա նի կող մից ի րեն տր ված լիա զո րա գի րը, ոչ 
թե վա ճա ռել է ավ տո մե քե նան, այլ, ը ստ է ու թյան, չա րա միտ հա մա ձայ նու թյան մեջ մտ-
նե լով պա տաս խա նող Եր վանդ Թով մա սո վի հետ` փոր ձել է փա կել իր կող մից վեր ջի նիս 
վթար ված ավ տո մե քե նայի պարտ քը Ա լեն Ջա նա զ յա նի «MITSUBISHI PAJERO» մակ նի-
շի ավ տո մե քե նայով, ին չին պա տաս խա նող Եր վանդ Թով մա սո վը տե ղ յակ է ե ղել, քա-
նի որ ամ բող ջու թյամբ չի վճա րել 15.11.2011 թվա կա նին կնք ված տրանս պոր տային մի ջո-
ցի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րում նշ ված ավ տո մե քե նայի գի նը, բա ցի այդ, գոր ծար քը 
կն քե լու օր վա նից ավ տո մե քե նան ե րբ ևէ Եր վանդ Թով մա սո վի մոտ չի գտն վել, նա ավ-
տո մե քե նայի սե փա կա նա տի րո ջը որ ևէ ան գամ չի դի մել ավ տո մե քե նան ի րեն հանձ նե լու 
հար ցով։

Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ « Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 
բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում գոր ծի ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյու նը։ Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ նույ նիսկ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան ժա մա նակ, ե րբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը և պրակ տի կան կող մե րից են 
պա հան ջում նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րել դա տա վա րա կան շար ժի հա մար, պե տու-
թյու նը պար տա վոր է ե րաշ խա վո րել դա տա վա րու թյան ող ջամ տու թյու նը (Տե՛ս Կռո տերն 
ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.02.2005 թվա-
կա նի վճի ռը, կետ 29, CROWTHER v. THE UNITED KINGDOM, 1 February 2005, par. 29)։

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից սույն գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շումն 
ան հիմն է: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
05.10.2012 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի 05.10.2012 թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2.  Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո-
ղո քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

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

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0855/02/09
դա տա րա նի ո րո շում 2010թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0855/02/09
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Տ. Սա հա կյան
Դա տա վոր ներ՝  Կ. Հա կո բյան 
 Ն. Հով սե փյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ 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

2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 20-ին,
քն նար կե լով «Դ վին Կոն ցեռն» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 14.09.2010 թվա կա նի « Նոր եր ևան ե կած 
հան գա մանք նե րով դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ար մեն Ե ղ յա նի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան՝ գույ քային վնա սը հա-
մար ժեք բնե ղե նով հա տու ցե լու, ի սկ դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում գույ քի ի րա կան 
ար ժե քը փոխ հա տու ցե լու և ան հիմն հարս տաց ման ար դյուն քում ձեռք բեր վածն օ րեն-
քով սահ ման ված տո կոս նե րի հետ միա սին վե րա դարձ նե լուն պար տա վո րեց նե լու պա-
հանջ նե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 04.12.2009 թվա կա նի վճ ռով Ար մեն Ե ղ յա նի հայ ցը բա վա րար վել 
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է և վճռ վել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ար մեն Ե ղ յա նի բռ նա գան ձել 240.520 Ա ՄՆ դո լա-
րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես վնա սի հա տու ցում, ի նչ պես նաև 240.520 Ա ՄՆ դո լա-
րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի վրա ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ ման ված բան-
կային տո կո սի հաշ վար կային դրույ քա չա փով հաշ վարկ ված տո կոս նե րը՝ սկ սած վճ ռի 
կա յաց ման օր վա նից մինչև լրիվ մա րու մը։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
26.03.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա-
րա նի 04.12.2009 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 14.09.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան նոր եր ևան 
ե կած հան գա մանք նե րով Դա տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի վճի ռը վե րա նայե լու բո ղո քը 
վե րա դարձ 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 է ներ կա յաց րել Ար մեն Ե ղ յա նը։ 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը 
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 կի րա ռել է գո յու թյուն չու նե ցող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2049-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, չի կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20430-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 
ո րը պետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել նոր եր ևան ե կած հան գա ման քով Դա տա-
րա նի դա տա կան ակ տը վե րա նայե լու կա նոն 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.

1. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քը վե րա դարձ րել է՝ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2049-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, մինչ դեռ ո րոշ ման 
կա յաց ման պա հին և ներ կա յումս ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը 
նման թվագր մամբ հոդ ված չի պա րու նա կում։ Մինչ դեռ նոր եր ևան ե կած հան գա ման քով 
դա տա կան ակ տե րը վե րա նայե լու կա նոն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20430-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով։

2. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
26.03.2010 թվա կա նի ո րոշ ման առ կա յու թյան պայ ման նե րում նոր եր ևան ե կած հան գա-
ման քով քա ղա քա ցիա կան գոր ծը վե րա նայե լու բո ղո քը քն նու թյան է են թա կա ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նին։ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
26.03.2010 ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի վճի ռը չի բե կան վել և չի փո-
փոխ վել: Հետ ևա բար٫ Դա տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի վճի ռը նոր եր ևան ե կած հան-
գա ման քով կա րող է վե րա նայ վել ոչ թե Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, այլ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի կող մից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 14.09.2010 թվա կա նի « Նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րով դա-
տա կան ակ տի վե րա նայ ման բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:
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2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը  
Բո ղոք բե րո ղի կող մից Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ բեր ված դա տա վա-

րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ի րա վա կան հիմ քե րը, փաս-
տարկ նե րը և դա տո ղու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ու նեն մեկ պատ ճառ. բո ղոք բե րո ղը 
ճիշտ չի մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 143-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րը։

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նար կե 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 բո ղոքն ա ռա ջին փաս տար կի մա սով հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա-
ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն` քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է գոր ծի քն-
նու թյան ժա մա նակ գոր ծող օ րենք նե րով:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ու ժը կորց-
րած ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է մինչև դրա ու ժը կորց նե լու օ րը 
ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ե թե նույն օ րեն քով կամ ա կտն ու ժը կորց րած ճա նա-
չե լու մա սին ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ: 

«ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա-
ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 20.05.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-94-Ն ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա-
ծով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3.1-ին և 3.2-րդ բա ժին նե րը ճա-
նաչ վել են ու ժը կորց րած: Միա ժա մա նակ նույն օ րեն քով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենս գիր քը լրաց վել է 3.3-րդ բաժ նով, ո րով կար գա վոր վում է դա տա կան 
ակ տը նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով վե րա նայե լու վա րույ թը:

Սույն գոր ծով ո րո շում կա յաց նե լիս Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2049-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ը ստ ո րի` նոր 
եր ևան ե կած հան գա մանք նե րով ա ռա ջին ա տյա նի 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՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց բո ղոք նե րի հի-
ման վրա։ Ի սկ, ո րոշ ման կա յաց ման պա հին գոր ծող՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 20430–րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նոր եր ևան ե կած կամ 
նոր հան գա մանք նե րով ա ռա ջին ա տյա նի 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տու մը կամ սխալ կի րա ռու մը 
դա տա կան ակ տի բե կան ման հիմք է, ե թե հան գեց րել է կամ կա րող էր հան գեց նել գոր ծի 
սխալ լուծ մա նը։ Դա տա րա նի՝ ը ստ է ու թյան ճիշտ դա տա կան ակ տը չի կա րող բե կան վել 
միայն ձևա կան նկա տա ռում նե րով։ 

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից 
կի րառ ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2049-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը պա րու նա կել է ը ստ է ու թյան նույն դրույ թը, ի նչ գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20430-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը։ 
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Ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի ը ստ է ու թյան ճիշտ դա-
տա կան ակ տը չի կա րող բե կան վել միայն ձևա կան նկա տա ռում նե րով։ 

Ինչ վե րա բե րում է բո ղո քի այն փաս տար կին, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
26.03.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի վճի ռը չի բե կան վել 
և չի փո փոխ վել, հետ ևա բար Դա տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի վճի ռը նոր եր ևան ե կած 
հան գա ման քով կա րող է վե րա նայ վել ոչ թե Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, այլ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի կող մից, 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20430–րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ նոր եր ևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով ա ռա ջին ա տյա նի 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։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն 
պատ ճա ռա բա նել է, որ «տ վ յալ դեպ քում ներ կա յաց վել է Եր ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ 
վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ Ե ՇԴ\0855\02\09 քա-
ղա քա ցիա կան գոր ծով 04.12.2009թ. կա յաց րած վճի ռը նոր եր ևան ե կած հան գա ման քով 
վե րա նայե լու բո ղոք, սա կայն նույն քաղ. գոր ծով առ կա է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ՀՀ 
վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 26.03.2010թ. ո րո շու մը», ուս տի « Նոր եր ևան 
ե կած հան գա մանք նե րով տվ յալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծը վե րա նայե լու բո ղո քը քն նու-
թյան է են թա կա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից, այ սինքն՝ այն ներ կա յաց վել է ը նդ դա-
տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ, ո րն էլ հիմք է այն վե րա դարձ նե լու հա մար»։ 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նշ ված եզ րա-
հան գու մը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20430-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ կե տի պա հանջ նե րից։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2411-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 ցիա կան դա տա րա նի 
14.09.2010 թվա կա նի ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

 ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ1/0212/02/10
դա տա րա նի ո րո շում  2010թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ1/0212/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Հա կո բյան 
Դա տա վոր ներ` Տ. Սա հա կյան
 Գ. Մա տի նյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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
 Տ.ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե.ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ 

2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 13-ի ն
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի Մե լիք սեթ Գա բո յա նի ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան Ա խու-

րյա նի ան ձնագ րային բաժ նի պետ Մկր տիչ Գաս պա րյա նի` վնա սը փոխ հա տու ցե լու պա-
հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Մե լիք սեթ Գա բո յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-
րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 08.09.2010 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե-
րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
ՀՀ Շի րա կի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա-

րան) 15.07.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է ։
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

19.08.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Մե լիք սեթ Գա բո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել 
է՝ ար ձա նագ րե լով թույլ տր ված թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լուց հե տո ե րկ շա բա թյա ժամ-
կե տում բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան մա սին:
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 08.09.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Մե լիք սեթ Գա բո յա նի վե-
րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մե լիք սեթ Գա բո 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
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 րանն ան տե սել է, որ բո ղոք բե րած ան ձը վե րաքն նիչ բո ղո-

քի մեջ պատ ճա ռա բան ված ներ կա յաց րել է այն հան գա մանք նե րը և փաս տե րը, ո րոնք 
պետք է հիմք ծա ռայեին իր կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քի պե տա կան տուր քի գու մա րից 
ա զա տե լու հա մար:

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 08.09.2010 թվա կա նին ո րո շում կա յաց նե լիս հիմք է ըն դու-

նել այն հան գա ման քը, որ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու մա սին Մե լիք սեթ 
Գա բո յա նի միջ նոր դու թյու նը հիմ նա վոր ված չէ: Մինչ դեռ, Մե լիք սեթ Գա բո յա նը դա տա-
րան է ներ կա յաց րել պատ ճա ռա բան ված փաս տեր այն մա սին, որ ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան «Զ բաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյուն» 
գոր ծա կա լու թյան Գյում րու զբաղ վա ծու թյան մար զային կենտ րո նում որ պես գոր ծա զուրկ 
գրանց վել չի կա րո ղա ցել, քա նի որ ի րեն ան ձնա գիր չի տրա մադր վել: Ա նձ նա գիր չու նե-
նա լու պատ ճա ռով հայտն վել է գոր ծա զուր կի կար գա վի ճա կում, ի նչ պես նաև չի կա րող 
ըն դուն վել զին ծա ռա յու թյան: Ներ կա դրու թյամբ Մե լիք սեթ Գա բո յա նը զրկ ված է աշ խա-
տան քից, ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քից և սահ մա նադ րա կան բո լոր ի րա վունք նե-
րից, գտն վում է նյու թա կան և ֆի նան սա կան ծանր վի ճա կում:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 08.09.2010 թվա կա նի ո րո շու մը և « կա յաց նել հա մա պա տաս խան ո րո շում»:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նար կե 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 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։

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա 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։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո-
շում նե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար։ Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
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հա մա ձայն` պե տա կան տուր քի չա փը սահ մա նե լու, դրա վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա-
կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու և դրա չա փը նվա զեց նե լու 
հար ցե րը լուծ վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան 
տուրք վճա րող ներն ի րա վունք ու նեն դի մել հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին ներ` 
պե տա կան տուր քի վճար ման ար տո նու թյուն ներ ստա նա լու հա մար։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ պե-
տա կան տուր քի գծով կա րող է uահ ման վել նաև պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ-
ման, ի սկ նույն հոդ վա ծի «դ» կե տի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տի 
հե տաձգ ման ար տո նու թյուն ներ։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի հա մա ձայն` 
ա ռան ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմ բե րի հա մար պե տա կան տուր քի գծով ար-
տո նու թյուն ներ կա րող են սահ մա նել դա տա րան նե րը կամ դա տա վոր նե րը` նույն օ րեն քի 
9-րդ հոդ վա ծում նշ ված ա ռան ձին գոր ծե րով` ել նե լով կող մե րի գույ քային դրու թյու նից։

Վե րը նշ ված հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյուն, այդ թվում՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ ման տես քով, 
կա րող են սահ մա նել նաև դա տա րան նե րը կամ դա տա վոր նե րը՝ հաշ վի առ նե լով կող-
մե րի գույ քային դրու թյու նը, ո րն ուղղ ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով և Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված՝ յու րա քան չյուր 
ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի լիար ժեք ի րա կա նաց մա նը։ 

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-
կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 ցիա 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 րա նը (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա-
րան) նշել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գեր են նա խա տես ված, 
Բարձր պայ մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր են ա պա հո վել ի րենց ի րա վա սու թյան տակ 
գտն վող ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց կող մից Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված այն նույն ե րաշ խիք նե րից օ գտ վե լը վե րաքն նիչ դա տա րան նե րում, ի նչ պի սիք 
նրանք ու նեն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում (տե՛ս Բրուալ լա Գո մեզ դե լա Տոր րեն ը նդ-
դեմ Իս պա նիայի, թիվ 26737/95, 1997 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 19, կետ 33, Թի նե լի է նդ Սանզ 
ՍՊԸ-ն ու այ լոք և Մա քԷլ դաֆն ու այ լոք ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան, թիվ 20390/92, 
21322/92, 1998թ. հու լի սի 10, կետ 72 և Խալ ֆաուին ը նդ դեմ Ֆրան սիայի, թիվ 34791/97, 37)։ 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Մե լիք սեթ Գա բո յա նը հայ ցա դի մու մը Դա տա-
րան ներ կա յաց նե լիս հայ ցա դի մու մին կցել է 4.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր-
քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղթ: Դա տա րա նը, մեր ժե լով Մե լիք սեթ Գա բո յա-
նի հայցն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան Ա խու րյա նի ան ձնագ րային բաժ նի պետ Մկր տիչ 
Գաս պա րյա նի՝ 14.160.000 ՀՀ դրա մի չա փով պատ ճառ ված վնա սը փոխ հա տու ցե լու պա-
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հան ջի մա սին, պե տա կան տուր քի չվ ճա րած մա սը վճիռ կա յաց նե լիս գան ձե լու հար ցը, 
հիմք ըն դու նե լով ար դեն ի սկ 4.000 ՀՀ դրամ վճա րե լու հան գա ման քը, հա մա րել է լուծ-
ված՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ, հա մա ձայն « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ 
հոդ վա ծի «բ» կե տի և նույն օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի, պե տա կան տուր քը պետք 
է նվա զեց նել, բռ նա գան ձել 4.000 ՀՀ դրամ՝ հաշ վի առ նե լով Մե լիք սեթ Գա բո յա նի գույ-
քային դրու թյու նը, այն է՝ ֆի նան սա պես ծանր վի ճա կում գտն վե լը, 2004 թվա կա նից աշ-
խա տանք և այլ ե կամ տի աղ բյուր չու նե նա լը, ո րի պայ ման նե րում պե տա կան տուր քի մնա-
ցած մա սի վճա րու մը կա րող է հան գեց նել նրա կեն սա մա կար դա կի զգա լի նվա զեց մա նը: 

Նշ ված վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մե լիք սեթ Գա բո յա նը և միջ նոր դել 
է ա զա տել պե տա կան տուր քի վճա րու մից, քա նի որ միջ նոր դու թյան մեջ նշ ված պատ ճառ-
նե րով 2004 թվա կա նից զրկ ված է աշ խա տան քից, ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քից և 
սահ մա նադ րա կան բո լոր ի րա վունք նե րից, գտն վում է նյու թա կան և ֆի նան սա կան ծանր վի-
ճա կում, որ պի սի հան գա մանք ներն ար դեն ի սկ հաշ վի է ա ռել Դա տա րա նը: Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ բո ղո քա բե րը չի ներ կա յաց րել որ ևէ թույ լատ րե լի և վե րա-
բե րե լի ա պա ցույց՝ ի հիմ նա վո րումն միջ նոր դու թյան մեջ նե րառ ված փաս տարկ նե րի, գտել է, 
որ միջ նոր դու թյունն ան հիմն է և են թա կա մերժ ման ու վե րա դարձ րել է վե րաքն նիչ բո ղո քը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը, ան տե սե լով Մե լիք սեթ Գա բո յա նի վե րա բե րյալ պե տա կան տուր քի գծով ար տո-
նու թյուն սահ մա նե լու հա մար բա վա րար հիմք հան դի սա ցող Դա տա րա նի վե րը նշ ված 
հետ ևու թյուն նե րը, Մե լիք սեթ Գա բո յա նի հա մար չի ա պա հո վել նույն` ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ-
խա վոր ված` դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նում:

Հետ ևա բար, ել նե լով վե րոգ րյա լից և հիմք ըն դու նե լով « Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տով սահ ման ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը, Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Մե լիք սեթ Գա բո յա նը պետք է ա զատ վեր պե տա կան 
տուրք վճա րե լու պար տա վո րու թյու նից։

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը սույն գոր ծով չի ա ռաջ նորդ վել ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան 
ա պա հով ման սկզ բուն քով և չի ա պա հո վել այդ ի րա վուն քը ոչ միայն տե սա կա նո րեն, 
այլև գործ նա կա նում ա պա հո վե լու նպա տա կի ի րա գոր ծու մը։ 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար, ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-2411-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 08.09.2010 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը։ 
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-

քարկ ման։
ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն

ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԳԴ1/0163/02/11
դա տա րա նի ո րո շում  2011թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԳԴ1/0163/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Խա ռա տյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ 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

2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ին, 
քն նար կե լով Նել լի Մի քայե լ յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա րա նի 20.09.2011 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Նել լի Մի քայե լ յա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան ը նդ դեմ Գե ղար քու-

նի քի մար զի Ծա փա թա ղի միջ նա կարգ դպ րո ցի տնօ րի նու թյան` «վս տա հու թյու նը կորց-
նե լու և ան հար գե լի պատ ճառ նե րով աշ խա տան քի պար բե րա բար չներ կա յա նա լու» հիմ-
քով ի րեն աշ խա տան քից ա զա տե լու վե րա բե րյալ փաս տաթղ թերն ի րեն տրա մադ րե լու 
պա հան ջի մա սին։

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 (դա տա վոր` Վ. Վար դա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 02.08.2011 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է ։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
20.09.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նել լի Մի քայե լ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 02.08.2011 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու-
մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նել լի Մի քայե լ յա 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 48-րդ, 51-րդ, 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 րանն իր ո րո շու մը պատ ճա ռա բա նել է նրա նով, որ դա տա րա նը 

հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժել է` նշե լով, որ հայց վո րի խնդ րան քը կա րող է բա վա-
րար վել ար տա դա տա կան կար գով, ան տե սե լով այն հան գա ման քը, որ դպ րո ցի տնօ րի-
նու թյու նը խու սա փում է տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լուց, հետ ևա բար առ կա է քա ղա-
քա ցիա կան վեճ, ո րը են թա կա է դա տա րա նի քն նու թյան:

Ն ման պայ ման նե րում հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ 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 20.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա վո րը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե վե ճը են-
թա կա չէ դա տա րա նում քն նու թյան:

Դա տա րա նը, մեր ժե լով սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, 
02.08.2011 թվա կա նի ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ «Հայց վո րը որ պես 
իր պա հանջ նե րի հիմ նա վո րում, դա տա րա նին է ներ կա յաց րել ՀՀ փաս տա բան նե րի 
պա լա տի փաս տա բան Հ.Մա ղա քյա նի 20.04.2011թ. հա մար ՓՊ-3-50 և 23.05.2011թ. ՓՊ 
3-65 գրու թյուն նե րը` ուղղ ված « Ծա փա թաղ գյու ղի Հեն րիկ Աբ րա հա մյա նի ան վան միջ-
նա կարգ դպ րոց» ՊՈԱԿ-ի տնօ րե նին և խնդ րել հայտ նել, թե դպ րո ցի պատ մու թյան և 
աշ խար հագ րու թյան ու սուց չու հի Նել լի Մի քայե լ յա նին աշ խա տան քից ա զա տե լու հա մար 
հիմք հան դի սա ցած, իր կա տա րած աշ խա տան քին չհա մա պա տաս խա նե լու, պար տա կա-
նու թյուն նե րը չկա տա րե լու, իր նկատ մամբ վս տա հու թյու նը կորց նե լու և հար գե լի պատ-
ճա ռով աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու վե րա բե րյալ որ ևէ փաս տա թուղթ կազմ վել է, թե ոչ 
և կազմ ված լի նե լու դեպ քում խնդ րել է տրա մադ րել այդ փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը: 
Ի սկ Ծա փա թա ղի միջ նա կարգ դպ րո ցի լիա զոր ված ան ձ, փաս տա բան Գ.Մաթ ևո սյա նը 
իր 06.05.2011թ. թիվ Ն/Մ-10/05 գրու թյամբ պա տաս խա նել է, որ նշ ված հար ցե րի վե րա-
բե րյալ կազմ ված փաս տաթղ թե րը, ի նչ պես նաև ՀՀ ԿԳ նա խա րա րին և այլ պե տա կան 
մար մին ներ ուղղ ված ծնող նե րի դի մում նե րի պատ ճեն նե րը ներ կա յաց վել են դա տա րա-
նին, ի սկ հան գա մանքն էլ ա պա ցուց ված է հա մար վել քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 04 օ գոս տո սի 2006 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով, Ձեզ 
ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը կա րող եք ստա նալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի նյու թե րից: 
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Նշ վա ծից եր ևում է, որ Ծա փա թա ղի միջ նա կարգ դպ րո ցի տնօ րի նու թյու նը չի հրա ժար-
վել կա տա րել դի մու մա տուի պա հան ջը և չի խու սա փել տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել 
հայց վո րին` նշե լով, որ այդ փաս տաթղ թե րը ներ կա յաց վել են դա տա րա նին և գտն վում 
են քա ղա քա ցիա կան գոր ծի նյու թե րում: Հետ ևա բար փաս տաթղ թե րի տրա մադր ման 
հար ցում կող մե րի միջև բա ցա կա յում է քա ղա քա ցիաի րա վա կան վե ճը, և գոր ծը են թա կա 
չէ դա տա րա նում քն նու թյան»։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Նել լի Մի քայե լ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը, 
20.09.2011 թվա կա նի ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ «Տ վ յալ դեպ քում 
Դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ հայց վո րի խնդ րան քը կա րող է բա վա րար վել ար տա դա-
տա կան կար գով, ի նչն էլ հիմք է հան դի սա ցել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 91 հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քով «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա-
սին» ո րո շում կա յաց նե լու հա մար։ Հետ ևա բար, դա տա վա րա կան սույն նոր մի սխալ կի-
րառ ման մա սին բո ղո քի փաս տարկ ներն ան հիմն են և մերժ ման են թա կա»: 

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, քա նի որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 
1-ին պար բե րու թյան 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:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 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 ցիա 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 ցիայի 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-
կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի Կոն վեն ցիայի 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 ցիա 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա 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 ցիա կան գոր-
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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 ցիայի 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 ցիա 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 Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան, թիվ 29392/95, 91-93-րդ կե տեր)։ 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ներ կա-
յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս Դա տա րա նը պետք է ա ռաջ-
նորդ վեր ան ձի ի րա վունք նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ դա տա րան դի մե լու ան ձի սահ-
մա նադ րա կան ի րա վուն քի ա պա հով ման գե րա կա յու թյամբ: Ի նչ վե րա բե րում է 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 դրանք հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմք չեն, քա նի որ տվ յալ վե ճը են թա կա 
է դա տա րա նում քն նու թյան, այ սինքն` բա ցա կա յում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տով նա խա տես ված` հայ ցա-
դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քը, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից բարձ րաց-
ված հար ցադ րում նե րը պետք է քն նու թյան ա ռար կա դառ նան հայ ցա դի մու մը վա րույթ 
ըն դու նե լուց հե տո: 

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 ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 20.09.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` վե րաց նել 
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 
02.08.2011 թվա կա նի ո րո շու մը։

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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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 ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0049/02/09
դա տա րա նի ո րո շում  2011թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՎԴ1/0049/02/09 
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Պետ րո սյան
Դա տա վոր ներ` Տ. Նա զա րյան
 Կ. Չի լին գա րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ   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

2011 թվա կա նի հու լի սի 27-ին, 
քն նար կե լով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց Նու նիկ Միր զո յա նի և Ա րաք-

սյա Սե րո բյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սամ վել Մար տի րո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն-
նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 18.04.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա-
դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Մա նիկ Հո վա նե սյա նի, Թի նա Օ գա նե զո-
վայի ը նդ դեմ Ա րաք սի Սե րո բյա նի` ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա-
ցող ան շարժ գույ քից բաժ նե մասն ա ռանձ նաց 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 նիկ Հո վա նե սյա նը և Թի նա Օ գա նե զո վան պա հան ջել են 

Ա րա րա տի մար զի Ա րա րատ գյու ղի բնա կե լի տան և տնա մերձ հո ղա մա սից ա ռանձ նաց-
նել ի րենց բա ժի նը:

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 (այ սու հետ` Դա տա րան) 01.04.2009 թվա կա նի վճ ռով հաս տատ վել է 
կող մե րի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, և գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
18.04.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ վել է գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձինք 
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Նու նիկ Միր զո յա նի և Ա րաք սյա Սե րո բյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը:
Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նու նիկ Միր զո յա նի և Ա րաք սյա Սե-

րո բյա 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 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-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 րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս պատ ճա ռա բա նել է, 

որ բո ղո քը ներ կա յաց վել է սահ ման ված ժամ կե տից հե տո և չի պա րու նա կում միջ նոր-
դու թյուն բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին: Մինչ դեռ վե րաքն նիչ բո ղո քի 
«Խնդ րում ե նք» հատ վա ծում պա րու նակ վում է վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա-
խա տես ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյուն:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ Նու նիկ Միր զո յա նը 
և Ա րաք սյա Սե րո բյա նը չեն ներ կա յաց րել բա վա րար ա պա ցույց ներ վճ ռի մա սին ոչ ուշ, 
քան ե րեք ա միս ա ռաջ ի մա նա լու վե րա բե րյալ, մինչ դեռ վեր ջին ներս միայն 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 25.01.2011 թվա կա նի դա տավճ ռի կա յա ցու մից հե տո են տե ղե կա ցել Դա տա րա նի 
01.04.2009 թվա կա նի վճ ռի մա սին:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ա ռանց ա պա ցույց նե րի նշել է, որ ա ռանց պատ շաճ լիա-
զո րագ րի Նու նիկ Միր զո յա նի և Ա րաք սյա Սե րո բյա նի ա նու նից հաշ տու թյան հա մա ձայ-
նու թյուն կն քած ներ կա յա ցու ցի չը պար տա վոր էր ի րա զե կել վեր ջին նե րիս:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « վե րաքն նիչ 
բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա տես ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը հա մա րել հար գե լի, բե կա-
նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 18.04.2011թ. ո րո շու մը և գործն ու ղար-
կել նույն դա տա րան` նոր քն նու թյան»:

3. 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 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պե տու թյունն ա պա-

հո վում է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյու նը` մի ջազ գային ի րա վուն քի սկզ բունք նե րին և նոր մե րին հա մա պա տաս խան:

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։

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 
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ոք, ե րբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, 
ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ 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:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու-
թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: 

Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա-
փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան 
ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րում ներ: 
Այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ այն 
չխախ տի կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, 
որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, 
ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն 
ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու-
մով (տես Ա շինգ դեյնն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, կետ 57, Ashingdane v. the United Kingdom, judgment of 28 
May 1985, Series A no. 93, p. 24, para. 57):

Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող-
մից, հե տապն դում են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես ի րա վա կան 
ո րո շա կի ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու-
նը ժամ կե տանց հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար դա րու թյու նը, ո րը 
կա րող է ա ռա ջա նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քն նել այն պի սի դեպ քեր, ո րոնք 
տե ղի են ու նե ցել հե ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք կա րող են 
լի նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան-
ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րի ա ռու մով պե տու թյուն-
նե րը նույն պես հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյունն ի նչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի (տես Ստաբ բինգ սը և մյուս ներն ը նդ դեմ 
Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի-
ռը, կետ 51,55, Stubbings and Others v. the United Kingdom, Judgment, 22.10.1996, par. 51,55) :

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ սկզ բունք նե րի լույ սի ներ քո պետք է 
մեկ նա բան վեն նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ և 213-րդ 
հոդ ված նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո-
ղո քը բեր վել է uահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա-
կում բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մաuին, կամ նման միջ նոր դու թյու նը չի բա-
վա րա րել դա տա րա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 
հա մա ձայն` գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված այն ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րի և պար-
տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ա կտ, ի րա վունք ու նեն վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու այն օր վա նից սկ սած` ե րեք ա մս վա ըն-
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թաց քում, ե րբ ի մա ցել են կամ կա րող էին ի մա նալ նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման 
մա սին, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ-
նե լուց հե տո ան ցել է քսան տա րի: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 
1-ին, 2-րդ և 3-րդ կե տե րով, 5-րդ կե տի ա ռա ջին պար բե րու թյամբ նա խա տես ված ժամ-
կետ նե րից հե տո բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը դա տա րա նը կա րող է ըն դու նել վա րույթ, 
ե թե ներ կա յաց ված է հա մա պա տաս խան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, և այն բա վա րար վել է դա տա րա նի կող մից:

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծին մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձանց հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման 
ե ռամ սյա ժամ կետ: Միա ժա մա նակ օ րենս գիր քը սահ մա նել է նաև այդ ժամ կե տի հաշ-
վարկ ման կար գը` այն օր վա նից սկ սած, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ կա րող էր ի մա նալ 
նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման մա սին: Վճ ռա բակ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման նմա նա տիպ կար գը, ո րն ըն դուն ված է Եվ րո պայի Խորհր դի 
այլ ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից, նե րառ վում է պե տու թյան հայե ցո ղա կան լիա զո-
րու թյան մեջ, ին չը բխում է նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե-
րից (տես Ստաբ բին գը և մյուս ներն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 54):

Միա ժա մա նակ, բա ցի դա տա կան ակ տը նշ ված կար գով բո ղո քար կե լու ի րա վա-
կան հնա րա վո րու թյու նից, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը նա-
խա տե սում է դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն նաև օ րեն քով սահ-
ման ված ժամ կետն ան ցնե լուց հե տո: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում կրկ նել 
իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն այն մա սին, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենս գիր քը չի ար գե լում ան ձին վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո 
ներ կա յաց նել բո ղոք և միա ժա մա նակ միջ նոր դու թյուն` բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա-
կանգ նե լու մա սին, ի սկ դա տա վա րա կան ժամ կե տի խախ տումն ի նք նին բա վա րար չէ վե-
րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հա մար, քա նի որ պար տա վոր է ան դրա դառ նալ այդ 
միջ նոր դու թյա նը, ո րի քն նարկ ման ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո միայն ո րո-
շել վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու կամ վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը (տես Ալ բերտ 
Սու քիա սյանն ը նդ դեմ « Ջե նե րալ Տրան սուորլդ ՄՔ» ՓԲԸ-ի գու մա րի բռ նա գանձ ման 
պա հան ջի մա սին, թիվ Ե ՇԴ/0438/02/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 10.03.2010 
թվա կա նի ո րո շու մը): 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ 
դա տա րանն ի րա վունք ու նի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տի հա մա ձայն վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նել, ե թե 
գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձինք վե րաքն նիչ բո ղոք են բե րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված պա հից ե ռամ սյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե-
տո, և բո ղո քը միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու 
մաuին, կամ նման միջ նոր դու թյու նը դա տա րա նը չի բա վա րա րել:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Նու նիկ Միր զո յա նի և Ա րաք սյա Սե րո բյա նի վե րաքն-
նիչ բո ղո քը վե րա դարձ րել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ վեր ջին ներս բաց են թո-
ղել օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տը, բա վա րար ա պա ցույց ներ չեն ներ կա յաց րել, որ 
Դա տա րա նի 01.04.2009 թվա կա նի վճ ռի մա սին ի մա ցել են 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 25.01.2011 թվա կա-
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նի դա տավճ ռի կա յա ցու մից հե տո և չեն միջ նոր դել հար գե լի հա մա րել ու վե րա կանգ նել 
օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տը:

Մինչ դեռ Նու նիկ Միր զո յա նի և Ա րաք սյա Սե րո բյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի «Խնդ-
րում ե նք» հատ վա ծում պա րու նակ վում է վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա տես-
ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյուն: Մաս նա վո րա պես, 
վե րաքն նիչ բո ղո քում բո ղոք բե րող ան ձինք, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 205-րդ, 207-րդ, 214-րդ, 221-րդ հոդ ված նե րով, խնդ րել են 
Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.04.2009 
թվա կա նի թիվ Ա ՎԴ1/0049/02/08 գոր ծով վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար 
նա խա տես ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը հա մա րել հար գե լի և վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դու-
նել վա րույթ:

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
միջ նոր դու թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում չի ան դրա դար ձել դրան, ո րի ար դյուն քում 
բո ղոք բե րած ան ձինք զրկ վել են օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո 
դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից, քա նի որ օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե-
տը լրա նա լուց հե տո դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը հնա րա վոր է ի րա կա-
նաց նել միայն հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց վե լու դեպ քում, ի սկ ներ-
կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը դա տա րա նի կող մից չքնն վե լու դեպ քում խախտ վում է այդ 
ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.04.2011 թվա կա նի 
ո րոշ մամբ Նու նիկ Միր զո յա նը և Ա րաք սյա Սե րո բյա նը զրկ վել են ի րենց ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով դա տա րան դի մե լու և 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 նե րից:

Հետ ևա բար Նու նիկ Միր զո յա նի և Ա րաք սյա Սե րո բյա նի ի րա վունք նե րի ա պա հով-
ման նպա տա կով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից միջ նոր դու թյու նը քն նե լու հա մար 
սույն գոր ծը են թա կա է նոր քն նու թյան, ո րից հե տո միայն Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա-
րող է ո րո շել վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու կամ վե րա դարձ նե լու հար ցը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու-
թյու նը բա վա րար է ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 18.04.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը և 
գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր քն նու թյան:

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

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ3/0387/02/09
դա տա րա նի ո րո շում  2011թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ3/0387/02/09
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 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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

2011 թվա կա նի փետր վա րի 09-ին,
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի Օ ֆե լ յա Ղու լի նյա նի ը նդ դեմ « Լո ռու մար զի Սար չա պե տի 

միջ նա կարգ դպ րոց» ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Համ լետ Դավ թյա նի (այ սու հետ` Տնօ րեն)` աշ-
խա տան քում վե րա կանգ նե լու և հար կա դիր պա րա պուր դի պատ ճա ռով աշ խա տա վարձ 
բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րա նի 28.10.2010 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա-
սին» ո րոշ ման դեմ Օ ֆե լ յա Ղու լի նյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Օ ֆե լ յա Ղու լի նյա նը պա հան ջել է վե րա կանգ նել նախ կին աշ-

խա տան քում և բռ նա գան ձել Տնօ րե նից հար կա դիր պա րա պուր դի պատ ճա ռով չս տա ցած 
աշ խա տա վար ձը:

ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 
08.09.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

28.10.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 08.09.2010 թվա կա նի վճ ռի դեմ Օ ֆե լ յա 
Ղու լի նյա նի բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Օ ֆե լ յա Ղու լի 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, ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, «Ի րա վա-
կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-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.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ ման ժամ կե տը հաշ վար կել է` հիմք ըն դու նե լով 
Դա տա րա նի վճ ռի ձախ ան կյու նի վեր ևի մա սում տպագր ված «2010 թվա կա նի օ գոս տո-
սի 26-ին» նշու մը:

Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նի վճ ռի ձախ ան կյու-
նում փա կագ ծե րի մեջ նշ ված է նաև` (վ ճի ռը հրա պա րակ վել է սեպ տեմ բե րի 8-ին), ո րն 
Օ ֆե լ յա Ղու լի նյանն ըն դու նել է որ պես նշ ված վճ ռի հրա պա րակ ման օր:

Հետ ևա բար, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ ման ժամ կե տը պետք է հաշ վար-
կեր 08.09.2010 թվա կա նից, ի սկ Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ պետք է մտ ներ 
դրա հրա պա րակ ման օր վա նից մեկ ա միս հե տո: Տվ յալ դեպ քում Օ ֆե լ յա Ղու լի նյա նը 
վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց րել է 06.10.2010 թվա կա նին: Այ սինքն` վեր ջինս վե րաքն նիչ 
բո ղո քը ներ կա յաց րել է սահ ման ված ժամ կե տում:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ Դա տա րա նի 26.08.2010 թվա կա նի 
նիս տի ար ձա նագ րու թյան բո վան դա կու թյու նից եր ևում է, որ 26.08.2010 թվա կա նին ժա-
մը 12:00-ին տե ղի է ու նե ցել դա տա կան նիստ, ո րի ար դյուն քում Դա տա րա նը ո րո շում է 
կա յաց րել 08.09.2010 թվա կա նին վճ ռի հրա պա րակ ման օր նշա նա կե լու մա սին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
28.10.2010 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը « բե կա նել 
և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան»:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում 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 1-ին պար բե րու թյան 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:

« 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 ցիայի 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 ցիա 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 ցիա 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 նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող 
է բեր վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե-
տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո-
ղո քը բեր վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա-
կում բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, կամ նման միջ նոր դու թյու նը չի բա-
վա րա րել դա տա րա նը:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ 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 տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
հա մար օ րեն քով սահ ման ված է մե կամ սյա ժամ կետ:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տը և վե րա դարձ նե լով 
վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նի «26.08.2010» թվա կա նին կա-
յաց րած վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտել 27.09.2010 թվա կա նին, և նշ ված վճ ռի դեմ վե-
րաքն նիչ բո ղո քը պետք է բեր վեր մինչև դրա օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը: Տվ յալ դեպ-
քում վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է օ րեն քով սահ ման ված բո ղո քարկ ման ժամ կե տը լրա-
նա լուց հե տո` 06.10.2010 թվա կա նին, և այն չի պա րու նա կում միջ նոր դու թյուն բաց թո ղած 
ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին:

Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, 
քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վել է 
08.09.2010 թվա կա նին, ին չը հաս տատ վում է նշ ված վճ ռում դրա վե րա բե րյալ կա տար-
ված գրառ մամբ (հա տոր 2, գ.թ. 84) և 26.08.2010 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա-
նագ րու թյամբ (հա տոր 2, գ.թ. 81), ո րի հա մա ձայն` վճի ռը հրա պա րակ վե լու է 08.09.2010 
թվա կա նին ժա մը 12:00-ին, ի սկ Օ ֆե լ յա Ղու լի նյա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց րել է 
06.10.2010 թվա կա նին (հա տոր 2, գ.թ. 121): Այ սինքն` Օ ֆե լ յա Ղու լի նյա նը Դա տա րա նի 
08.09.2010 թվա կա նի վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց րել է դրա հրա պա րակ ման 
պա հից մեկ ա մս վա ըն թաց քում:

Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նի 
08.09.2010 թվա կա նի վճ ռում նշ ված «2010 թվա կա նի օ գոս տո սի 26-ին» նշու մը վե րա բե-
րում է դա տա կան նիս տի կա յաց ման օր վան, ո րի ար դյուն քում էլ վճ ռի հրա պա րակ ման 
օր է նշա նակ վել 08.09.2010 թվա կա նը (հա տոր 2, գ.թ. 80-81):

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում Օ ֆե-
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լ յա Ղու լի նյա նը զրկ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-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-
ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա-
ծի 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 ցիա 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: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րա նի 28.10.2010 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա-
սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ/0433/02/11
դա տա րա նի ո րո շում  2011թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ/0433/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Հա կո բյան

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
 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 

2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ին,
քն նար կե լով Հռիփ սիկ Բա դա լ յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա րա նի 05.10.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րոշ-
ման դեմ,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Հռիփ սիկ Բա դա լ յա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան ը նդ դեմ Սա րի բեկ 

Բա դա լ յա նի, վեր ջի նիս կնոջ (ա նու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը, ան ձնագ րային տվ յալ-
նե րը բա ցա կա յում են), Հրանտ Բա դա լ յա նի, վեր ջի նիս կնոջ` Իս կու հու (ազ գա նու նը, 
հայ րա նու նը, ան ձնագ րային տվ յալ նե րը բա ցա կա յում են)` 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, ժա ռան գու թյան ըն դուն ման 
ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու և ժա ռան գու թյունն ըն դու նած 
ժա ռանգ ճա նա չե լու, ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե-
լու և բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ նե րի մա սին:

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 
(այ սու հետ` Դա տա րան) 17.08.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հռիփ սիկ Բա դա լ յա նի հայ ցա դի-
մու մը վե րա դարձ վե լէ:
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
05.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րաքն նիչ վա րույ թը կարճ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հռիփ սիկ Բա դա 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
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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 93-րդ հոդ վա ծը, 94-րդ, 98-րդ և 118-րդ հոդ ված նե րի 1-ին կե տե րը, 120-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 121-րդ և 123-րդ հոդ ված նե րը, 208-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 215-
րդ հոդ վա ծը և 217-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 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 րա նը պա տաս խա նող նե րին չի ու ղար կել վե րաքն նիչ բո ղո քը և 
դրան կից փաս տաթղ թե րը, ի նչ պես նաև նրանց չի կան չել դա տա կան նիս տին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պա տաս խա նող նե րի վեր ջին հայտ նի բնա կու թյան վայ րի 
հա մայն քի ղե կա վա րին չի ծա նու ցել դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի պար զա բա նել իր ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու-
թյուն նե րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ մինչև գոր ծի քն նու թյունն սկ սելն ին քը չի 
պա հան ջել հետ վե րա դարձ նել վե րաքն նիչ բո ղո քը, այլ դա ար վել է դա տա կան նիս տի 
վեր ջում: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ 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 « Վե րաքն նիչ վա րույ թը կար ճե լու մա սին» 
ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քն նու թյան: 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 215-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձն ի րա վունք ու նի հետ վերց նե լու բո ղո քը, 
մինչև վե րաքն նիչ դա տա րա նը սկ սի գոր ծի քն նու թյու նը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն` ե թե վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դուն ված է վա րույթ, ա պա բո ղո քը հետ վերց նե լու 
դեպ քում դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում վե րաքն նիչ վա րույ թը կար ճե լու մա սին, ե թե 
վճի ռը չեն բո ղո քար կել այլ ան ձինք:

Վե րոն շյալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան-
ձը վե րաքն նիչ բո ղո քը հետ վերց նե լու իր դա տա վա րա կան ի րա վուն քից կա րող է օ գտ վել 
միայն մինչև Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից գոր ծի քն նու թյունն սկ սե լը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 05.10.2011 թվա կա նին կա յաց նե լով « Վե րաքն նիչ վա րույ-
թը կար ճե լու մա սին» ո րո շու մը, դրա հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ « Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նում 05.10.2011 թվա կա նին նշա նակ ված դա տա կան նիս տի ժա մա նակ Հռիփ-
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սիկ Բա դա լ յա նը ներ կա յաց րել է միջ նոր դու թյուն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին»:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո-
քը վա րույթ է ըն դու նել 28.09.2011 թվա կա նին, գոր ծի քն նու թյու նը նշա նա կել է 05.10.2011 
թվա կա նին, Հռիփ սիկ Բա դա լ յա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը հետ վերց նե լու մա սին հայ տա-
րա րու թյունն ա րել է 05.10.2011 թվա կա նին նշա նակ ված դա տա կան նիս տում, Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը 05.10.2011 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց րել « Վե րաքն նիչ վա րույ թը կար ճե լու 
մա սին»:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 215-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը` ան տե սե լով, որ Հռիփ սիկ Բա դա լ յա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը հետ վերց նե լու մա սին 
հայ տա րա րու թյունն ա րել է գոր ծի քն նու թյունն սկ սե լուց հե տո:

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 Վե րաքն նիչ դա տա րան` նոր քն նու թյան: 

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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն Վե րաքն նիչ դա տա րա նի « Վե րաքն նիչ վա րույ թը կար ճե լու մա սին» 
05.10.2011 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 215-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը խախտ ված լի նե լու պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին չի ան դրա դառ նում: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի 05.10.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ վա րույ թը կար ճե լու մա սին» ո րո շու մը և 
գործն ու ղար կել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րան` նոր քն նու թյան: 

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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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 ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՐԱԴ2/0084/02/11
դա տա րա նի ո րո շում  2011թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՐԱԴ2/0084/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր` Լ. Գրի գո րյան
Դա տա վոր ներ` Գ. Մա տի նյան 
 Ա. Թու մա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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

2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ին,
քն նար կե լով ը ստ դի մու մի Է մին Ե րի ցյա նի` ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե-

ցող փաս տի հաս տատ ման պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 12.08.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու մա սին» ո րոշ ման դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան քա ղա քա ցիա կան 
կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման գոր ծա կա լու թյան Թա լի նի տա րած քային բաժ նի (այ սու-
հետ` Գոր ծա կա լու թյուն) բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Է մին Ե րի ցյա նը պա հան ջել է հաս տա տել իր` 26.12.1976 թվա-

կա նին ծն ված լի նե լու ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տը:
ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Մ. 

Մար գա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 11.04.2011 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

12.08.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 11.04.2011 թվա կա նի վճ ռի դեմ գոր ծին մաս-
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նա կից չդարձ ված ան ձ Գոր ծա կա լու թյան բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:
Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գոր ծա կա լու 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 « Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ, 14-23-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը, 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ 
են թա 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 տվ յալ դեպ քում Է մին Ե րի ցյա նը Գոր ծա-
կա լու թյուն է դի մել 16.05.2011 թվա կա նին, և այդ պա հից սկ սած էլ հաշվ վում է վե րաքն նիչ 
բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը, քա նի որ Գոր ծա կա լու թյու նը դա տա կան քն նու թյա նը մաս նա-
կից չի դարձ վել, սա կայն դա տա կան ա կտն ուղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում է վեր ջի նիս ի րա-
վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին:

Մաս նա վո րա պես` Դա տա րա նի կող մից որ պես ա պա ցույց հաշ վի ա ռն ված բո լոր 
փաս տաթղ թե րը` ան ձնա գիր, զին վո րա կան գր քույկ, տր վում են ծնն դյան վկա յա կա նի 
հի ման վրա, իր հեր թին ծնն դյան վկա յա կանն էլ տր վում է ծնն դյան ակ տում գրառ ված 
տվյալ նե րի հի ման վրա, ի սկ տվ յալ դեպ քում Է մին Ե րի ցյա նի ծնն դյան գրան ցու մը կա-
տար վել է ծնն դյան ակ տային գրան ցում նե րի 1975 թվա կա նի գր քում, ին չը նշա նա կում է, 
որ 1976 թվա կա նին ծն ված ե րե խայի գրան ցու մը 1975 թվա կա նի գր քում կա տար վել չէր 
կա րող: 

Ինչ վե րա բե րում է Դա տա րա նի կող մից հաշ վի ա ռն ված այն պի սի ա պա ցույց նե րին, 
ի նչ պի սիք են վկա նե րի ցուց մունք նե րը կամ հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղե կան քը, ա պա 
դրանք ե րե խայի ծնն դյան ամ սա թի վը ո րո շե լու հա մար պատ շաճ ա պա ցույց ներ հա մար-
վել չեն կա րող և սույն գոր ծի հա մար որ ևէ նշա նա կու թյուն չու նեն:

Նշ վա ծից հետ ևում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վո րեց նում է Գոր ծա կա-
լու թյա նը ոչ ի րա վա չափ վճ ռի հի ման վրա կա տա րել օ րեն քի խախ տում և ոչ ի րա վա չափ 
գոր ծո ղու 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 12.08.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու-
մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ:

3. 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 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-

նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե-
ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, 
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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 ցիայի 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 ցիա 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
3-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի 
դեմ, բա ցա ռու թյամբ այն ակ տե րի, ո րոնց հա մար վե րաքն նու թյուն օ րեն քով նա խա տես-
ված չէ, վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված 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:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
4-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե բո ղո քը ներ կա-
յաց րել է այն ան ձը, ով ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա-
վունք չու նի:

« Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` նույն օ րեն քով կար գա վոր վում են քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա-
կան գրանց ման, քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրա ռում ներն ուղ ղե լու, լրաց նե-
լու,  փո փո խե լու, վե րա կանգ նե լու և չե ղ յալ հայ տա րա րե լու, քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան 
ակ տե րի պե տա կան գրանց ման մա տյան նե րը (ակ տային գր քե րը) կազ մե լու և պահ պա-
նե լու կար գի ու ժամ կետ նե րի և դրանց հետ կապ ված այլ հա րա բե րու թյուն ներ, ի նչ պես 
նաև սահ ման վում են քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ներ 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ի րա վա սու թյուն նե րը:

« Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նույն օ րեն-
քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե-
տա կան գրան ցում նե րը, ի նչ պես նաև դրան ցում փո փո խու թյուն ներ, լրա ցում ներ և ուղ-
ղում ներ կա տա րե լը, այդ գրան ցում նե րը չե ղ յալ հայ տա րա րե լը, կո րած գրան ցում նե-
րը վե րա կանգ նե լը, քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա տյան նե րը վա րե լը կամ 
պահ պա նե լը և վկա յա կան նե րի կրկ նօ րի նակ ներ ու քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ-
տե րի պե տա կան գրան ցու մը հաս տա տող այլ փաս տաթղ թեր տա լը նույն օ րեն քով և 
ի րա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց նում են քա ղա քա ցիա կան 
կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրանց ման մար մին նե րը (այ սու հետ` ՔԿԱԳ մար մին):

« Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սի հա մա ձայն` քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրանց ման ճշ տու-
թյան և քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրա ռում նե րը կազ մե լու ո րա կի հա մար 
պա տաս խա նա տու են ՔԿԱԳ մարմ նի ղե կա վա րը և գրան ցում կա տա րող աշ խա տո ղը:

« Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին և 2-րդ պար բե րու թյուն նե րի հա մա ձայն` քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե-
րի գրա ռում նե րում ՔԿԱԳ մար մի նը ուղ ղում ներ, լրա ցում ներ կամ փո փո խու թյուն ներ 
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կա տա րում է նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան և շա-
հագր գիռ ան ձանց միջև վե ճի բա ցա կա յու թյան դեպ քում:

Նույն օ րեն քի 70-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րում ուղ ղում ներ, լրա ցում-
ներ  կամ փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար ՔԿԱԳ մար մի նը պետք է ստա նա Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը: 
ՔԿԱԳ մար մի նը, ստա նա լով բո լոր ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը, քա ղա քա ցիա կան կա-
ցու թյան ակ տե րի գրա ռում նե րում ուղ ղում ներ, լրա ցում ներ  կամ փո փո խու թյուն ներ կա-
տա րե լու վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյուն է կազ մում ոչ ուշ, քան դի մումն ստա նա լու օր վա-
նից հե տո` մեկ ա մս վա ըն թաց քում, և գոր ծի մյուս փաս տաթղ թե րի հետ ներ կա յաց նում 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն` թույլտ վու-
թյուն ստա նա լու հա մար:

« Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տի գրառ ման մեջ ուղ ղում, լրա-
ցում  կամ փո փո խու թյուն կա տա րում է ուղղ ման, լրաց ման  կամ փո փոխ ման են թա կա 
գրառ ման պահ պան ման վայ րի ՔԿԱԳ մար մի նը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տի ուղղ-
ված, լրաց ված  կամ փո փոխ ված գրառ ման հի ման վրա տա լիս է քա ղա քա ցիա կան կա-
ցու թյան ակ տի պե տա կան գրանց ման նոր վկա յա կան:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան 
ակ տե րի պե տա կան գրանց ման, գրա ռում ներն ուղ ղե լու, լրաց նե լու,  փո փո խե լու, վե րա-
կանգ նե լու և չե ղ յալ հայ տա րա րե լու, պե տա կան գրանց ման մա տյան նե րը (ակ տային 
գր քե րը) կազ մե լու և պահ պա նե լու կար գի ու ժամ կետ նե րի և դրանց հետ կապ ված այլ 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում, ի նչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ-
տե րի պե տա կան գրան ցում ներ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ի րա վունք նե րը և պար տա-
կա նու թյուն նե րը սահ ման վում են « Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով: Մաս նա վո րա պես` նույն օ րեն քով քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե-
տա կան գրանց ման ճշ տու թյան և գրա ռում նե րը կազ մե լու ո րա կի հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյուն է կրում քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ներ 
ի րա կա նաց նող մարմ նի ղե կա վա րը և գրան ցում կա տա րող աշ խա տո ղը: Հետ ևա բար, 
քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրա ռում նե րում ուղ ղում ներ, լրա ցում ներ կամ 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու վե րա բե րյալ կամ ուղ ղա կի ո րեն դրան հան գեց նող գործն 
ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտն ա ռնչ վում է նաև քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան 
ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ներ ի րա կա նաց նող մարմ նի ի րա վունք նե րին և պար տա-
կա նու թյուն նե րին:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տը և վե րա դարձ նե լով 
վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նի վճի ռը բո ղոք բե րած ան ձի 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց ված լի նե լու փաս տը հիմ-
նա վո րող որ ևէ ա պա ցույց չի ներ կա յաց վել:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, քա նի որ « Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրանց ման 
ճշ տու թյան և գրա ռում նե րը կազ մե լու ո րա կի հա մար ան մի ջա կան պա տաս խա նատ վու-
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թյուն է կրում քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի պե տա կան գրան ցում ներ ի րա կա-
նաց նող մար մի նը, ի սկ տվ յալ դեպ քում այդ պի սի գրառ մանն ուղ ղա կի ո րեն հան գեց նող 
Դա տա րա նի վճիռն ա ռնչ վում է նաև Գոր ծա կա լու թյան պար տա կա նու թյուն նե րին:

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 Գոր ծա կա լու թյան` գոր ծի քն նու թյա նը 
մաս նա կից չդարձ վե լու պայ ման նե րում դրանք սույն ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում չու նեն 
որ ևէ ի րա վա 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 
դի տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-
րդ հոդ ված նե 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 12.08.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10
դա տա րա նի ո րո շում  2011թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Տ. Նա զա րյան
Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան
 Տ. Սա հա կյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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

2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ին,
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու-

թյուն) ը նդ դեմ Դա նի ել Բար սե ղ յա նի, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ քար հա մայն քի (այ-
սու հետ` Հա մայնք), «ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ քա րի միջ նա կարգ դպ րոց» ՊՈԱԿ-ի 
(այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն), Ռոս տոմ, Ա սա տուր և Ստել լա Բար սե ղ յան նե րի, Ալ-
վարդ Քի թո յա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի 
Հա մայն քի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` պայ մա նագ րերն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի 
մա սին, և ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի Կազ մա կեր պու թյան ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` պայ մա նա-
գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 14.09.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Դա նի ել Բար սե ղ յա նից, ե րաշ-

խա վոր ներ Հա մայն քից և Կազ մա կեր պու թյու նից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ 
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ի րեն բռ նա գան ձել 1.441.230,3 ՀՀ դրամ, ո րից 1.387.970,3 ՀՀ դրա մը` որ պես վար կի ը նդ-
հա նուր պարտ քի գու մար, 25.000 ՀՀ դրա մը` որ պես վնա սի հա տու ցում, և 28.260 ՀՀ 
դրամ նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը, ժամ կե տանց վար կի մնա-
ցոր դի` 980.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ տո կոս նե րի հաշ վար կը` 24.08.2010 թվա կա նից 
մինչև դրա փաս տա ցի մա րու մը, շա րու նա կել 26 տո կո սով` հիմք ըն դու նե լով 20.09.2007 
թվա կա նին կնք ված վար կային թիվ 306 պայ մա նագ րի 4.3-րդ կե տով նա խա տես ված տո-
կո սադ րույ քը, միա ժա մա նակ ժամ կե տանց տո կո սի նկատ մամբ տույ ժե րի հաշ վար կը 
24.08.2010 թվա կա նից մինչև դրա փաս տա ցի մա րու մը շա րու նա կել 0,2 տո կո սով (յու րա-
քան չյուր ու շա ցած օր վա հա մար)` հիմք ըն դու նե լով նշ ված վար կային պայ մա նագ րի 4.4-
րդ կե տը` բռ նա գան ձու մը տա րա ծե լով գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող Դա նի ել, Ռոս տոմ, 
Ա սա տուր և Ստել լա Բար սե ղ յան նե րին, Ալ վարդ Քի թո յա նին սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով պատ կա նող «ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մարզ, գյուղ Ծիլ քար» հաս ցե ում գտն վող գյու-
ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան վա րե լա հո ղե րի վրա:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Հա մայն քը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա-
չել Ըն կե րու թյան և իր միջև 20.09.2007 թվա կա նին կնք ված ե րաշ խա վո րու թյան թիվ 306-
Ա պայ մա նա գի րը, ի նչ պես նաև ե րաշ խա վո րու թյան թիվ 276-Ա պայ մա նա գի րը:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է ան-
վա վեր ճա նա չել Ըն կե րու թյան և իր միջև 20.09.2007 թվա կա նին կնք ված ե րաշ խա վո րու-
թյան թիվ 306-Բ պայ մա նա գի րը:

ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. 
Խա չատ րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 27.07.2011 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել 
է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է վար կա ռու Դա նի ել Բար սե ղ յա նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռ-
նա գան ձել 1.441.230,3 ՀՀ դրամ, ո րից 1.387.970,3 ՀՀ դրամ` որ պես վար կի ը նդ հա նուր 
պարտ քի գու մար (այդ թվում` 980.000 ՀՀ դրամ ժամ կե տանց գու մար, հաշ վարկ ված տո-
կոս` 344.916,1 ՀՀ դրամ, ժամ կե տանց տո կո սի դի մաց հաշ վարկ ված տույժ` 63.054 ՀՀ 
դրամ), 25.000 ՀՀ դրամ` որ պես վնա սի հա տու ցում, և 28.260 ՀՀ դրամ նա խա պես վճար-
ված պե տա կան տուր քի գու մար: Ժամ կե տանց վար կի մնա ցոր դի` 980.000 ՀՀ դրա մի 
նկատ մամբ տո կոս նե րի հաշ վար կը` 24.08.2010 թվա կա նից մինչև դրա փաս տա ցի մա-
րու մը, շա րու նա կել 26 տո կո սով` 20.09.2007 թվա կա նին կնք ված վար կային թիվ 306 
պայ մա նագ րի 4.3-րդ կե տով նա խա տես ված տո կո սադ րույ քով, ժամ կե տանց տո կո սի 
նկատ մամբ տույ ժե րի հաշ վար կը 24.08.2010 թվա կա նից մինչև դրա փաս տա ցի մա րու-
մը շա րու նա կել 0,2 տո կո սով (յու րա քան չյուր ու շա ցած օր վա հա մար)` վար կային պայ մա-
նագ րի 4.4-րդ կե տի հա մա ձայն: Վար կային պարտ քի գու մա րի բռ նա գան ձու մը կա տա-
րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի և այլ օ րենք նե րի պա հանջ նե րով` տա րա ծե լով նաև 
գրա վի ա ռար կա հան դի սա ցող Ռոս տոմ, Ա սա տուր և Ստել լա Բար սե ղ յան նե րի, Ալ վարդ 
Քի թո յա նի սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող «ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մարզ, գյուղ Ծիլ քար» 
հաս ցե ում գտն վող գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան վա րե լա հո ղե րի վրա: Մնա ցած 
մա սով հայ ցը մերժ վել է: Հա մայն քի հա կընդ դեմ հայ ցը` 20.09.2007 թվա կա նի ե րաշ խա-
վո րու թյան թիվ 306-Ա պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, ի նչ պես 
նաև Կազ մա կեր պու թյան հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել են: Գոր ծի վա րույ թը` ե րաշ-
խա վո րու թյան թիվ 276-Ա պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, կարճ-
վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
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14.09.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու նը` վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե-
լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տի բաց թողն ման պատ ճառ նե րը հար գե լի 
հա մա րե լու մա սին, մերժ վել է, ի սկ Դա տա րա նի 27.07.2011 թվա կա նի վճ ռի դեմ բե րած 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու 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 հոդ վա ծը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետ ևյալ փաս տարկ նե-

րով.
Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վել է 

27.07.2011 թվա կա նին, սա կայն այն Ըն կե րու թյանն ու ղարկ վել է 05.08.2011 թվա կա նին, 
ին չի ար դյուն քում Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյան մերժ ման հիմ քում դրել 
է այն հան գա ման քը, որ կող մե րը զրկ ված չէին Դա տա րա նի վճի ռը դռն բաց նիս տում 
ստա նա լու ի րա վուն քից, մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վճ ռի հրա պա-
րակ մա նը պար տա դիր ներ կա յա նա լու որ ևէ նորմ օ րեն քով սահ ման ված 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 14.09.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու-
մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ:

3. 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 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-

նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար-
մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող 
է բեր վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե-
տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե-
րու թյան հա մա ձայն` հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում է 
գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց: Գոր ծի մաս նա կից նե րից որ ևէ մե կի ներ կա յա ցած չլի նե լու 
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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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դի մու մի հի ման վրա, նույն օ րենսգր-
քով կամ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ-
ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու դեպ քում, վե րա կանգ նում է բաց թողն ված ժամ կե տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է դա տա րա նի 
վճիռն ան ձին չհանձն վե լու և բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան 
հետ ևանք նե րին (տե‘ս` ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի կա ռա վար-
ման վար չու թյունն ը նդ դեմ «Եր ևան-5» ԼՏԸ-ի, եր րորդ ան ձինք Ար մեն Համ բար ձու մյա-
նի, Գրի գոր Հո վա կի մյա նի, Ռա ֆիկ Վի րա բյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի 
մա սին, թիվ Ե ՇԴ/0507/02/08 գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.11.2009 թվա կա նի ո րո-
շու մը): Այ նուա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցը և սույն գոր ծի 
փաս տե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա-
րում կր կին ան դրա դառ նալ վե րոն շյալ ի րա վա կան խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 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 տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար 
օ րեն քով սահ ման ված է մե կամ սյա ժամ կետ: Այդ ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
ի րա վուն քի լիար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար օ րենքն ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նին պար տա վո րեց նում է վճ ռի հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես 
հե տո դրա օ րի նա կը հանձ նել գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց, ի սկ նրան ցից որ ևէ մե կի 
ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում հրա պա րակ ման կամ ա ռն վազն հա ջորդ օ րը պատ վիր-
ված նա մա կով ու ղար կել նրան: Միա ժա մա նակ, այն դեպ քում, ե րբ գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգ րյալ ժամ կե տը, վեր ջինս ի րա վունք ու նի ներ կա յաց նել 
դրա բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և բաց թողն ված ժամ կե տը վե-
րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, ո րի քն նար կու մը վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է 
ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե լով նաև ան ձի` սահ մա նադ րա կան նոր մով ե րաշ խա վոր ված 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե-
րի ի րա վունք նե րը:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու նը` 
վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե-
լու մա սին, և վե րա դարձ նե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նի 
վճի ռը հրա պա րակ վել է 27.07.2011 թվա կա նին, ո րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող էր բեր-
վել մինչև 29.08.2011 թվա կա նը, սա կայն վե րաքն նիչ բո ղո քը փոս տային ծա ռա յու թյանն 
է հանձն վել 06.09.2011 թվա կա նին: Միա ժա մա նակ, վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա-
յաց ված բաց թողն ված ժամ կե տի պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու մա սին միջ նոր-
դու թյամբ բո ղոք բե րած ան ձը հայտ նել է, որ Դա տա րա նի վճի ռը ստա ցել է 05.08.2011 
թվա կա նին և վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու մե կամ սյա ժամ կետ չի ու նե ցել: Մինչ դեռ, բո ղոք 
բե րած ան ձի նշ ված փաս տար կը և հիմ նա վո րու մը չի կա րող վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
ժամ կե տը բաց թող նե լու հար գե լի պատ ճառ հա մար վել, քա նի որ Դա տա րա նը վճիռն 
Ըն կե րու թյանն է ու ղար կել այն հրա պա րա կե լու հա ջորդ ի սկ օ րը, ո րն Ըն կե րու թյու նը 
ստա ցել է 05.08.2011 թվա կա նին, և վեր ջինս վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար 
ու նե ցել է 24 օր ժա մա նակ:
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Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա տա-
րա նի վճի ռը հրա պա րակ վել է 27.07.2011 թվա կա նին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 210), այն Ըն կե-
րու թյու նը ստա ցել է 05.08.2011 թվա կա նին (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 11), վե րաքն նիչ բո ղո քը 
բե րել է 06.09.2011 թվա կա նին, ի սկ Դա տա րա նի կող մից վճիռն Ըն կե րու թյա նը հրա պա-
րակ ման կամ ա ռն վազն հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կե լու վե րա բե րյալ 
որ ևէ ա պա ցույց սույն գոր ծում առ կա չէ: 

Ինչ վե րա բե րում է Ըն կե րու թյա նը հաս ցե ագր ված Դա տա րա նի վճիռն ու ղար կե-
լու վե րա բե րյալ 28.07.2011 թվա կա նով թվագր ված գրու թյա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 227), 
ա պա այդ մա սով Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշ ված գրու թյու նը չի կա-
րող դիտ վել որ պես Դա տա րա նի վճի ռը դրա հրա պա րակ ման կամ ա ռն վազն հա ջորդ 
օ րը պատ վիր ված նա մա կով Ըն կե րու թյանն ու ղար կե լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց:

Հետ ևա բար, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ Դա-
տա րա նը վճիռն Ըն կե րու թյանն է ու ղար կել այն հրա պա րա կե լու հա ջորդ ի սկ օ րը, ան-
հիմն է և չի բխում սույն գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րից:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե րու թյամբ սահ ման ված վճ ռի օ րի նա կը հրա պա-
րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով Ըն կե րու թյանն ու ղար կե լու իմ պե րա-
տիվ պա հան ջը, ին չի ար դյուն քում վեր ջինս զրկ վել է օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա 
ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քից:

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում նաև Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ Դա տա րա նի վճ ռի հրա պա րակ մա նը բո-
ղոք բե րած ան ձը ներ կա գտն վե լու և դրա հրա պա րա կու մից ան մի ջա պես հե տո այն 
ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել, սա կայն ներ կա չի գտն վել, քա նի որ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի որ ևէ նոր մով սահ ման ված չէ վճ ռի հրա պա-
րակ մա նը պար տա դիր ներ կա գտն վե լու պա հանջ:

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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա-
ծի 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 14.09.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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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 ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/1182/02/11
դա տա րա նի ո րո շում  2012թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/1182/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր` Տ. Նա զա րյան 
Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կո բյան
 Տ. Սա հա կյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ 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 28-ին,
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի «Յու նի բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ 

Գուր գեն Խա չատ րյա նի, Հով հան նես Գրի գո րյա նի` պայ մա նագ րով սահ ման ված վար-
կային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 317.567,20 ՀՀ դրամ գու մա րի, պայ մա նագ-
րի 2.6 և 3.1.4 կե տե րով սահ ման ված կար գով օգ տա գործ ված` 156.000 ՀՀ դրամ գու մա րի 
նկատ մամբ 24.05.2011 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը տա րե կան 
22 տո կոս դրույ քա չա փով հաշ վարկ վող տո կոս նե րի գու մա րի, պայ մա նագ րի 2.12 կե տով 
սահ ման ված` ա վել օգ տա գործ ված օ վերդ րաֆ տի` 154.598 ՀՀ դրամ գու մա րի նկատ-
մամբ 24.05.2011 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը տա րե կան 36 
տո կոս դրույ քա չա փով հաշ վարկ վող տո կոս նե րի գու մա րի և նա խա պես վճար ված պե-
տա կան տուր քի` 6.355 ՀՀ դրամ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սին, քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի 
« Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան բե րած վճ ռա-
բեկ բո ղո քը,
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ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Գուր գեն Խա չատ րյա նից, Հով-

հան նես Գրի գո րյա նից բռ նա գան ձել պայ մա նագ րով սահ ման ված վար կային պար տա-
վո րու թյուն նե րի կա տար ման 317.567,20 ՀՀ դրամ գու մա րը, պայ մա նագ րի 2.6 և 3.1.4 
կե տե րով սահ ման ված կար գով օգ տա գործ ված 156.000 ՀՀ դրամ գու մա րի նկատ մամբ 
24.05.2011 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը տա րե կան 22 տո կոս 
դրույ քա չա փով հաշ վարկ վող տո կոս նե րը, պայ մա նագ րի 2.12 կե տով սահ ման ված` ա վել 
օգ տա գործ ված օ վերդ րաֆ տի` 154.598 ՀՀ դրամ գու մա րի նկատ մամբ 24.05.2011 թվա-
կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը տա րե կան 36 տո կոս դրույ քա չա փով 
հաշ վարկ վող տո կոս նե րը և նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի` 6.355 ՀՀ դրամ 
գու մա 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 դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 30.09.2011 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Գուր գեն Խա չատ րյա նից բռ նա գանձ-
վել է 317.568,20 ՀՀ դրամ գու մար, ո րից 156.000 ՀՀ դրա մը` որ պես ժամ կե տային վար-
կային գծի` օ վերդ րաֆ տի գու մար, 6.969,20 ՀՀ դրա մը` որ պես ժամ կե տային վար կի տո-
կո սա գու մար, ի սկ 154.598 ՀՀ դրա մը` որ պես կու տակ ված օ վեր լի մի տի գու մար: Օ վերդ-
րաֆ տի սահ ման նե րում օգ տա գործ ված 156.000 ՀՀ դրամ գու մա րի նկատ մամբ տա րե-
կան 22 տո կոս դրույ քա չա փով հաշ վեգր վել և Գուր գեն Խա չատ րյա նից բռ նա գանձ վել է 
տո կո սա գու մար` սկ սած 24.05.2011 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման 
օ րը: Գուր գեն Խա չատ րյա նից բռ նա գանձ վել է 6.351,34 ՀՀ դրամ գու մար` որ պես Ըն կե-
րու թյան կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: Ըն կե րու թյան հայցն 
ը նդ դեմ Հով հան նես Կա րա պե տի Գրի գո րյա նի` պայ մա նագ րով սահ ման ված վար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 317.567,20 ՀՀ դրամ գու մա րի, պայ մա նագ րի 2.6 և 
3.1.4 կե տե րով սահ ման ված կար գով օգ տա գործ ված` 156.000 ՀՀ դրամ գու մա րի նկատ-
մամբ 24.05.2011 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը տա րե կան 22 տո-
կոս դրույ քա չա փով հաշ վարկ վող տո կոս նե րի գու մա րի, պայ մա նագ րի 2.12 կե տով սահ-
ման ված` ա վել օգ տա գործ ված օ վերդ րաֆ տի` 154.598 ՀՀ դրամ գու մա րի նկատ մամբ 
24.05.2011 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը տա րե կան 36 տո կոս 
դրույ քա չա փով հաշ վարկ վող տո կոս նե րի գու մա րի և նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի` 6.355 ՀՀ դրամ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի, ի նչ պես նաև Գուր գեն 
Խա չատ րյա նի դեմ ներ կա յաց ված` պայ մա նագ րի 2.12 կե տով սահ ման ված` ա վել օգ-
տա գործ ված օ վերդ րաֆ տի` 154.598 ՀՀ դրամ գու մա րի նկատ մամբ 24.05.2011 թվա կա-
նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օ րը տա րե կան 36 տո կոս դրույ քա չա փով 
հաշ վարկ վող տո կոս նե րի գու մա րի և նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի` 3,66 ՀՀ 
դրամ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սով հայ ցը մերժ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
29.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու նը` վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տի բաց թող ման պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա-
րե լու մա սին, մերժ վել է, ի սկ Դա տա րա նի 30.09.2011 թվա կա նի վճ ռի դեմ բե րած վե րաքն-
նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու 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 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա-
ծը:

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

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ըն կե րու թյու նը Դա տա րա նի 30.09.2011 
թվա կա նի վճի ռը ստա ցել է 13.10.2011 թվա կա նին, հետ ևա բար բո ղո քարկ ման մե կամ սյա 
ժամ կե տը պետք է հաշ վարկ վեր վճի ռը ստա նա լու, այլ ոչ թե հրա պա րակ ման պա հից: 
Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է Ըն կե րու թյան` վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րեր և բա վա րա րեր վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տի բաց թող ման միջ նոր դու թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը 
և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ:

3. 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 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-

նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար-
մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող 
է բեր վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե-
տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե-
րու թյան հա մա ձայն` հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում է 
գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց: Գոր 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դի մու մի հի ման վրա, նույն օ րենսգր-



118

քով կամ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ-
ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու դեպ քում, վե րա կանգ նում է բաց թողն ված ժամ կե տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է դա տա րա-
նի վճիռն ան ձին չհանձ նե լու և բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան 
հետ ևանք նե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 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 տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա-
մար օ րեն քով սահ ման ված է մե կամ սյա ժամ կետ: Այդ ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք 
բե րե լու ի րա վուն քի լիար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար օ րենքն ը նդ հա-
նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին պար տա վո րեց նում է վճ ռի հրա պա րակ վե լուց ան մի-
ջա պես հե տո դրա օ րի նա կը հանձ նել գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց, ի սկ նրան ցից որ ևէ 
մե կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում հրա պա րակ ման կամ ա ռն վազն հա ջորդ օ րը պատ-
վիր ված նա մա կով ու ղար կել նրան: Միա ժա մա նակ, այն դեպ քում, ե րբ գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգ րյալ ժամ կե տը, վեր ջինս ի րա վունք ու նի ներ կա յաց նել 
դրա բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և բաց թողն ված ժամ կե տը վե-
րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, ո րի քն նար կու մը վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր 
է ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե լով նաև ան ձի` սահ մա նադ րա կան նոր մով ե րաշ խա վոր-
ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի-
ջոց նե րի ի րա վունք նե րը (տե′ս «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի ը նդ դեմ Դա նի ել Բար-
սե ղյա նի, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ քար հա մայն քի, «ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ-
քա րի միջ նա կարգ դպ րոց» ՊՈԱԿ-ի, Ռոս տոմ, Ա սա տուր և Ստել լա Բար սե ղյան նե րի, 
Ալ վարդ Քի թո յա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի 
ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ քար հա մայն քի ը նդ դեմ «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի` 
պայ մա նագ րերն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, և ը ստ հա կընդ դեմ հայ-
ցի «ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ քա րի միջ նա կարգ դպ րոց» ՊՈԱԿ-ի ը նդ դեմ «ՎՏԲ-Հա-
յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի` պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին թիվ 
Ա ՐԱԴ/0716/02/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 21.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու նը` 
վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե-
լու մա սին, և վե րա դարձ նե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նի 
վճի ռը հրա պա րակ վել է 30.09.2011 թվա կա նին, ո րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող էր բեր-
վել մինչև 31.10.2011 թվա կա նը, սա կայն վե րաքն նիչ բո ղո քը փոս տային ծա ռա յու թյանն է 
հանձն վել 10.11.2011 թվա կա նին: Միա ժա մա նակ, վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց ված 
բաց թողն ված ժամ կե տի պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու մա սին միջ նոր դու թյամբ 
բո ղոք բե րած ան ձը հայտ նել է, որ Դա տա րա նի վճի ռը ստա ցել է 13.10.2011 թվա կա նին 
և վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու մե կամ սյա ժամ կետ չի ու նե ցել: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
պատ ճա ռա բա նել է նաև, որ բո ղոք բե րած ան ձի նշ ված փաս տար կը և հիմ նա վո րու մը չի 
կա րող վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու հար գե լի պատ ճառ հա մար-
վել, քա նի որ Ըն կե րու թյու նը Դա տա րա նի 30.09.2011 թվա կա նի վճի ռը ստա ցել է 13.10.2011 
թվա կա նին, և վեր ջինս վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար ու նե ցել է 18 օր ժա մա-
նակ:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա տա-
րա նի վճի ռը հրա պա րակ վել է 30.09.2011 թվա կա նին (գ.թ. 71), այն Ըն կե րու թյու նը ստա-



119

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ցել է 13.10.2011 թվա կա նին (գ.թ. 79-80), վե րաքն նիչ բո ղո քը փոս տային ծա ռա յու թյանն 
է հանձն վել 10.11.2011 թվա կա նին (գ.թ. 90), ի սկ Դա տա րա նի կող մից վճիռն Ըն կե րու-
թյա նը հրա պա րակ ման կամ ա ռն վազն հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կե-
լու վե րա բե րյալ որ ևէ ա պա ցույց սույն գոր ծում առ կա չէ: Ա վե լին, հա մա ձայն Դա տա րա-
նի 03.10.2011 թվա կա նի (11.10.2011 թվա կա նի) Ըն կե րու թյա նը հաս ցե ագր ված թիվ Ե-27643 
գրու թյան (գ.թ. 78) և «Հայ փոստ» ՓԲԸ-ի 12.10.2011 թվա կա նի թիվ PR054653306AM 
փոս տային ան դոր րագ րի (գ.թ. 79)` Դա տա րա նի կող մից վճի ռը փոս տային ծա ռա յու-
թյանն է հանձն վել 12.10.2011 թվա կա նին: 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ 
օ րենս դի րը բո ղո քարկ ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տի սկիզբ 
է հա մա րել ոչ թե վճի ռը բո ղո քա բե րի կող մից ստա նա լու պա հը, այլ դրա հրա պա րակ-
ման պա հը, ուս տի բո ղո քա բե րի կող մից վճի ռը ստա նա լուց հե տո մե կամ սյա ժամ կետն 
ա վարտ ված չլի նե լու պայ ման նե րում դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ժամ կե տի բաց-
թող ման պատ ճառն այն հիմ նա վոր մամբ, որ վճի ռը 12 օր ուշ է ստաց վել, չի կա րող հա-
մար վել հար գե լի, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ օ րենսդ րու-
թյան նման տրա մա բա նու թյու նը պետք է դի տար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի այլ հոդ ված նե րի հետ հա մադ րու թյամբ` մաս նա վո րա պես հաշ վի առ-
նե լով, որ բո ղո քարկ ման մե կամ սյա ժամ կե տի վե րա բե րյալ նման դիր քո րո շումն ըն դու-
նե լի է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե-
րու թյան պա հանջ նե րի պահ պան ված լի նե լու դեպ քում: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե րու թյամբ սահ ման ված վճ ռի օ րի նա կը հրա պա-
րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով Ըն կե րու թյանն ու ղար կե լու իմ պե րա-
տիվ պա հան ջը, ին չի ար դյուն քում վեր ջինս զրկ վել է օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա 
ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քից:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-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: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րա նի 29.11.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա-
սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 2-1369
դա տա րա նի ո րո շում  2012թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 2-1369/2007
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Մկրտ չյան
Դա տա վոր ներ՝  Ն. Հով սե փյան 
 Ն. Բար սե ղ յան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
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 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ 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 14-ին,
քն նար կե լով Ա պետ Ա սյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ա նա հիտ Սա ֆա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո-

քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 14.11.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո-
քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ի զա բել լա Ա սյա նի ը նդ դեմ Ա պետ 
Ա սյա նի՝ նվի րատ վու թյան 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, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը
Դի մե լով դա տա րան` Ի զա բել լա Ա սյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել կող մե րի 

միջև 29.06.2005 թվա կա նին կնք ված Եր ևա նի Փա փա զ յան փո ղո ցի 16ա շեն քի թիվ 29 
բնա կա րա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 
վկա յա կա նը և կա տար ված գրան ցու մը: 

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն հա մայնք նե րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նի (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 13.06.2007 թվա կա նի վճ ռով Ի զա բել լա Ա սյա նի հայ ցը բա-
վա րար վել է մաս նա կի և վճռ վել է ան վա վեր ճա նա չել Ի զա բել լա Ա սյա նի և Ա պետ Ա սյա-
նի միջև 29.06.2005 թվա կա նին կնք ված բնա կա րա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը 
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և դրա հի ման վրա Եր ևա նի Վ. Փա փա զ յան փո ղո ցի 16ա շեն քի թիվ 29 բնա կա րա նի 
նկատ մամբ 01-003-112-001-012-029 կա դաստ րային հա մա րի տակ գրան ցա մա տյա նում 
01.07.2005 թվա կա նին կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, ի սկ պա տաս խա-
նո ղի ան վամբ 01.07.2005 թվա կա նին տր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 
վկա յա կանն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
14.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա պետ Ա սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա պետ Ա սյա 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 
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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ և 6-րդ կե տե րը, 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են-
թա կե տը, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 6-րդ, 8-րդ և 31-րդ հոդ ված-
նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1-ին, 2-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 27-րդ, 
28-րդ, 29-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 93-րդ, 94-րդ, 95-րդ, 117-րդ, 242-րդ, 2471-րդ, 2472-րդ հոդ ված նե-
րի դրույթ 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 ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 1-ին ար ձա նագ րու-
թյան 1-ին հոդ վա ծի դրույթ նե րը, « Քա ղա քա ցիա կան, ըն տա նե կան և քրե ա կան գոր ծե-
րով ի րա վա կան օգ նու թյան և ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» 1993 թվա կա նի 
Մինս կի կոն վեն ցիայի 5-րդ, 6-րդ, 11-րդ, 13-րդ և 17-րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րը, ի նչ պես 
նաև « Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան մա սին» Հաա գայի կոն վեն ցիայի դրույթ 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.

Պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցի չը 03.11.2011 թվա կա նին Վե րաքն նիչ դա տա րան 
միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել` բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի 
հա մա րե լու հա մար: Միջ նոր դու թյան մեջ հս տակ նշ ված են բո լոր այն փաս տարկ նե րը և 
հոդ ված նե րը, ո րի հի ման վրա բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը կա րե լի է հար-
գե լի հա մա րել: Սա կայն Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ չի ու սում նա սի րել միջ նոր-
դու թյու նը և ան հաս կա նա լի պատ ճա ռա բա նու թյամբ միջ նոր դու թյու նը մեր ժել է:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ դա տա րան մուտ-
քագր ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը տրա մադ րե լու մա-
սին դի մու մը ներ կա յաց վել է 16.09.2011 թվա կա նին, ի սկ վե րաքն նիչ բո ղո քը` 03.11.2011 
թվա կա նին: Այ սինքն` Ա պետ Ա սյա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 207-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ժա-
մա նակ ու ներ: Հետ ևա բար, ե թե Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ ու սում նա սի րեր 
միջ նոր դու թյու նը, ա պա կն կա տեր, որ բա ցի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի դրույթ նե րից, բո ղոք բե րո ղը մատ նան շել է նաև 
նույն օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ և 6-րդ կե տե րը, ո րի հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա-
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տա րանն ար դար դա տաքն նու թյուն ան ցկաց նե լու և գոր ծին վերջ նա կան լու ծում տա լու 
հա մար պար տա վոր էր վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դու նել վա րույթ:

Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի, դա տա վա-
րա կան այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման մա սին պատ շաճ ծա նու ցու մը կող մե րի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի, ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան 
սկզ բուն քի ա պա հով ման կար ևոր պայ ման է:

Դա տա րանն ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել, ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ չի 
ի րա կա նաց րել պա տաս խա նո ղին ը ստ է ու թյան գոր ծին մաս նա կից դարձ նե լու հա մար, 
և որ պես հետ ևանք հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռել վեր ջի նիս օ րեն քով սահ ման ված իր 
ի րա վունք նե րից օ գտ վե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 14.11.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նար կե 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 մաս նա կի ո րեն հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-

նի իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար-
մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք:

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 ցիայի 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 ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ու նի օ րեն քի 
հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում 
ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող 
է բեր վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը:

Վճ ռի կա յաց ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի 
մեջ է մտ նում այն հրա պա րա կե լուց տասն հինգ օր հե տո:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե-
րու թյան հա մա ձայն` հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում է 
գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց: Գոր 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դի մու մի հի ման վրա, նույն օ րենսգր-
քով կամ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ-
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ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու դեպ քում, վե րա կանգ նում է բաց թողն ված ժամ կե տը:
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

2-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո-
ղո քը բեր վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա-
կում բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, կամ նման միջ նոր դու թու նը չի բա-
վա րա րել դա տա րա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է դա տա րա նի 
վճիռն ան ձին չհանձն վե լու և բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան 
հետ ևանք նե րին (տե‘ս` ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի կա ռա վար-
ման վար չու թյունն ը նդ դեմ «Եր ևան-5» ԼՏԸ-ի, եր րորդ ան ձինք Ար մեն Համ բար ձու մյա-
նի, Գրի գոր Հո վա կի մյա նի, Ռա ֆիկ Վի րա բյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի 
մա սին, թիվ Ե ՇԴ/0507/02/08 գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.11.2009 թվա կա նի ո րո-
շու մը): Այ նուա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցը և սույն գոր ծի 
փաս տե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա-
րում կր կին ան դրա դառ նալ վե րոն շյալ ի րա վա կան խնդ րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 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 տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար 
օ րեն քով սահ ման ված է մե կամ սյա ժամ կետ: Այդ ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
ի րա վուն քի լիար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար օ րենքն ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նին պար տա վո րեց նում է վճ ռի հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես 
հե տո դրա օ րի նա կը հանձ նել գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց, ի սկ նրան ցից որ ևէ մե կի 
ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում հրա պա րակ ման կամ ա ռն վազն հա ջորդ օ րը պատ վիր-
ված նա մա կով ու ղար կել նրան: Միա ժա մա նակ, այն դեպ քում, ե րբ գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգ րյալ ժամ կե տը, վեր ջինս ի րա վունք ու նի ներ կա յաց նել 
դրա բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և բաց թողն ված ժամ կե տը վե-
րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, ո րի քն նար կու մը վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր 
է ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե լով նաև ան ձի` սահ մա նադ րա կան նոր մով ե րաշ խա-
վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա-
վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք նե րը (տես «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Դա նի ել 
Բար սե ղյա նի, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ քար հա մայն քի, «ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի 
Ծիլ քա րի միջ նա կարգ դպ րոց» ՊՈԱԿ-ի, Ռոս տոմ, Ա սա տուր և Ստել լա Բար սե ղյան նե րի, 
Ալ վարդ Քի թո յա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար-
զի Ծիլ քար հա մայնքն ը նդ դեմ «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի` պայ մա նագ րերն ան-
վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, և «ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ քա րի միջ նա-
կարգ դպ րոց» ՊՈԱԿ-ն ը նդ դեմ «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի` պայ մա նա գիրն ան վա-
վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
21.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ դա տա-
րա նի կող մից չեն կա րող ստեղծ վել այն պի սի ձևա կան խո չըն դոտ ներ, ո րոնց ար դյուն-
քում կխախտ վի ան ձանց` դա տա կան ա կտն օ րեն քով նա խա տես ված կար գով վե րա-
նայե լու ի րա վուն քը հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

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` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 
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բաղ կա ցու ցիչ մասն է: 
Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա-

փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան 
ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րում ներ: 
Այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ այն 
չխախ տի կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, 
որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, 
ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն 
ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու-
մով (տես Ա շինգ դեյնն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, կետ 57): 

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 1995 թվա կա նի փետր վա րի 7-ի 
թիվ R (95) 5 Հանձ նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի 
հա մա ձայն` պետք է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րա նի) 
կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի (ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի) ո րոշ ման վե րա նայ-
ման հնա րա վո րու թյուն:

Վե րը նշ վա ծից հետ ևում է, որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի 
նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ պես զի 
ա պա հով վի այդ ակ տե րի վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ-
րորդ ա տյա նի դա տա րան) կող մից:

Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող-
մից, հե տապն դում են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես ի րա վա կան 
ո րո շա կի ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու-
նը ժամ կե տանց հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար դա րու թյու նը, ո րը 
կա րող է ա ռա ջա նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քն նել այն պի սի դեպ քեր, ո րոնք 
տե ղի են ու նե ցել հե ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք կա րող են 
լի նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան-
ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րի ա ռու մով պե տու թյուն-
նե րը նույն պես հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյունն ի նչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի (տես Ստաբ բինգ սը և մյուս ներն ը նդ դեմ 
Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի-
ռը, կետ 51,55) :

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա-
խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` Եվ րո պա կան դա տա րա նի խն դի րը ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյու նը մեկ նա բա նե լը չէ (տես՝ Բրուալ լա Գո մեզ դե լա Տոր րեն ը նդ դեմ Իս պա-
նիայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.12.1997 թվա կա նի վճի ռը, կետ 31): Վեր ջի նիս 
դե րը հիմ նա կա նում դրս ևոր վում է դա տա րան նե րի կող մից ներ պե տա կան օ րենսդ րու-
թյան մեկ նա բա նու թյու նը Կոն վեն ցիայի հետ հա մա տե ղե լի ու թյան տե սան կյու նից գնա-
հա տե լով: Այդ կա նո նը կի րա ռե լի է նաև դա տա րան նե րի կող մից փաս տաթղ թեր լրաց-
նե լու կամ գան գատ ներ ներ կա յաց նե լու հետ կապ ված ժամ կե տային սահ մա նա փա կում-
ներ նա խա տե սող դա տա վա րա կան նոր մե րի մեկ նա բա նու թյան նկատ մամբ (տես՝ Տե ո-
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դոր Գար սիան ը նդ դեմ Իս պա նիայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 16.12.1997 թվա կա-
նի վճի ռը, կետ 31): Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ գան գատ նե րի հա մար ժամ-
կե տային սահ մա նա փա կում ներ նա խա տե սող դա տա վա րա կան նոր մերն ան կաս կած 
հա մա պա տաս խան են ի րա վա կան հս տա կու թյան սկզ բուն քի հետ: Այ նուա մե նայ նիվ, 
դա տա վա րա կան նման նոր մե րը կամ դրանց կի րա ռու մը չպետք է լի նեն այն պես, որ 
կան խար գե լեն դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օգ տա գոր ծել ի րենց ըն ձեռ ված այդ 
հնա րա վո րու թյուն նե րը (տես՝ Պե րեզ դե Ռա դա Կա վա նիլ լեսն ը նդ դեմ Իս պա նիայի գոր-
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.10.1998 թվա կա նի վճի ռը, կետ 44-45): 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ա պետ Ա սյա նի ներ կա յա ցու ցի չը Դա տա րա-
նի 13.06.2007 թվա կա նի վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել 03.11.2011 թվա կա-
նին (փոս տին հանձն վել է 03.11.2011 թվա կա նին, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ստա ցել է 
04.11.2011 թվա կա նին) և պատ ճա ռա բա նե լով, որ նշ ված վճ ռի կա յաց ման և ը նդ հան րա-
պես իր վե րա բե րյալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի առ կա յու թյան մա սին որ ևէ կերպ չի տե-
ղե կաց վել, այն պատ շաճ ձևով չի հանձն վել ի րեն, վճ ռի մա սին տե ղե կա ցել է միայն 
16.09.2011 թվա կա նից հե տո, ո րի պատ ճա ռով բաց է թո ղել վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց-
նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը, միջ նոր դել է վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 
ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը ճա նա չել հար գե լի և այն վե րա կանգ նել: Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ րել է այն 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ բո ղո քա բե րի կող մից չեն ներ կա յաց վել բո ղո քարկ վող վճ ռի 
մա սին տե ղե կա նա լու ժամ կե տի վե րա բե րյալ հիմ նա վո րում ներ և հա մա պա տաս խան 
ա պա ցույց ներ: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է նաև, որ բո ղո քա բե րը, որ-
պես գոր ծին մաս նակ ցող ան ձ, 16.09.2011 թվա կա նին ար դեն ի սկ տե ղե կաց ված էր վճ ռի 
մա սին, մինչ դեռ վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց վել միայն 03.11.2011 թվա կա նին, այ սինքն` 
վճի ռը ստա նա լուց հե տո նույ նիսկ չի պահ պան վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տը:

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 այն հան գա ման քը, որ պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցի չը ձեռ նար կել է բո լոր հնա-
րա վոր մի ջոց նե րը Ա պետ Ա սյա նի վե րա բե րյալ քնն ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի նյու-
թե րին ծա նո թա նա լու, դրանց վե րա բե րյալ իր ա ռար կու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լու և 
կա յաց ված դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու հա մար, որ պի սի փաստն ա պա ցուց վում է 
պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցուց չի կող մից 16.09.2011 թվա կա նին փաս տաթղ թեր ստա-
նա լու մա սին Դա տա րա նին ներ կա յաց ված դի մու մով: Ի սկ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
փաս տաթղ թե րը՝ այդ թվում Դա տա րա նի 13.06.2007 թվա կա նի վճի ռը պա տաս խա նո ղի 
ներ կա յա ցուց չի կող մից ստա նա լու կոնկ րետ ամ սա թի վը պարզ չլի նե լու պայ ման նե րում 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չէր կա րող գալ հիմ նա վոր եզ րա հանգ ման այն մա սին, թե պա-
տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցի չը ե րբ է ստա ցել Դա տա րա նի 13.06.2007 թվա կա նի վճի ռը, 
ո րի պայ ման նե րում միայն վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն կու նե նար այն բո ղո քար կե լու 
օ րեն քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու հար ցը քն նար կե լիս պետք է քն-
նար կեր այն հիմ քե րը, ո րոնք բեր վել են բո ղոք բե րո ղի կող մից: 

Սույն գոր ծում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րող ան ձը նշել է, որ Դա տա րա նի 13.06.2007 
թվա կա նի վճ ռի կա յաց ման և ը նդ հան րա պես իր վե րա բե րյալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
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առ կա յու թյան մա սին որ ևէ կերպ չի տե ղե կաց վել, գոր ծի քն նու թյան մա սին պատ շաճ չի 
ծա նուց վել: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
պետք է հաշ վի առ ներ նաև նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի այն խախ տում-
նե րը, ո րոնք բարձ րաց վել են բո ղոք բե րող ան ձի կող մից և միջ նոր դու թյան բա վա րար-
ման հար ցը քն նար կեր նաև այդ հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լով: 

Ինչ վե րա բե րում է բո ղոք բե րող ան ձի այն փաս տար կին, որ Ա պետ Ա սյա նը ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի հա մա ձայն` 
վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ժա մա նակ ու ներ և Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի 
չի ա ռել, որ բո ղոք բե րո ղը մատ նան շել է նաև նույն օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ և 
6-րդ կե տե րը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո ղոքն այս մա սով ան հիմն է 
հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 
հա մա ձայն` գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված այն ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րի և պար-
տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ա կտ, ի րա վունք ու նեն վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու այն օր վա նից սկ սած` ե րեք ա մս վա ըն-
թաց քում, ե րբ ի մա ցել են կամ կա րող էին ի մա նալ նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման 
մա սին, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե-
լուց հե տո ան ցել է քսան տա րի: 

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծին մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձանց հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ-
ման ե ռամ սյա ժամ կետ: Միա ժա մա նակ օ րենս գիր քը սահ մա նել է նաև այդ ժամ կե տի 
հաշ վարկ ման կար գը` այն օր վա նից սկ սած, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ կա րող էր ի մա-
նալ նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման մա սին (տես Մա նիկ Հո վա նե սյա նը, Թի նա 
Օ գա նե զո վան ը նդ դեմ Ա րաք սի Սե րո բյա նի` ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող ան շարժ գույ քից բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջի մա սին թիվ 
Ա ՎԴ1/0049/02/09 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը): Վճ ռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման նմա նա տիպ կար գը, 
ո րն ըն դուն ված է Եվ րո պայի Խորհր դի այլ ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից, նե րառ վում 
է պե տու թյան հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյան մեջ, ին չը բխում է նաև Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րից (տես Ստաբ բինգ սը և մյուս ներն ը նդ դեմ Միա-
ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, 
կետ 54):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ ի րա վա կան կար գա վո րու մը վե րա-
բե րում է գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մից դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ-
մա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք են` 1) կող մե րը. 2) եր րորդ ան ձինք. 3) դի մող նե րը` սույն 
օ րենսգր քի եր րորդ բաժ նով նա խա տես ված գոր ծե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կող մերն են հայց վո րը և պա տաս խա նո ղը:

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենս գիր քը հս տակ տար բե րա կում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց և գոր ծին մաս նա-
կից չդարձ ված այն ան ձանց, ո րոնց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե-
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րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ` տար բե րա կե լով նաև վեր-
ջին նե րիս կող մից դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ժամ կետ նե րը: Միա ժա մա նակ որ-
պես գոր ծին մաս նակ ցող ան ձ օ րենս դի րը հա մա րում է նաև պա տաս խա նո ղին, ի սկ պա-
տաս խա նող ներ են այն քա ղա քա ցի նե րը և ի րա վա բա նա կան ան ձինք, ո րոնց դեմ հայց է 
հա րուց վել: 

Հետ ևա բար այն դեպ քում, ե րբ ան ձի դեմ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ըն դուն-
վում է վա րույթ, վեր ջինս տվ յալ գոր ծով ձեռք է բե րում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի` պա-
տաս խա նո ղի դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ և չի կա րող հա մար վել գոր ծին մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը կի րա ռե լի է այն ան ձանց 
կող մից բո ղոք բե րե լու ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք չու նեն նույն 
օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծով նշ ված դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ նե րից որ ևէ մե կը 
(կողմ, եր րորդ ան ձ, դի մող): Հետ ևա բար այն դեպ քե րում, ե րբ բո ղոք բե րող ան ձը տվ յալ 
գոր ծով ու նի դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, վեր ջի նիս կող մից բո ղո քարկ ման ժամ-
կետ նե րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ կե տը կի րա ռե լի չէ:

Սույն գոր ծով հայ ցը հա րուց վել է Ի զա բել լա Ա սյա նի կող մից ը նդ դեմ Ա պետ Ա սյա-
նի, ուս տի Ա պետ Ա սյա նը գոր ծով չէր կա րող լի նել գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձ, 
ում 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: 

Այս պի սով, վճ ռո 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 ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-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: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րա նի 14.11.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա-
սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10
դա տա րա նի ո րո շում   2012թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Պետ րո սյա նի 
Դա տա վոր ներ Ա. Մաթ ևո սյա նի 
 Կ. Չի լին գա րյա նի 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ 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 փետր վա րի 01-ի ն
քն նար կե լով Ար սեն Հով հան նի սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 03.08.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա-
սին» ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի «Ա ղավ նի Մա նու կյա նի ը նդ դեմ Ար սեն Հով հան նի սյա նի` 
ե րե խայի ապ րե լու ի րա վուն քը ճա նա չե լու, ա լի մենտ բռ նա գան ձե լու, հա մա տեղ ա մուս-
նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քը բա ժա նե լու» (թիվ Ե ՇԴ/0460/02/11 քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծով ը ստ Ա ղավ նի Մա նու կյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ար սեն Հով հան նի սյա նի` 
ա լի մեն տի չա փը փո փո խե լու) պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Թիվ Ե ՇԴ/0460/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դի մե լով դա տա րան՝ Ա ղավ նի Մա-

նու կյա նը պա հան ջել է «Ար սեն Հով հան նի սյա նից բռ նա գանձ ման են թա կա ա լի մեն տի 
գու մա րը սահ մա նել կա յուն դրա մա կան գու մա րով, ա մե նամ սյա վճար ման տես քով` ամ-
սա կան 30.000 ՀՀ դրա մի չա փով»:
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Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
06.07.2011 թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0460/02/11 վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո-
րեն` վճռ վել է. « Փո փո խել 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 09.07.2010թ. հա. Ե ՇԴ/0420/02/10 վճ ռով Ար սեն Հով հան նի սյա նից 
հօ գուտ Ա ղավ նի Մա նու կյա նի` որ պես ի րենց ան չա փա հաս դս տեր` Է լեն Ար սե նի Հով-
հան նի սյա նի /ծն ված 23.12.2008թ./ ապ րուս տի մի ջոց, մինչև վեր ջի նիս չա փա հաս դառ-
նա լը, նրա ամ սա կան վաս տա կի և այլ ե կա մու տի մեկ քա ռոր դի չա փով` բայց ոչ պա կաս 
10.000 ՀՀ դրա մը, ամ սա կան բռ նա գանձ վող ա լի մեն տի չա փը, և Ար սեն Հով հան նի սյա-
նից հօ գուտ Ա ղավ նի Մա նու կյա նի որ պես ի րենց ան չա փա հաս ե րե խայի` Է լեն Ար սե նի 
Հով հան նի սյա նի /ծն ված 23.12.2008թ./, ապ րուս տի մի ջոց մինչև վեր ջի նիս չա փա հաս 
դառ նա լը բռ նա գան ձել ամ սա կան 20.000 /ք սան հա զար/ ՀՀ դրամ ա լի մենտ»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
03.08.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար սեն Հով հան նի սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ-
վել է ։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար սեն Հով հան նի 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 
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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 140-րդ, 207-րդ հոդ ված նե րի 1-ին կե տե րը, 210-րդ հոդ վա ծը, 213-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, ան տե սե լով այն հան գա ման քը, որ չնա յած վե րաքն նիչ 

բո ղո քի բո վան դա կու թյու նից հս տակ եր ևում է, որ ներ կա յաց վել է Եր ևա նի Շեն գա վիթ 
վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.07.2011 թվա կա նի թիվ 
Ե ՇԴ/0460/02/11 վճ ռի դեմ, այ նուա մե նայ նիվ « թյու րի մա ցա բար եզ րա հան գել է, որ պա-
տաս խա նո ղը բո ղոք է ներ կա յաց րել «09.07.2010 թվա կա նին կա յաց րած և 05.11.2010 
թվա կա նին բե կան ված վճ ռի դեմ»», ին չի ար դյուն քում հան գել է սխալ եզ րա հանգ ման:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել ՀՀ 
վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծով կա յաց րած 03.08.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և այն վե րաց նել` Շեն գա վիթ վար չա կան 
շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.07.2011 թվա կա նի վճ ռի դեմ Ար սեն 
Հով հան նի սյա նի կող մից 27.07.2011 թվա կա նին բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո քը` վե րաքն նիչ 
դա տա րա նում ըն դուն ված հա մա րե լով սկզբ նա կան ներ կա յաց նե լու օ րը»։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի 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 բո ղո քը հիմ նա վոր է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցիա 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։
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Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 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 04.06.2010 թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 ո րոշ-
մամբ ը ստ Ա ղավ նի Մա նու կյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ար սեն Հով հան նի սյա նի` ե րե խայի ապ-
րե լու ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծը, ը ստ Ա ղավ նի Մա նու կյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ար սեն Հով հան նի սյա նի` ա լի մեն տի 
բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին թիվ Ե ՇԴ/0418/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծը և ը ստ 
Ա ղավ նի Մա նու կյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ար սեն Հով հան նի սյա նի` հա մա տեղ ա մուս նու թյան 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քը բա ժա նե լու պա հան ջի մա սին Ե ՇԴ/0422/02/10 քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծը միաց վել են մեկ վա րույ թում թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 հա մա րով: 

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 
09.07.2010 թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 վճ ռով վճռ վել է. «Ա ղավ նի Մա նու կյա նի 
հայցն ը նդ դեմ Ար սեն Հով հան նի սյա նի` ա լի մեն տի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, 
բա վա րա րել։ Ար սեն Հով հան նի սյա նից հօ գուտ Ա ղավ նի Մա նու կյա նի, որ պես ի րենց 
ան չա փա հաս դս տեր` Է լեն Ար սե նի Հով հան նի սյա նի /ծն ված` 23.12.2008թ./ ապ րուս տի 
մի ջոց, մինչև վեր ջի նիս չա փա հաս դառ նա լը, բռ նա գան ձել ա լի մենտ նրա ամ սա կան 
վաս տա կի և այլ ե կա մու տի մեկ քա ռոր դի չա փով` բայց ոչ պա կաս ամ սա կան 10.000 ՀՀ 
դրա մից։ Ա լի մեն տի բռ նա գան ձու մը կա տա րել 2010թ. ապ րի լի 20-ի ց։ Ե ՇԴ/0420/02/10 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույթն ը ստ հայ ցի Ա ղավ նի Մա նու կյա նի ը նդ դեմ Ար սեն 
Հով հան նի սյա նի` ե րե խայի ապ րե լու ի րա վուն քը ճա նա չե լու, հա մա տեղ ա մուս նու թյան 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քը բա ժա նե լու պա հանջ նե րի մա սին, կար ճել»։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 05.11.2010 թվա կա նի թիվ 
Ե ՇԴ/0420/02/10 ո րոշ մամբ Ա ղավ նի Մա նու կյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է 
մաս նա կի ո րեն` բե կան վել է Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի 09.07.2010 թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 վճ ռի` ե րե խայի ապ-
րե լու ի րա վուն քը ճա նա չե լու, հա մա տեղ ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քը 
բա ժա նե լու պա հանջ նե րի մա սով քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սը և 
այդ մա սով գործն ու ղարկ վել է նույն դա տա րան ամ բողջ ծա վա լով նոր քն նու թյան: Վճ ռի 
մնա ցած մա սը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

Ըստ Ա ղավ նի Մա նու կյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Ար սեն Հով հան նի սյա նի` ա լի մեն տի չա-
փը փո փո խե լու պա հան ջի վե րա բե րյալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված` Եր ևա-
նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.07.2011 
թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0460/02/11 վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել 
է. « Փո փո խել 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 09.07.2010թ. հա. Ե ՇԴ/0420/02/10 վճ ռով Ար սեն Հով հան նի սյա նից հօ գուտ 
Ա ղավ նի Մա նու կյա նի որ պես ի րենց ան չա փա հաս դս տեր` Է լեն Ար սե նի Հով հան նի սյա-
նի /ծն ված 23.12.2008թ./ ապ րուս տի մի ջոց, մինչև վեր ջի նիս չա փա հաս դառ նա լը, նրա 
ամ սա կան վաս տա կի և այլ ե կա մու տի մեկ քա ռոր դի չա փով` բայց ոչ պա կաս 10.000 ՀՀ 
դրա մը, ամ սա կան բռ նա գանձ վող ա լի մեն տի չա փը, և Ար սեն Հով հան նի սյա նից հօ գուտ 
Ա ղավ նի Մա նու կյա նի` որ պես ի րենց ան չա փա հաս ե րե խայի` Է լեն Ար սե նի Հով հան նի-
սյա նի /ծն ված 23.12.2008թ./, ապ րուս տի մի ջոց մինչև վեր ջի նիս չա փա հաս դառ նա լը բռ-
նա գան ձել ամ սա կան 20.000 /ք սան հա զար/ ՀՀ դրամ ա լի մենտ»:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս, վկա-
յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
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տի 5-րդ են թա կե տը, պատ ճա ռա բա նել է, որ տվ յալ դեպ քում բո ղոք է ներ կա յաց վել այն 
դա տա կան ակ տի դեմ, ո րն այլևս գո յու թյուն չու նի, և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 05.11.2010 
թվա կա նի ո րոշ մամբ բե կան վել է, հետ ևա բար չի կա րող բո ղո քարկ վել:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
3-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը կազմ վում է գրա վոր, ո րում պետք է նշ-
վեն` դա տա րա նի ան վա նու մը, ո րի կա յաց րած վճ ռի դեմ բեր վում է բո ղո քը, գոր ծի հա-
մա րը և վճ ռի կա յաց ման տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 1-ին, 5-րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե չեն 
պահ պան վել նույն օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը, բո ղո քարկ վել է այն դա-
տա կան ակ տը, ո րը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման, ի սկ 2-րդ և 3-րդ կե տե րի հա մա ձայն` վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը, նույն o րենuգր քի 144 հոդ վա ծի 2-րդ կե տով uահ ման ված կար գով, 
գոր ծը u տա նա լու oր վա նից հե տո` եռo րյա ժամ կե տում, կա յաց նում է ո րո շում վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մաuին: Ո րոշ ման մեջ նշ վում են բո ղո քում թույլ տր ված բո լոր 
ա ռեր ևույթ խախ տում նե րը: Նման ո րոշ ման դեպ քում բո ղոք բե րող ան ձին պատ շաճ 
ձևով ու ղարկ վում է միայն վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը: Նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
1-ին են թա կե տով նա խա տես ված հիմ քով վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո 
բո ղո քում թույլ տր ված խախ տում նե րը վե րաց վե լու և ո րո շումն ստա նա լուց հե տո` ե րկ-
շա բա թյա ժամ կե տում, կր կին ներ կա յաց վե լու դեպ քում բո ղո քը հա մար վում է դա տա րա-
նում ըն դուն ված: Բո ղո քը կր կին ներ կա յաց վե լու դեպ քում խախ տում նե րը վե րաց նե լու 
հա մար նոր ժամ կետ չի տր վում:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ար սեն Հով հան նի սյա նի վե րաքն նիչ բո ղո-
քի բո վան դա կու թյու նից պարզ է, որ վեր ջինս վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց րել է Եր ևա-
նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.07.2011 
թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0460/02/11 վճ ռի դեմ, սա կայն վե րաքն նիչ բո ղո քում վի ճարկ վող 
դա տա կան ակ տի հա մա րը նշ վել է թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10, ի սկ վճ ռի կա յաց ման տա-
րին, ա մի սը, ամ սա թի վը 04.07.2011 թվա կան, ին չի ար դյուն քում սույն վե րաքն նիչ բո-
ղո քը քն նարկ վել է թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում` ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 5-րդ են թա-
կե տի սխալ կի րառ մամբ: Բա ցի այդ, թիվ Ե ՇԴ/0420/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
կա յաց ված դա տա կան ակ տի տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը 09.07.2010 թվա կանն է:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րաքն նիչ 
բո ղո քում կա յաց րած վճ ռի գոր ծի հա մա րը և վճ ռի կա յաց ման տա րին, ա մի սը, ամ սա-
թի վը սխալ նշելն ար դեն ի սկ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տի պա հանջ նե րի խախ տում է, որ պի սի խախ տում նե-
րի առ կա յու թյու նը վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու և թույլ տր ված խախ տում նե րը 
վե րաց նե լու հա մար ե րկ շա բա թյա ժամ կետ տրա մադ րե լու հիմք է, մինչ դեռ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տի 5-րդ են թա կե տի սխալ կի րառ ման ար դյուն քում բո ղոք բե րող ան ձը զրկ վել 
է վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տում նե րը վե րաց նե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քը 
կր կին ներ կա յաց նե լու ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից: 

Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում ար տա հայ տել է այն դիր-
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քո րո շու մը, որ պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը ոչ միայն պետք է ամ րագ րեն քա ղա-
քա ցիա կան ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, այլև կոնկ րետ 
գոր ծով պետք է ա պա հո վեն ան ձի կող մից այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ի րա կան 
հնա րա վո րու թյու նը: 

Ա վե լին, Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 1995 թվա կա նի փետր վա-
րի 7-ի թիվ R (95) 5 Հանձ նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ-
բուն քի հա մա ձայն` պետք է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա-
տա րա նի) կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի (ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի) ցան կա ցած 
ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն:

Վե րը նշ վա ծից հետ ևում է, որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի 
նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ պես զի 
ա պա հով վի ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը վե րա դաս դա տա-
րա նի կող մից (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան):

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, վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լով, չի ա պա հով վել ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նի դա տա կան ակ տի վե րաքն նու թյան կար գով վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը: 
Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղո քը են թա կա էր վե րա-
դարձ ման ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 1-ին են թա կե տի հիմ քով, որ պի սի պա րա գա յում բո ղոք բե րած ան ձը հնա րա վո րու-
թյուն կու նե նար օ գտ վե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված` վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տր ված խախ տում նե-
րը վե րաց նե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քը կր կին ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ի րա վուն-
քից:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
03.08.2011 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-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։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.08.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր-
ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.07.2011 թվա կա նի թիվ Ե ՇԴ/0460/02/11 
վճ ռի դեմ Ար սեն Հով հան նի սյա նի 27.07.2011 թվա կա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի և 
3-րդ կե տի հիմ քով վե րա դարձ նել:

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

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ 
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ

ԸՆԴՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

Գոր ծե րի ը նդ դա տու թյու նը

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

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ո րո շում  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2743/05/10
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2743/05/10  2010թ.
Նա խա գա հող դա տա վոր` Լ. Սո սյան
Դա տա վոր ներ` Գ. Ղա րի բյան Ա. Սարգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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

2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 23-ին,
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի « Կա րա խա նյան և ըն կեր ներ ի րա վա բա նա կան գրա սե-

նյակ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն), Ա րամ Կա րա խա նյա նի, Թա թուլ Խու դա տյա նի, 
Մա րիամ Ղու լ յա նի, Ար մի նե Մկրտ չյա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե-
տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ` Կո մի տե), եր րորդ ան ձ ՀՀ դա տա կան դե-
պար տա մեն տի (այ սու հետ` Դե պար տա մենտ)` Կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կա լին Ըն կե-
րու թյան և նրա աշ խա տա կից նե րի մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ Դե-
պար տա մեն տից տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` 
հար ցում ներ կա տա րե լուց, 30.06.2010 թվա կա նին Դե պար տա մենտ ներ կա յաց ված թիվ 
19921/12 հարց մամբ պա հանջ վող տե ղե կատ վու թյու նը ստա նա լուց ձեռն պահ մնա լուն 
պար տա վո րեց նե լու, և որ պես հետ ևանք նե րի վե րա ցում` Կո մի տեի նա խա գա հին նշ ված 
հար ցու մը գրու թյամբ հետ պա հան ջե լուն պար տա վո րեց նե լու, ի նչ պես նաև Դե պար տա-
մեն տին այդ հարց մա նը չպա տաս խա նե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին, 
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վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 07.09.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե-
լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան, Ա րամ Կա րա խա նյա նի, Թա թուլ Խու դա տյա նի, 
Մա րիամ Ղու լ յա նի, Ար մի նե Մկրտ չյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը, Ա րամ Կա րա խա նյա նը, Թա թուլ Խու դա տյա-

նը, Մա րիամ Ղու լ յա նը, Ար մի նե Մկրտ չյա նը պա հան ջել են պար տա վո րեց նել Կո մի տեի 
նա խա գա հի տե ղա կա լին ձեռն պահ մնալ Ըն կե րու թյան և նրա աշ խա տա կից նե րի մաս-
նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ Դե պար տա մեն տից տե ղե կու թյուն ներ ստա-
նա լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` հար ցում ներ կա տա րե լուց, 30.06.2010 
թվա կա նին Դե պար տա մենտ ներ կա յաց ված թիվ 19921/12 հարց մամբ պա հանջ վող տե-
ղե կատ վու թյու նը ստա նա լուց, և որ պես հետ ևանք նե րի վե րա ցում` պար տա վո րեց նել Կո-
մի տեի նա խա գա հին գրու թյամբ հետ պա հան ջել նշ ված հար ցու մը, ի նչ պես նաև պար-
տա վո րեց նել Դե պար տա մեն տին չպա տաս խա նել այդ հարց մա նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 13.08.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մերժ վել է` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 1-ին կե տի հիմ քով:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 07.09.2010 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 13.08.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր-
ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան, Ա րամ Կա րա խա նյա նի, Թա թուլ Խու դա տյա-
նի, Մա րիամ Ղու լ յա նի, Ար մի նե Մկրտ չյա նի բե րած բո ղո քը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը, Ա րամ Կա րա խա-
նյա նը, Թա թուլ Խու դա տյա նը, Մա րիամ Ղու լ յա նը, Ար մի նե Մկրտ չյա 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.
Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ, 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 13-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 8-րդ, 79-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.
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 8-րդ հոդ վա ծը պար տա վո րեց նում է 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին քն նել հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող բո-
լոր գոր ծե րը: Տվ յալ դեպ քում Դա տա րա նը, քն նար կե լով հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու-
նե լու հար ցը և դի տար կե լով գոր ծի ը նդ դա տու թյան հար ցը, պետք է ըն դա մե նը պար զեր, 
թե ա րդյոք վե ճը բխում է հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից, թե` ոչ: Մնա ցած 
հար ցե րը, ո րոնց Դա տա րանն ան դրա դար ձել է, են թա կա էին պարզ ման դա տաքն նու-
թյան փու լում, և Դա տա րա նը դրանց պետք է ան դրա դառ նար վճ ռով:

Դա տա րանն ան տե սել է, որ Կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կա լը պե տա կան և վար-
չա կան մար մին է, ի սկ տվ յալ դեպ քում վեր ջինս տե ղե կատ վու թյուն է պա հան ջել բո ղոք 
բե րած ան ձանց վե րա բե րյալ:
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Դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ հան րային ի րա վա կան վե ճի ա ռանձ նա հատ կու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև դրա հիմ քով` այն ա ռա ջա նում է, ե րբ պե տա կան մարմ-
նի ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ խախտ վում են ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը:

Դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ տե ղե կատ վու թյուն պա հան ջե լը վար չա րա րու-
թյուն է, քա նի որ վար չա րա րու թյու նը բնո րոշ վում է որ պես վար չա կան մար մին նե րի ար-
տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող գոր ծու նե ու թյուն, ո րը եզ րա փակ վում է վար չա կան կամ 
նոր մա տիվ ակ տե րի ըն դուն մամբ, ի նչ պես նաև գոր ծու նե ու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն, 
ո րն ան ձանց հա մար ա ռա ջաց նում է փաս տա կան հետ ևանք ներ:

Նշ վա ծից հետ ևում է, որ տվ յալ դեպ քում առ կա է հան րային ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րից բխող վեճ, և Դա տա րա նը պետք է բա վա րա րեր բո ղո քը: 

Այս պի սով, Դա տա րա նը, մեր ժե լով բո ղո քը, խախ տել է բո ղոք բե րած ան ձանց դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են վե րաց նել Դա տա-
րա նի 07.09.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նի 13.08.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նար կե 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 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա են հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 
ծա գող բո լոր գոր ծե րը …:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա չեն 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի են թա կա յու թյա նը վե-
րա պահ ված գոր ծե րը, քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քում ծա գող ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րից բխող գոր ծե րը, ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան կամ քրե ա կան դա տա րա նի 
են թա կա յու թյա նը վե րա պահ ված քրե ա կան գոր ծե րը, սնան կու թյան վա րույ թում ծա գող 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող գոր ծե րը:

Նշ ված դրույ թի մեկ նա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին 
են թա կա չեն նաև այն գոր ծե րը, ո րոնք բխում են հենց քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից (տե‘ս` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/0494/05/08 
գոր ծով 30.06.2009 թվա կա նի ո րո շու մը): Ը նդ ո րում, այդ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը 
ծա գում են քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում և քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի կող մից քրե ա կան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ հա մա պա տաս խան լիա-
զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 25-րդ կե տով սահ ման-
ված է, որ քն նի չը հա տուկ քնն չա կան ծա ռա յու թյան, ոս տի կա նու թյան, պաշտ պա նու թյան 
բնա գա վա ռում պե տա կան լիա զոր մարմ նի, ազ գային ան վտան գու թյան, հար կային 
կամ մաք սային մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձ է, ո րն իր ի րա վա սու թյան սահ-
ման նե րում քրե ա կան գոր ծով կա տա րում է նա խաքն նու թյուն:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 55-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
քն նի չը պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձ է, ո րն իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում քրե ա-
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կան գոր ծով ի րա կա նաց նում է նա խաքն նու թյուն:
«Հար կային ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-

ձայն` հար կային մար մի նը հար կային մարմ նի կող մից վե րահսկ վող ե կա մուտ նե րի 
բնա գա վա ռում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի հա մա ձայն ի րա կա նաց նում է հե տաքն նու թյուն և նա խաքն նու թյուն:

«Հար կային ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11.2-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան 
հա մա ձայն` նույն օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված լիա զո րու թյուն ներն 
ի րա կա նաց նում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան հաս տա տած 
վե րա դաս հար կային մարմ նի կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում նե րը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով վար չա կան մար մին նե րը բնո րոշ վում են որ պես Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան և տա րած քային կա ռա վար-
ման, ի նչ պես նաև տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներ` 

ա) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան 
մար մին ներ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա րա րու թյուն ներ և Հան րա պե տու-
թյան ո ղջ տա րած քում վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող պե տա կան այլ մար մին ներ.

բ) տա րած քային կա ռա վար ման մար մին ներ` մարզ պետ ներ.
գ) տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներ` հա մայն քի ա վա գա նի և հա մայն քի 

ղե կա վար. քա ղա քա պետ` քա ղա քային հա մայն քում, գյու ղա պետ` գյու ղա կան հա մայն քում:
Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հար կային մար մինն իր կող մից 

վե րահսկ վող ե կա մուտ նե րի բնա գա վա ռում նա խաքն նու թյունն ի րա կա նաց նում է հա-
մա պա տաս խան կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում նե րի (քն նիչ նե րի) մի ջո ցով: Այ-
սինքն` հար կային ո լոր տում նա խաքն նու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում միայն հար-
կային մարմ նի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում նե րի (քն նիչ նե րի) գոր ծո ղու թյուն-
նե րը կա րող են դիտ վել որ պես քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քում ծա գող ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րից բխող գոր ծո ղու թյուն ներ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը բո ղո քը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն հիմ նա վո րու մը, որ 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Կո մի տեի նա խա գա-
հի տե ղա կա լի 30.06.2010 թվա կա նի թիվ 19921/12 գրու թյամբ Դե պար տա մեն տի ղե կա վա-
րից տե ղե կու թյուն ներ են պա հանջ վել Կո մի տեի քնն չա կան վար չու թյու նում քնն վող թիվ 
83101410 քրե ա կան գոր ծի վա րույ թի հետ կապ ված` նա խաքն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու-
նից ել նե լով: Այ սինքն` սույն գոր ծը քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քում ծա գող ի րա վա հա րա-
բե րու թյուն նե րից բխող գործ է: Հետ ևա բար, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` այն ը նդ դա տյա չէ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն 
հան գա ման քը, որ հար կային մար մինն իր կող մից վե րահսկ վող ե կա մուտ նե րի բնա-
գա վա ռում նա խաքն նու թյունն ի րա կա նաց նում է հա մա պա տաս խան կա ռուց ված քային 
ստո րա բա ժա նում նե րի (քն նիչ նե րի) մի ջո ցով, քա նի որ այդ պի սի լիա զո րու թյուն նե րով 
օ ժտ ված են բա ցա ռա պես հար կային մարմ նի հա մա պա տաս խան կա ռուց ված քային 
ստո րա բա ժա նում նե րի քն նիչ նե րը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կա լը 30.06.2010 
թվա կա նի թիվ 19921/12 գրու թյամբ դի մել է Դե պար տա մեն տի ղե կա վա րին և նշե լով, որ 
Կո մի տեի քնն չա կան վար չու թյու նում քնն վում է թիվ 83101410 քրե ա կան գոր ծը` Ըն կե րու-
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թյան տնօ րեն Ա րամ Կա րա խա նյա նի կող մից հար կային մար մին նե րին ներ կա յաց ված 
օ րեն քով սահ ման ված հաշ վարկ նե րում և հաշ վետ վու թյուն նե րում ա կն հայտ խե ղա թյուր-
ված տվյալ ներ մտց նե լու մի ջո ցով խո շոր չա փի` 3.935.000 ՀՀ դրա մի հար կե րը վճա րե-
լուց չա րամ տո րեն խու սա փե լու փաս տի առ թիվ, նա խաքն նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու-
նից ել նե լով` խնդ րել է հայտ նել, թե քա նի դա տաքն նա կան գոր ծըն թա ցի են մաս նակ ցել 
Ըն կե րու թյան աշ խա տա կից նե րը, ի նչ պես նաև տրա մադ րել նրանց մաս նակ ցու թյու նը և 
մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար կա տար ված վճա րում նե րը հիմ նա վո րող փաս-
տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը (պայ մա նագ րեր, լիա զո րագ րեր և այլն) (գ.թ. 14): 

Այ սինքն` սույն գոր ծի փաս տե րով հաս տատ վում է այն հան գա ման քը, որ Կո մի տեի 
քնն չա կան վար չու թյու նում քնն վող թիվ 83101410 քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում տե ղե-
կու թյուն ներ և փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լու նպա տա կով Դե պար տա մեն տի ղե կա վա րին 
է դի մել ոչ թե Կո մի տեի քնն չա կան վար չու թյան` նշ ված քրե ա կան գոր ծը քն նող քն նի չը, 
այլ Կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կա լը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Կո մի տեի նա խա գա-
հի տե ղա կա լի կող մից Կո մի տեի քնն չա կան վար չու թյու նում քնն վող թիվ 83101410 քրե ա-
կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում Դե պար տա մեն տի ղե կա վա րից տե ղե կու թյուն ներ և փաս-
տաթղ թեր ձեռք բե րե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն կա րող դիտ վել որ պես քրե ա-
կան վա րույ թի ըն թաց քում ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող գոր ծո ղու թյուն-
ներ, այլ նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է դիտ վեն որ պես վար չա կան մարմ նի ի րա կա-
նաց րած վար չա րա րու թյուն, ո րի հետ կապ ված վե ճե րը բխում են հան րային ի րա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րից:

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գործն ը նդ դա տյա է ՀՀ 
վար չա կան դա տա րա նին:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` «Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան 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 28.10.2010 թվա-
կա նի թիվ ՀՕ-135-Ն օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 118-րդ և 118.3-րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ հոդ վա ծով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 240-2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 07.09.2010 
թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ. վե-
րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 13.08.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը 
մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը

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

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ո րո շում  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2603/05/10
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2603/05/10 2011թ.
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Միր զո յան
Դա տա վոր ներ՝ Ռ. Սարգ սյան 
 Լ. Սո սյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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

2011 թվա կա նի փետր վա րի 25-ի ն
քն նար կե լով Գրի գոր Խա չե րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մկր տիչ Դավ թյա նի վճ ռա բեկ 

բո ղո քը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 24.08.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» 
ո րոշ ման դեմ, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Գ րի գոր Խա չե րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցա դի մում 

ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան)` Եր ևա նի քա-
ղա քա պե տի 27.03.2008 թվա կա նի ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 02.08.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա-
դարձ վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տի հիմ քով` հայց ներ կա յաց նե լու հա մար դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու և 
այն վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն չներ կա յաց նե լու պատ ճա ռով:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.08.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը 
մերժ վել ե ն։
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ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 24.08.2010 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ Գրի գոր Խա չե րյա նի ներ կա յա ցուց չի բո ղո քը մերժ վել է ։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գրի գոր Խա չե 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.
Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 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.
Դա տա րա նը բո ղո քի մերժ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ 09.12.2009 

թվա կա նին հայտ նի է դար ձել, որ Եր ևա նի Այ գես տան 11-րդ փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 
5/2 հաս ցեի գույ քի նկատ մամբ առ կա է վեճ, ո րի պատ ճա ռով հայ ցա դի մում է ներ կա յաց-
վել 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 րան: Դա տա րա նը նշել է նաև, որ 30.03.2010 թվա կա նին 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 րան Գրի գոր 
Խա չե րյա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ և որ 27.03.2008 
թվա կա նի թիվ 1399-Ա ո րոշ ման մա սին հայտ նի է դար ձել քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հրա-
վիր ված դա տա կան նիս տի ժա մա նակ: Մինչ դեռ Դա տա րանն ան տե սել է, որ վի ճարկ-
վող ո րոշ ման մա սին Գրի գոր Խա չե րյա նը տե ղե կա ցել է միայն 28.04.2010 թվա կա նին, 
ե րբ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով պա տաս խա նող Ա մա սիկ Մա նա սե րյա նի ներ կա յա ցու ցի-
չը դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցա դի մու մի պա տաս խան, ո րում նշ վել է այդ ո րոշ ման 
մա սին: Եվ դա այն դեպ քում, ե րբ Գրի գոր Խա չե րյանն իր ձեռ քի տակ ու նե ցել է Եր ևա-
նի քա ղա քա պե տի խորհր դա կա նի 27.07.2008 թվա կա նի թիվ 04/Խ-862 գրու թյու նը, ը ստ 
ո րի` Եր ևա նի Այ գես տան 11-րդ փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 5/2 հաս ցեի գույ քի վե րա բե-
րյալ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.05.2006 թվա կա նի թիվ 912-Ն ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում 
Ա մա սիկ Մա նա սե րյա նի և Հով հան նես Խա չե րյա նի ան վամբ օ րի նա կա նաց ման հարց չի 
քն նարկ վել: Քա նի որ վի ճարկ վող ո րոշ ման գո յու թյան մա սին Գրի գոր Խա չե րյանն ի մա-
ցել է միայն 28.04.2010 թվա կա նին, միջ նոր դել է հար գե լի ճա նա չել դա տա րան դի մե լու 
բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը:

Դա տա րա նը, մեր ժե լով բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու 
միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու և հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ ման դեմ 
բեր ված բո ղո քը, բո ղոք բե րած ան ձին զր կել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից։ 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Դա տա րա նի 
24.08.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը։ 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նար կե 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 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։

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա 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 ցիայի 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա-
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 ցիա 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 ցիայի 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 ցիա 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 նի հու նի սի 19, կետ 52, Զ-ն և այ լոք ը նդ դեմ Միա 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)։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, 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 կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի Կոն վեն ցիայի 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 ցիա 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)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա-
խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` Եվ րո պա կան դա տա րա նի խն դի րը ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյու նը մեկ նա բա նե լը չէ (տես՝ Բրուալ լա Գո մեզ դե լա Տոր րեն ը նդ դեմ Իս պա-
նիայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.12.1997 թվա կա նի վճի ռը, կետ 31), (Brualla 
G٫mez de la Torre v. Spain): Վեր ջի նիս դե րը հիմ նա կա նում դրս ևոր վում է դա տա րան նե րի 
կող մից ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեկ նա բա նու թյու նը Կոն վեն ցիայի հետ հա մա-
տե ղե լի ու թյան տե սան կյու նից գնա հա տե լով: Այդ կա նո նը կի րա ռե լի է նաև դա տա րան-
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նե րի կող մից փաս տաթղ թեր լրաց նե լու կամ գան գատ ներ ներ կա յաց նե լու հետ կապ ված 
ժամ կե տային սահ մա նա փա կում ներ նա խա տե սող դա տա վա րա կան նոր մե րի մեկ նա-
բա նու թյան նկատ մամբ (տես՝ Տե ո դոր Գար սիան ը նդ դեմ Իս պա նիայի գոր ծով Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի 16.12.1997 թվա կա նի վճի ռը, կետ 31), (Tejedor Garc٫a v. Spain): Եվ-
րո պա կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ գան գատ նե րի հա մար ժամ կե տային սահ մա նա-
փա կում ներ նա խա տե սող դա տա վա րա կան նոր մերն ան կաս կած հա մա պա տաս խան են 
ի րա վա կան հս տա կու թյան սկզ բուն քի հետ: Այ նուա մե նայ նիվ, դա տա վա րա կան նման 
նոր մե րը կամ դրանց կի րա ռու մը չպետք է լի նեն այն պես, որ կան խար գե լեն դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից նե րին օգ տա գոր ծել ի րենց ըն ձեռ ված այդ հնա րա վո րու թյուն նե րը 
(տես՝ Պե րեզ դե Ռա դա Կա վա նիլ լեսն ը նդ դեմ Իս պա նիայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 28.10.1998 թվա կա նի վճի ռը, կետ 44-45), (Perez De Rada Cavanilles v. Spain): 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ նույն օ րենսգր քով սահ ման ված 
կար գով ի րա վունք ու նի դի մե լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան 
կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան-
ձանց վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ`

1) խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե-
րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, այդ 
թվում, ե թե` 

ա. խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար,

բ. չեն ա պա հով վել ան հրա ժեշտ պայ ման ներ՝ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար, սա կայն դրանք պետք է ա պա հով վեին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ-
մա նադ րու թյան, մի ջազ գային պայ մա նագ րի, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի ու-
ժով.

2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դր վել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն.
3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս-

խա նատ վու թյան: 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-

ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում-
նե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քն նար կում և վե րա դարձ նում 
է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, ե թե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա-
կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Նման միջ նոր դու թյու նը կա րող է բա վա րար վել, ե թե 
դա տա րա նը գտ նի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա-
ձայն` ե թե հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վել է դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի լրա նա լուց հե-
տո, ա պա կա րող է ներ կա յաց վել հայց վո րի միջ նոր դու թյունն այն վե րա կանգ նե լու մա-
սին` դրա նում նշե լով բաց թողն ման պատ ճառ նե րը: 

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ան ձի` դա տա րան դի մե-
լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով։ Ը նդ ո րում, 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և 72-րդ հոդ վա-
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ծի 3-րդ մա սի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի լրա նա լուց 
հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը դա տա րա նը վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա-
յաց րած ան ձանց, ե թե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա-
կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը վե-
րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նում պետք է նշ վեն բաց թողն ման պատ ճառ նե րը: 

Սույն գոր ծով Գրի գոր Խա չե րյա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել՝ պա հան ջե լով ան-
վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 27.03.2008 թվա կա նի թիվ 1399-Ա ո րո շու մը: 
Միա ժա մա նակ միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ-
կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ վի ճարկ վող ո րոշ ման գո յու-
թյան մա սին տե ղե կա ցել է միայն 28.04.2010 թվա կա նին:

Դա տա րա նը բո ղո քը մեր ժե լով նշել է, որ « հայց վո րի ներ կա յա ցու ցի չը դեռևս 
09.12.2009 թվա կա նին Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նից տե ղե կա ցել է, որ Եր ևա նի Այ-
գես տան 11 փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի 5/2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի վե րա բե րյալ 
առ կա է վեճ, այդ կա պակ ցու թյամբ հայ ցա դի մում է ներ կա յաց 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 րան, ո րը 
30.03.2010 թվա կա նին ըն դուն վել է վա րույթ և ը ստ հայց վո րի ներ կա յա ցուց չի՝ Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տի 27.03.2008 թվա կա նի թիվ 1399-Ա ո րոշ ման մա սին նրան հայտ նի է դար-
ձել քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հրա վիր ված դա տա կան նիս տի ժա մա նակ, սա կայն հայց-
վո րի ներ կա յա ցու ցի չը միջ նոր դու թյան և հայ ցա դի մու մում բեր ված վե րը նշ ված պատ ճա-
ռա բա նու թյուն նե րը հիմ նա վո րե լու և դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի պատ ճա ռով 
բաց թող նե լու վե րա բե րյալ որ ևէ ա պա ցույց չի ներ կա յաց րել»:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու հար ցը քն նար կե լիս Դա տա րա նը 
պետք է ա ռաջ նորդ վեր ան ձի` իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար դա տա րան 
դի մե լու և դրա մատ չե լի ու թյան սկզ բունք նե րով: 

Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րան դի մե լու` ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված ժամ կե տային սահ մա նա փա-
կում նե րը Դա տա րա նը սույն գոր ծով պետք է կի րա ռեր Գրի գոր Խա չե րյա նի ի րա վունք-
նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան մատ չե լի ու թյան լույ սի ներ քո: Նման պայ ման նե րում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա-
կանգ նե լու մա սին Գրի գոր Խա չե րյա նի միջ նոր դու թյու նը են թա կա է բա վա րար ման, 
քա նի որ Գրի գոր Խա չե րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը 09.12.2009 թվա կա նին տե ղե կա ցել է, որ 
Եր ևա նի Այ գես տան 11-րդ փո ղո ցի 1-ին նր բանց քի թիվ 5/2 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ 
գույ քի վե րա բե րյալ առ կա է վեճ, ո րի կա պակ ցու թյամբ հայ ցա դի մում է ներ կա յաց 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 րան, ո րը 30.01.2010 թվա կա նին ըն դուն վել է վա րույթ և միայն այդ քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ է տե ղե կա ցել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 27.03.2008 թվա կա-
նի թիվ 1399-Ա ո րոշ ման առ կա յու թյան մա սին: Այ սինքն` Գրի գոր Խա չե րյա նը Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տի ո րո շումն ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից եր կամ սյա ժամ կե տում չէր կա րող 
դի մել դա տա րան նշ ված ո րո շու մը վի ճար կե լու պա հան ջով: 

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` «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի 
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Հան րա պե տու թյան 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 28-ի թիվ ՀՕ-135-Ն օ րեն քի 21-րդ հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ և 118.3-րդ հոդ ված-
նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
Դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ և 118.3-րդ հոդ ված նե րով, ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 24.08.2010 
թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` վե-
րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.08.2010 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա-
կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու և հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը 
մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը։ 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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Դա տա կան ծախ սե րը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վարչական դատարանի որոշում Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2383/05/10
Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2383/05/10  2010թ.
Նախագահող դատավոր` Կ. Բաղդասարյան
Դատավոր` Ա. Աբով յան 
 Կ. Մաթևոսյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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

նախագահությամբ  Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
մասնակցությամբ դատավորներ Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
 Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ
 Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
 Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
 Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
 Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
 Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ին, 
քննարկելով Սիրանուշ Սաքունցի վճռաբեկ բողոքը ՀՀ վարչական դատարանի 

09.08.2010 թվականի ՙԲողոքը մերժելու մասին’ որոշման դեմ,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գործով կայացված դատական ակտի էությունը
Սիրանուշ Սաքունցը հայցադիմում է ներկայացրել ՀՀ վարչական դատարան 

ընդդեմ ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր 
կատարումն ապահովող ծառայության Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ բաժնի 
ավագ հարկադիր կատարող Հայկ Ղուկասյանի` վերջինիս 02.06.2010 թվականի 
կատարողական վարույթն ավարտելու մասին որոշումն անվավեր ճանաչելու և նրան 
ՀՀ վարչական դատարանի կողմից 23.03.2010 թվականին տրված կատարողական 
թերթերի պահանջները կատարել պարտավորեցնելու պահանջների մասին։

ՀՀ վարչական դատարանի 19.07.2010 թվականի որոշմամբ հայցադիմումը վերա-
դարձվել է։

ՀՀ վարչական դատարանի (այսուհետ` Դատարան) 09.08.2010 թվականի որոշ-
մամբ ՀՀ վարչական դատարանի 19.07.2010 թվականի որոշման դեմ Սիրանուշ Սա-
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քուն ցի բողոքը մերժվել է, և ՀՀ վարչական դատարանի 19.07.2010 թվականի «Հայցա-
դիմումը վերադարձնելու մասին» որոշումը թողնվել է օրինական ուժի մեջ։

Չհամաձայնելով Դատարանի 09.08.2010 թվականի «Բողոքը մերժելու մասին» 
որոշման հետ` դատավոր Ա. Աբով յանը 09.08.2010 թվականին գրել է «Հատուկ կար-
ծիք», որով գտել է, որ Սիրանուշ Սաքունցի բողոքը ենթակա է բավարարման, իսկ ՀՀ 
վարչական դատարանի 19.07.2010 թվականի «Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին» 
որոշումը` վերացման։ 

Սույն գործով վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել Սիրանուշ Սաքունցը։
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել։

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում ներքոհիշյալ 

հիմնավորումներով.
Դատարանը խախտել է ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ, 19-րդ հոդվածները, «Պետա-

կան տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի «թ» կետը։
Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանում է հետևյալ փաս տարկ ներով.
Դատարանը որոշմամբ պատճառաբանել է, որ ֆիզիկական անձինք ազատված 

են պետական տուրքի վճարումից հարկադիր կատարողի գործողությունները գան-
գա տարկելու վերաբերյալ դիմումներով, այլ ոչ թե հարկադիր կատարողի գործո ղու-
թյուն ները (որոշումները) վիճարկելու հայցերով, որոնց տարբերությունները կայա նում 
է նրանում, որ առաջին դեպքում դիմումը ներկայացվում է վերադաս մարմնին, իսկ 
մյուս դեպքում հայցադիմում է ներկայացվում դատարան։ Դատարանը նշել է նաև, որ 
Սիրա նուշ Սաքունցը հայցադիմում է ներկայացրել ՀՀ վարչական դատարան, որպիսի 
պարա գայում վերջինս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի հիմքով 
ազատ ված չէ պետական տուրքի վճարումից։ Մինչդեռ Դատարանի նման եզրա հան-
գումը չի բխում որևէ իրավական նորմից, քանի որ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ 
օրենքի 22-րդ հոդվածը հարկադիր կատարողի գործողությունները վերա դասու թյան 
կարգով բողոքարկելու հետ որևէ առնչություն չունի, այլ վերաբերում է դատա րան ներում 
պետական տուրքի գծով արտոնություններին, հետևաբար նշված հոդվա ծում «գան գա-
տարկել» հասկացությունն ըստ էության նույնական է «վիճարկել» հասկա ցու թյանը։

Վերոգրյալի հիման վրա վճռաբեկ բողոք բերած անձը պահանջել է վերացնել 
Դատարանի 09.08.2010 թվականի «Բողոքը մերժելու մասին» որոշումը և կայացնել 
նոր դատական ակտ` վերացնել ՀՀ վարչական դատարանի 19.07.2010 թվականի 
«Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին» որոշումը։ 

3. Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը
Քննարկելով վճռաբեկ բողոքը նշված հիմքի սահմաններում` Վճռա բեկ դատա-

րանը գտնում է, որ վճռաբեկ բողոքը հիմնավոր է հետևյալ պատճա ռա բա նությամբ.
ՀՀ Սահմանադրության 19-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի իր 

խախտված իրավունքները վերականգնելու, ինչպես նաև իրեն ներկայացված մեղա դրան-
քի հիմնավորվածությունը պարզելու համար հավասարության պայման ներում, արդա-
րության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, անկախ և անկողմնակալ դատարանի 
կողմից ողջամիտ ժամկետում իր գործի հրապարակային քննության իրավունք։

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 
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մասին եվրոպական կոնվենցիայի» (այսուհետ` Կոնվենցիա) 6-րդ հոդվածի համաձայն` 
յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտա-
կա նությունները կամ նրան ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչու-
թյամբ ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անաչառ դատարանի կողմից 
ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատաքննության իրավունք։

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի «թ» կետի համաձայն` 
դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատվում են ոչ առևտրային 
կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք` դատարանների վճիռների կատա-
րումը շրջադարձելու դիմումներով, բաց թողնված ժամկետները վերականգնելու, ինչ-
պես նաև հարկադիր կատարողների գործողությունները գանգատարկելու վերա-
բերյալ դիմումներով։

Սույն գործով ՀՀ վարչական դատարանը 19.07.2010 թվականի որոշմամբ հայցա-
դիմումը վերադարձրել է այն պատճառաբանությամբ, որ ներկայացված հայցա-
դիմումին կցված չեն սահմանված կարգով և չափով պետական տուրքի վճարումը 
հավաս տող փաստաթղթերը և բացակայում է օրենքով նախատեսված պետական 
տուրքի վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու կամ դրա չափը նվազեցնելու 
վերաբերյալ միջնորդություն։

Դատարանը 09.08.2010 թվականի որոշմամբ Սիրանուշ Սաքունցի բողոքը մերժել 
է այն պատճառաբանությամբ, որ ֆիզիկական անձինք ազատված են պետական 
տուրքի վճարումից հարկադիր կատարողի գործողությունները գանգատարկելու վե-
րա բերյալ դիմումներով, այլ ոչ թե հարկադիր կատարողի գործողությունները (որո-
շում ները) վիճարկելու հայցերով, որոնց տարբերությունը կայանում է նրանում, որ 
առաջին դեպքում դիմումը ներկայացվում է վերադաս մարմնին, իսկ մյուս դեպքում 
հայցա դիմումում է ներկայացվում դատարան։ Այնուհետև Դատարանը նշել է նաև, որ 
Սիրանուշ Սաքունցը հայցադիմում է ներկայացրել ՀՀ վարչական դատարան, որպիսի 
պարա գայում վերջինս «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի հիմքով 
ազատված չէ պետական տուրքի վճարումից։ 

Մինչդեռ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ Դատարանը սխալ է մեկնա բանել 
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի «թ» կետը, որը մասնա վո րա -
պես հարկադիր կատարողների գործողությունները դատարաններում գան գատար կելու 
վերաբերյալ դիմումներով ոչ առևտրային կազմակերպությունների և ֆի զի կական անձանց 
համար նախատեսում է արտոնություն` պետական տուրքի վճա րումից ազատելու տեսքով։ 
Նշված հոդվածը թվարկում է այն դեպքերը, երբ գոր ծում է դա տա րաններում պետական 
տուրքի վճարումից ազատելու արտո նու թյունը։ Մաս նա վորապես, այդ հոդվածից բխում է, 
որ հարկադիր կատարողի գործո ղու թյուն ները, որոնք կարող են դրսևորվել և ակտիվ, այդ 
թվում նաև ուղղված վարչական ակտի ըն դունմանը, և պասիվ եղանակով, ինչպես օրինակ 
անգործության դեպքում, կարող են գանգատարկվել, որը հենց նույնն է, թե վիճարկվել 
դատական կարգով` առանց պետա կան տուրք վճարելու պարտավորության։

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի «թ» կետի վերո նշյալ 
մեկնաբանությունը բխում է նաև նույն օրենքի այլ հոդվածների համալիր վերլու-
ծությունից։ Մասնավորապես, նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն` պետական 
տուրք վճարողներն իրավունք ունեն վերադասության, ինչպես նաև դատական 
կարգով գանգատարկել պետական տուրք գանձող մարմնի կամ պաշտոնատար 
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անձանց գործողությունները, 41-րդ հոդվածի համաձայն` պետական տուրքը գանձելիս 
համապատասխան ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնող պաշտո-
նատար անձանց գործողությունները կարող են գանգատարկվել այն մարմին, որին 
անմիջականորեն ենթարկվում են այդ անձինք, կամ դատարան։

Վերոնշյալից հետևում է, որ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով 
գանգատարկումը վերաբերում է ինչպես վերադասությանը, այնպես էլ դատական 
կարգին, իսկ 22-րդ հոդվածի «թ» կետը կարգավորում է դատական կարգով հարկադիր 
կատարողի գործողությունները գանգատարկելու դեպքում պետական տուրքի 
արտոնության հետ կապված հարաբերությունները։

Հետևաբար Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ անհիմն է Դատարանի այն 
պատճառաբանությունը, որ ֆիզիկական անձինք ազատված են պետական տուրքի 
վճարումից հարկադիր կատարողի գործողությունները գանգատարկելու վերա-
բերյալ դիմումներով, այլ ոչ թե հարկադիր կատարողի գործողությունները (որո-
շում ները) վիճարկելու հայցերով, որոնց տարբերությունը կայանում է նրանում, որ 
առաջին դեպքում դիմումը ներկայացվում է վերադաս մարմնին, իսկ մյուս դեպքում 
հայցադիմում է ներկայացվում դատարան։

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է նաև, որ ՀՀ վարչական դատարանը հայցա-
դիմումը վարույթ ընդունելու հարցը պետք է լուծեր Կոնվենցիայով երաշխավորված 
դատարանի մատչելիության իրավունքի լույսի ներքո։

Բացի այդ, Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ Կոնվենցիայի 6-րդ 
հոդվածի առաջին մասը յուրաքանչյուր անձի համար սահմանում է արդար դատա-
քննու թյան իրավունք, որի բաղկացուցիչ մասն է հանդիսանում անձի դատական 
պաշտպանության իրավունքը, իսկ դատական պաշտպանության իրավունքը կարող 
է սահմանափակվել, սակայն կիրառվող սահմանափակումները չպետք է լինեն այն 
աստիճան, որ խաթարեն այդ իրավունքի բուն էությունը։ Սահմանափակումն անհա-
մատեղելի կլինի Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի հետ, եթե այն իրավաչափ 
նպատակ չհետապնդի և եթե չլինի ողջամիտ հավասարակշռված կապ գործադրվող 
միջոցների և հետապնդվող նպատակի միջև։ 

Այսպիսով, Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկա-
յությունը բավարար է, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 228-րդ 
հոդվածի համաձայն, Դատարանի որոշումը վերացնելու համար։

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ վարչական դատավարության 
օրենսգրքի 118-րդ հոդվածով, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 240-
2411-րդ հոդվածներով՝ Վճռաբեկ դատարանը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել։ Վերացնել Դատարանի 09.08.2010 թվականի «Բո-
ղոքը մերժելու մասին» որոշումը և կայացնել նոր դատական ակտ. վերացնել ՀՀ վար չա-
կան դատարանի 19.07.2010 թվականի «Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին» որոշումը։ 

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից և ենթակա չէ 
բողոքարկման։

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

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ո րո շում  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2648/05/10 
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2648/05/10 2010թ.
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Միր զո յան
Դա տա վոր ներ` Լ. Սո սյան 
 Ա. Ա բո վ յան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ  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
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2010 թվա կա նի նոյեմ բե րի 30-ին, 
քն նար կե լով Գո հար Կա րագյո զ յա նի, Ռու բեն և Ար փի Կա րա պե տյան նե րի ներ կա-

յա ցու ցիչ Ռու դոլֆ Հու նա նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 18.08.2010 
թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Գո հար Կա րագյո զ յա նը, Ռու բեն և Ար փի Կա րա պե տյան նե րը հայ ցա դի մում են 

ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան-
շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի « Կենտ րոն» տա րած քային ստո րա բա-
ժան ման (այ սու հետ` Կա դաստր)` բնա կա րա նի հա տա կագ ծում թույլ տր ված սխալ նե րի 
մա սով Կա դաստ րի գոր ծո ղու թյուն նե րը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու և որ պես հետ ևանք 
16.06.1998 թվա կա նի ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման Կ4-2 մա-
տյա նի թիվ 000086 գրանց ման թեր թի կում և թիվ 009425 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
գրանց ման վկա յա կա նում հա մա պա տաս խան ուղ ղում ներ կա տա րե լուն, դրանք փաս-
տա ցի ի րա վի ճա կի և հա տա կագ ծային մա կե րես նե րի հետ հա մա պա տաս խա նեց նե-
լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին` միա ժա մա նակ միջ նոր դե լով պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե տել և լու ծել վճ ռով։
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 02.08.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է, և հայ ցա դի մու մը` վե-
րա դարձ վել։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 18.08.2010 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 02.08.2010 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Գո հար Կա րագյո-
զ յա նի, Ռու բեն և Ար փի Կա րա պե տյան նե րի ներ կա յա ցուց չի բո ղո քը մերժ վել է։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գո հար Կա րագյո զ յա նի, Ռու բեն և 
Ար փի Կա րա պե տյան նե րի 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
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 « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ 

հոդ վա ծը, 21-րդ հոդ վա ծի «դ» կե տը, 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.
Դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ հայց վոր նե րը միջ նոր դել են հե տաձ գել պե տա կան 

տուր քի վճա րու մը և այդ հար ցին ան դրա դառ նալ վճ ռով, քա նի որ չաշ խա տե լու պատ ճա-
ռով գտն վում են նյու թա կան ծանր պայ ման նե րում։ Հետ ևա բար, Դա տա րա նը պար տա-
վոր էր սույն գոր ծով ա ռաջ նորդ վել ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ա պա-
հով ման սկզ բուն քով և պահ պա նել այդ ի րա վուն քը ոչ միայն տե սա կա նո րեն, այլ նաև 
գործ նա կա նում ի րա կա նաց ներ այն: Այդ հան գա ման քը պետք է պար տա վո րեց ներ Դա-
տա րա նին իր հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նել` ել նե լով ան ձի հիմ նա-
րար ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման գե րա կա յու թյու նից, ին չը տվ յալ 
դեպ քում չի ար վել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Դա տա րա նի 
18.08.2010 թվա կա նի ո րո շու մը։ 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նար կե 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 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։

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա 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։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա-
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կան տուր քի չա փի, դրա վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե-
լու կամ տա րա ժամ կե տե լու և դրա չա փը նվա զեց նե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն-
նե րը կար գա վոր վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քով։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան 
տուրք վճա րող ներն ի րա վունք ու նեն դի մել հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին ներ` 
պե տա կան տուր քի վճար ման ար տո նու թյուն ներ ստա նա լու հա մար։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի «դ» կե տի հա մա ձայն` պե-
տա կան տուր քի գծով կա րող է սահ ման վել պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տը 
հե տաձ գե լու ար տո նու թյուն։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու հար ցե րին` ար ձա նագ րե լով, որ Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) Կոն վեն ցիայի 
6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան տե սան կյու նից եր բեք չի 
բա ցա ռել, որ կա րող են լի նել դեպ քեր, ե րբ ար դա րա դա տու թյան շա հե րից ել նե լով ան-
հրա ժեշտ լի նի ֆի նան սա կան սահ մա նա փա կում ներ կի րա ռել դա տա րան դի մե լու` ան-
հատ նե րի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ (տե՛ս Տոլս տոյ-Մի լոս լավս կին ը նդ դեմ Միա ցյալ 
Թա գա վո րու թյան Եվ րո պա կան դա տա րա նի 13.07.1995 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61)։ Միա-
ժա մա նակ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ դա տա րան դի մե լու ար դյու նա վետ ի րա վուն քի ե րաշ խա վո րու մը չի նշա նա կում 
ըն դա մե նը մի ջամ տու թյան բա ցա կա յու թյուն, այլ կա րող է պա հան ջել, որ պե տու թյու նը 
ձեռ նար կի ո րո շա կի դրա կան քայ լեր այդ ուղ ղու թյամբ…(տե՛ս Էյ րին ը նդ դեմ Իռ լան դիայի 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 09.10.1979 թվա կա նի վճի ռը, կետ 25)։ Եվ րո պա կան Դա տա րա-
նը նշել է նաև, որ պե տա կան տուր քը վճա րե լու պար տա վո րու թյու նը չի կա րող դի տարկ-
վել որ պես դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, ո րն ի նք նին չի 
հա մա պա տաս խա նում Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին։ Այ նուա մե նայ նիվ, այդ 
տուր քե րի գու մա րը գնա հա տե լը ո րո շա կի գոր ծի հա տուկ հան գա մանք նե րի տե սան կյու-
նից, նե րա ռյալ՝ դրանք վճա րե լու դի մու մա տուի ու նա կու թյու նը և դա տա վա րու թյան այն 
փու լը, ո րում նման սահ մա նա փա կու մը կի րառ վել է, հան գա մանք ներ են, ո րոնք է ա կան 
են ո րո շե լու հա մար` ան ձն օ ժտ ված է ե ղել դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քով, թե՝ 
ոչ (տե՛ս Պոդ բի ելս կին և ՊՊՈւ Պոլ պուրն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
26.07.2005 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 65, « Պայ քար և Հաղ թա նակ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Հա յաս-
տա նի Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 45, 48)։

Վե րոն շյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյուն նե րը, այդ թվում՝ դրա տա րա ժամ կե տու մը կամ վճար ման հե տաձ-
գու մը նպա տակ են հե տապն դում վե րաց նել ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան այն-
պի սի խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք պայ մա նա վո րում են ան ձի մոտ հա մա պա տաս խան մի ջոց-
նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով դա տա րան դի մե լու, վե րա դաս ա տյան բո ղոք ներ-
կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը։ 

Այդ նպա տա կից ել նե լով` օ րենս դի րը, ի տար բե րու թյուն պե տա կան տուր քի վճա-
րու մից ա զա տե լու ձևով ար տո նու թյուն սահ մա նե լուն, դա տա րա նի հա մար ա ռա վել լայն 
հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն է սահ մա նել պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե-
տե լու կամ հե տաձ գե լու հար ցում։ Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է դա տա րա նի դե րով` որ-
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պես ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ նի, ո րը միա ժա մա նակ պետք է ա պա-
հո վի ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը (տե՛ս ը ստ հայ ցի Դա վիթ 
Սաա կյա նի ը նդ դեմ Լյու սա Սա հա կյա նի, Սե դա Սա հա կյա նի, Եր ևա նի կենտ րո նա կան 
նո տա րա կան գրա սե նյա կի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի, եր րորդ ան ձանց` Եր ևա նի 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 տեի Ա րաբ կի րի տա րած քային ստո րա բա ժան ման` ժա ռան գու թյան վկա յա գիրն ան-
վա վեր ճա նա չե լու, ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա-
սին քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան 
պա լա տի 05.05.2009 թվա կա նի թիվ Ե ՔԴ/0820/02/08 ո րո շու մը)։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը ո րոշ ման կա յաց ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման-
քը, որ հայց վոր նե րը չեն ներ կա յաց րել պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու հա-
մար հիմք հան դի սա ցող ի րենց գույ քային դրու թյան վե րա բե րյալ որ ևէ ա պա ցույց, ի սկ 
Դա տա րա նը բո ղո քը մեր ժե լիս գտել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ո րո շումն ի րա վա-
չափ է և կա յաց վել է օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի պահ պան մամբ։

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` հայ ցա դի մու մին կից միջ նոր դու թյամբ Գո հար 
Կա րագյո զ յա նը, Ռու բեն և Ար փի Կա րա պե տյան նե րը խնդ րել են տա րա ժամ կե տել պե-
տա կան տուր քի վճա րու մը և այն լու ծել վճ ռով` հաշ վի առ նե լով, որ ներ կա յումս չեն աշ-
խա տում և գտն վում են նյու թա կան ծանր պայ ման նե րում։ 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նը 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը ստու գե լիս պար տա վոր էր 
պար զել, թե սույն գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րանն ա ռաջ նորդ վել է ա րդյոք ան ձի ար-
դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ա պա հով ման սկզ բուն քով և ե լել է այդ ի րա վուն քը ոչ 
միայն տե սա կա նո րեն, այլև գործ նա կա նում ա պա հո վե լու նպա տա կից։ Այդ հան գա ման-
քը պար տա վո րեց նում է վեր ջի նիս իր հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նել` 
ել նե լով ան ձի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման գե րա կա-
յու թյու նից։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի վե րոն շյալ 
ձևով ի րա կա նա ցու մը սույն գոր ծով պետք է դրս ևոր վեր` հայց ներ կա յաց նե լու պա հին 
պե տա կան տուրք վճա րե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը պար զե լու ուղ ղու-
թյամբ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լով` տվ յալ դեպ քում հայց վոր նե րին 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ներ կա յաց նե լու միջ նոր դու թյու նը հիմ նա վո րող ա պա ցույց-
ներ։ Մինչ դեռ, ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը հայց վոր նե րին նման հնա րա վո րու թյուն չի 
տվել, ի սկ Դա տա րանն էլ իր հեր թին, հաշ վի չառ նե լով վե րո հի շյալ հան գա ման քը, մեր-
ժել է բո ղո քը: 

Ինչ վե րա բե րում է Դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ Դա տա րա նը չի 
քն նար կում բո ղո քը` « Պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տը տա րա ժամ կե տե լու վե-
րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու» մա սով, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 125-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րագր ված դրույ թից ա կն հայտ է, որ 
ո րո շումն այդ մա սով բո ղո քարկ ման են թա կա չէ, վար չա կան դա տա րա նը` 3 դա տա վո-
րի կազ մով, «  Պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու» մա սով բո ղո քը քն նար կե լու ի րա վա սու թյուն չու նի, քա նի որ 
նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով` դա տա րա նի հա մար նման ի րա վունք սահ ման ված չէ, 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 .
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կետի 
հա մա ձայն` դա տա վո րը վե րա դարձ նում է հայ ցա դի մու մը, ե թե չեն ներ կա յաց վել սահ-
ման ված կար գով և չա փով պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող փաս տաթղ թեր, 
ի սկ այն դեպ քե րում, ե րբ o րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե-
տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու թյուն` բա-
ցա կա յում է դրա վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը, կամ նման միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 125-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը` 3 դա տա վո րի կազ մով, քն նում է վար չա կան դա-
տա րա նի կա յաց րած հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց-
ված բո ղոք նե րը:

Վե րոն շյալ նոր մե րից հետ ևում է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ հայ ցա դի մու մի վե րա-
դարձ ման հիմք է միայն պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե-
տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան մեր ժու մը, և այդ ո րոշ-
ման դեմ ներ կա յաց վել է բո ղոք, ա պա վար չա կան դա տա րա նի կող մից 3 դա տա վո րի 
կազ մով բո ղո քի քն նու թյան ա ռար կան պետք է լի նի նման միջ նոր դու թյան մերժ ման 
հետ ևան քով հայ ցա դի մու մի վե րա դար ձը: Հետ ևա բար, Դա տա րա նը 3 դա տա վո րի կազ-
մով բո ղո քի քն նու թյան ժա մա նակ պետք է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ ներ ներ կա յաց-
ված միջ նոր դու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, քա նի որ տվ յալ դեպ քում չի կա րող հայ-
ցա դի մու մի վե րա դար ձի օ րի նա կա նու թյու նը գնա հատ վել ա ռանց դրա հիմ քը կազ մող 
միջ նոր դու թյու նը քն նար կե լու: Այդ դիր քո րո շու մը բխում է նաև ան ձի` դա տա րա նի մատ-
չե լի ու թյան սահ մա նադ րա կան սկզ բուն քից, քա նի որ բո ղո քի` միջ նոր դու թյան հիմ նա-
վոր վա ծու թյան մա սը քն նարկ ման ա ռար կա չդարձ վե լու դեպ քում ֆի նան սա կան սահ-
մա նա փա կում նե րի պատ ճա ռով ան ձի` դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ա պա հով ման մե-
խա նիզմ ներն ար դյու նա վետ չեն կա րող հա մար վել: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու-
թյու նը բա վա րար է, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ և 118.3-րդ հոդ-
ված նե րով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն, Դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118-րդ հոդ վա ծով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-2411-րդ 
հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 18.08.2010 
թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ. վե-
րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 02.08.2010 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճար ման 
ժամ կե տը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու և հայ ցա դի մու մը 
վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը։ 

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

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

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ո րո շում Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2654/05/10
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2654/05/10   2010թ.
Նա խա գա հող դա տա վոր` Լ. Սո սյան
Դա տա վոր ներ` Ա. Սարգ սյան
 Ա. Միր զո յան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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

2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 22-ին,
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի Գա յա նե Մել կու մյա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան` Եր-

ևա նի քա ղա քային խորհր դի գոր ծա դիր կո մի տեի 23.03.1950 թվա կա նի թիվ 5 ար ձա նագ-
րու թյան տես քով վար չա կան ակ տը` 284-Ա հո ղա մա սի մա սով, մաս նա կի առ ո չինչ ճա-
նա չե լու և որ պես հետ ևանք` այն 284-Դ հո ղա մա սով փո խա րի նե լու պա հանջ նե րի մա-
սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 31.08.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր-
ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Գա յա նե Մել կու մյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ռու դոլֆ Հու նա նյա նի 
բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Գա յա նե Մել կու մյա նը պա հան ջել է Եր ևա նի քա ղա քային 

խորհր դի գոր ծա դիր կո մի տեի 23.03.1950 թվա կա նի թիվ 5 ար ձա նագ րու թյան տես քով 
վար չա կան ակ տը` 284-Ա հո ղա մա սի մա սով, մաս նա կի ճա նա չել առ ո չինչ և որ պես հետ-
ևանք` այն փո խա րի նել 284-Դ հո ղա մա սով: Միա ժա մա նակ, Գա յա նե Մել կու մյա նը միջ-
նոր դել է հե տաձ գել պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 02.08.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա յա նե Մել կու մյա-
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նի միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է, ի սկ հայ ցա դի մու մը և դրան կից փաս տաթղ թե րը վե րա-
դարձ վել են:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 18.08.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա-
րա նի 02.08.2010 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տը տա րա ժամ կե տե լու 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու և հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ-
ման դեմ Գա յա նե Մել կու մյա նի բե րած բո ղո քը վե րա դարձ վել է: Միա ժա մա նակ, բո ղո-
քը ներ կա յաց նե լու ըն թա ցա կար գի հետ կապ ված թե րու թյու նը վե րաց նե լու և այն կր կին 
ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման վել է ժամ կետ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 31.08.2010 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 02.08.2010 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճար ման 
ժամ կե տը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու և հայ ցա դի մու մը 
վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Գա յա նե Մել կու մյա նի բե րած բո ղո քը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա յա նե Մել կու մյա 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.
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 ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ 
հոդ վա ծը, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի «դ» են թա կե տը, ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-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.

Դա տա րանն ան տե սել է, որ Գա յա նե Մել կու մյա նը միջ նոր դել է հե տաձ գել պե տա-
կան տուր քի վճա րու մը և այդ հար ցին ան դրա դառ նալ վճ ռով: Նման պայ ման նե րում 
Դա տա րա նը պար տա վոր էր ա ռաջ նորդ վել ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան 
ա պա հով ման սկզ բուն քով և այդ ի րա վուն քը պահ պա նել ոչ միայն տե սա կա նո րեն, այլ 
նաև ի րա կա նաց նել գործ նա կա նում: Նշ ված հան գա ման քը պար տա վո րեց նում է դա տա-
րա նին իր հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նել` ել նե լով ան ձի հիմ նա րար 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման գե րա կա յու թյու նից, ին չը տվ յալ դեպ-
քում չի ար վել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել» և « վե րա-
նայել» Դա տա րա նի 31.08.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նար կե 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 1-ին պար բե րու թյան 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 
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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 ցիայի 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 ցիա 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 վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա-
կան տուր քի չա փի, դրա վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե-
լու կամ տա րա ժամ կե տե լու և դրա չա փը նվա զեց նե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն-
նե րը կար գա վոր վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րեն քով:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան 
տուրք վճա րող ներն ի րա վունք ու նեն ... դի մել հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին-
ներ` պե տա կան տուր քի վճար ման ար տո նու թյուն ներ ստա նա լու հա մար ...:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի «դ» են թա կե տի հա մա-
ձայն` պե տա կան տուր քի գծով կա րող են սահ ման վել հետ ևյալ ար տո նու թյուն նե րը` պե-
տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տի հե տաձ գում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րով ար դեն ի սկ ան-
դրա դար ձել է պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տի հե տաձգ ման հար ցին: Մաս նա-
վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով 
ե րաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան տե սան կյու նից Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) եր բեք չի բա ցա ռել, որ 
կա րող են լի նել դեպ քեր, ե րբ ար դա րա դա տու թյան շա հե րից ել նե լով` ան հրա ժեշտ լի նի 
ֆի նան սա կան սահ մա նա փա կում ներ կի րա ռել դա տա րան դի մե լու` ան հատ նե րի ի րա-
վունք նե րի նկատ մամբ (տե’ս` Տոլս տոյ-Մի լոս լավս կին ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու-
թյան, Եվ րո պա կան դա տա րա նի 13.07.1995 թվա կա նի վճի ռը): Միա ժա մա նակ, Եվ րո պա-
կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դա տա-
րան դի մե լու ար դյու նա վետ ի րա վուն քի ե րաշ խա վո րու մը չի նշա նա կում ըն դա մե նը մի-
ջամ տու թյան բա ցա կա յու թյուն, այլ կա րող է պա հան ջել, որ պե տու թյու նը ձեռ նար կի ո րո-
շա կի դրա կան քայ լեր այդ ուղ ղու թյամբ (տե’ս` Էյ րին ը նդ դեմ Իռ լան դիայի, Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 09.10.1979 թվա կա նի վճի ռը): Բա ցի այդ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը հաշ վի 
է առ նում այն դեպ քե րը, ե րբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ դա տա կան տուր քե րից 
ա զա տե լու ո րո շու մը ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող է չե ղ յալ հայ տա րար վել դա տա րան-
նե րի կող մից, ե թե ա զա տե լու հա մար հիմք հան դի սա ցած հան գա մանք նե րը դա դա րում 
են գո յու թյուն ու նե նա լուց, կամ ե րբ դի մո ղին դա տա վա րու թյան սկզբ նա կան փու լում 
հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը դա տա րան նե րին չի զր կում հե տա գա ցան կա-
ցած փու լում` դի մո ղի ֆի նան սա կան դրու թյու նը բա րե լավ վե լու դեպ քում վեր ջի նից դա-
տա կան տուրք գան ձե լու հնա րա վո րու թյու նից (տե’ս` Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր-
ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 16.06.2001 թվա կա նի վճի ռը): Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
նշում է նաև, որ պե տա կան տուր քը վճա րե լու պար տա վո րու թյու նը չի կա րող դի տարկ-
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վել որ պես դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, ո րն ի նք նին չի 
հա մա պա տաս խա նում Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին: Այ նուա մե նայ նիվ, այդ 
տուր քե րի գու մա րը գնա հա տե լը ո րո շա կի գոր ծի հա տուկ հան գա մանք նե րի տե սան-
կյու նից, նե րա ռյալ դրանք վճա րե լու դի մու մա տուի ու նա կու թյու նը և դա տա վա րու թյան 
այն փու լը, ո րում նման սահ մա նա փա կու մը կի րառ վել է, հան գա մանք ներ են, ո րոնք է ա-
կան են ո րո շե լու հա մար` ան ձն օ ժտ ված է ե ղել դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն-
քով, թե` ոչ (տե’ս` Պոդ բի ելս կին և ՊՊՈւ Պոլ պուրն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի, թիվ 39199/98, 
26.07.2005 թվա կան, « Պայ քար և հաղ թա նակ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, 20.12.2007 
թվա կան, գան գատ թիվ 21638/2003): Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րը, այդ թվում` դրա տա րա ժամ կե-
տու մը կամ վճար ման հե տաձ գու մը, նպա տակ են հե տապն դում վե րաց նել ար դա րա դա-
տու թյան մատ չե լի ու թյան այն պի սի խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք պայ մա նա վո րում են ան ձի 
մոտ հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով դա տա րան դի մե լու, 
վե րա դաս ա տյան բո ղոք ներ կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը: Այդ նպա տա կից ել նե լով` 
օ րենս դի րը, ի տար բե րու թյուն պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու ձևով ար տո նու-
թյուն սահ մա նե լուն, դա տա րա նի հա մար ա ռա վել լայն հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն է 
սահ մա նել պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու կամ հե տաձ գե լու հար ցում: 
Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է դա տա րա նի դե րով` որ պես ար դա րա դա տու թյուն ի րա-
կա նաց նող մարմ նի, ո րը միա ժա մա նակ պետք է ա պա հո վի ան ձի ար դա րա դա տու թյան 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը (տե’ս` Դա վիթ Սաա կյանն ը նդ դեմ Լյու սա Սա հա կյա նի, Սե-
դա Սա հա կյա նի, Եր ևա նի կենտ րո նա կան նո տա րա կան գրա սե նյա կի նո տար Էմ մա Շա-
բո յա նի, եր րորդ ան ձանց` Եր ևա նի 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 տեի Ա րաբ կի րի տա րած քային ստա-
րա բա ժան ման` ժա ռան գու թյան վկա յա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու, ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.05.2009 
թվա կա նի ո րո շու մը, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՔԴ/0820/02/08):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Գա յա նե Մել կու մյա նը հայ ցա դի մու մին կից 
ներ կա յաց րել է միջ նոր դու թյուն, ո րով խնդ րել է հե տաձ գել պե տա կան տուր քի վճար-
ման ժամ կե տը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ ներ կա յումս չի աշ խա տում: ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նը 02.08.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա յա նե Մել կու մյա նի նշ ված միջ նոր դու թյու-
նը մեր ժել է, ի սկ հայ ցա դի մու մը և դրան կից փաս տաթղ թե րը վե րա դարձ րել է վեր ջի նիս 
այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ նա միջ նոր դու թյամբ չի ներ կա յաց րել պե տա կան տուր-
քի վճա րու մը հե տաձ գե լու հա մար հիմք հան դի սա ցող որ ևէ հիմ նա վո րում, այն է` գույ-
քային դրու թյան վե րա բե րյալ ա պա ցույց:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը սույն 
գոր ծով ա ռա ջին հեր թին պետք է ա ռաջ նորդ վեր ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի-
ու թյան ա պա հով ման սկզ բուն քով և ել ներ այդ ի րա վուն քը ոչ միայն տե սա կա նո րեն, այլև 
գործ նա կա նում ա պա հո վե լու նպա տա կից: Նշ ված հան գա ման քը պար տա վո րեց նում է 
դա տա րա նին իր հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նել` ել նե լով ան ձի հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման գե րա կա յու թյու նից:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` «Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ 
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և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 28.10.2010 թվա-
կա նի թիվ ՀՕ-135-Ն օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 118-րդ և 118.3-րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե 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 վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118-րդ հոդ վա ծով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-2411-րդ 
հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 31.08.2010 
թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ. վե-
րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 02.08.2010 թվա կա նի « Պե տա կան տուր քի վճար ման 
ժամ կե տը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու և հայ ցա դի մու մը 
վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

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

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1040/05/12
դա տա րա նի ո րո շում   2012թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1040/05/12 
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 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ Վ. Ա ԲԵԼՅԱ 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 օ գոս տո սի 22-ին, 
քն նար կե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու-

թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի 10.05.2012 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ՝ 
ը ստ հայ ցի Ծա ռա յու թյան ը նդ դեմ Ռու բեն Մայի լ յա նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի 
մա սին, և հա կընդ դեմ հայ ցի` 15.01.2010 թվա կա նի ԱԲ թիվ 397234 վար չա կան ակ տը վե-
րաց նե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ծա ռա յու թյու նը պա հան ջել է Ռու բեն Մայի լ յա նից 10.000 ՀՀ 

դրամ բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ ար ձա կել վճար ման կար գադ րու թյուն:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 24.05.2010 թվա կա նին ար ձա կել է վճար ման կար գադ-

րու թյուն:
Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Ռու բեն Մայի լ յա նը պա հան ջել է վե րաց-

նել Ծա ռա յու թյան 15.01.2010 թվա կա նի ԱԲ թիվ 397234 վար չա կան ակ տը: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 27.02.2012 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:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

Գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում Ծա ռա յու թյու նը հայ ցից հրա ժար վել է` նկա տի ու նե-
նա լով, որ Ռու բեն Մայի լ յա նը սահ ման ված ժամ կե տում վճա րել է վար չա կան տու գան քի 
գու մա րը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Ռ. Սարգ սյան, այ սու հետ՝ 
Դա տա րան) 27.03.2012 թվա կա նի վճ ռով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է: Միա-
ժա մա նակ ո րոշ վել է Ծա ռա յու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռ նա գան ձել 1.500 ՀՀ դրամ` 
որ պես հայց ներ կա յաց նե լու հա մար չվ ճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
10.05.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է` հա-
կընդ դեմ հայ ցի մա սով վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված պե տա-
կան տուրք վճար ված և պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն սահ մա նե լու միջ նոր դու-
թյուն ներ կա յաց ված չլի նե լու հիմ քով: Միա ժա մա նակ ար ձա նագր վել է բո ղո քում թույլ 
տր ված խախ տում նե րը վե րաց նե լու պա րա գա յում ո րո շումն ստա նա լուց հե տո տասն-
հին գօ րյա ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք կր կին ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն:

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 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 « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի «իբ» կե տը, 2-րդ մա սը։ 
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 ան կախ հա կընդ դեմ հայ ցի բնույ թից 

և բո վան դա կու թյու նից ան ցու մը հայ ցային վա րույ թի կա տար վում է վճար ման կար գադ-
րու թյան վա րույ թից, ո րով, հետ ևա բար նաև դրա դեմ վե րաքն նիչ բո ղո քով բո ղոք բե րած 
ան ձն ա զատ ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մից: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նի 10.05.2012 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը։

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան 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.
« 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 մաuում 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։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար-
ձել է վճար ման կար գադ րու թյան վա րույ թից հայ ցային վա րույ թի ան ցնե լու պա րա գա յում 
հայց վո րի կող մից պե տա կան տուր քի վճար ման հար ցին և 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-
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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, 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 (տե՛ս ը ստ 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 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 01.07.2011 թվա կա նի թիվ 
ՎԴ6/0035/05/10 ո րո շու մը):

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լը պատ ճա ռա բա նել 
է նրա նով, որ Ծա ռա յու թյան կող մից բո ղո քարկ վել է Դա տա րա նի 27.03.2012 թվա կա նի 
վճիռն ամ բող ջու թյամբ, ո րով լու ծում է տր վել նաև հա կընդ դեմ հայ ցին, ի սկ նշ ված պա-
հան ջի մա սով Ծա ռա յու թյու նը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի կար գով ա զատ ված չէ բո ղոք բե րե լու հա մար պե տա կան տուր քի վճա րու մից:

Մինչ դեռ վե րաքն նիչ բո ղո քով Ծա ռա յու թյու նը պա հան ջել է բե կա նել Դա տա րա նի 
27.03.2012 թվա կա նի վճ ռի` Ծա ռա յու թյու նից պե տա կան բյու ջե 1.500 ՀՀ դրամ բռ նա գան-
ձե լու մա սը և այն փո փո խել` պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո ղոք բե րած 
ան ձն ա զատ ված է սույն գոր ծով հայ ցի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու-
մից: Հետ ևա բար, նկա տի ու նե նա լով, որ բո ղոք բե րած ան ձը Դա տա րա նի վճի ռը բո ղո-
քար կել է ոչ թե ամ բող ջու թյամբ, այլ հայց ներ կա յաց նե լու հա մար իր նկատ մամբ պե տա-
կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն դնե լու մա սով, ա պա վեր ջինս օ րեն քի ու ժով 
ա զատ ված է նաև Դա տա րա նի վճ ռի նշ ված մա սի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 վե րաց 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-րդ, 118.15-րդ, 118.17-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի 10.05.2012 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը։

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ԳՈՐ ԾԻ ՔՆ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԼՈՒ ԾՈՒ ՄԸ  
ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

Գործ հա րու ցե լու հիմ քը և հայ ցի տե սակ նե րը

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

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ո րո շում  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2298/05/10
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2298/05/10 2010թ.
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Ա բո վ յան
Դա տա վոր ներ՝ Լ. Սո սյան
 Ռ. Սարգ սյան
       

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

 
2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 06-ի ն
քն նար կե լով Եր ևա նի «Գ լա ձոր» հա մալ սա րան ու սում նաար տադ րա կան կոո-

պե րա տի վի (այ սու հետ` Հա մալ սա րան) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
03.08.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Հա մալ սա րա նը դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցա դի մում ը նդ դեմ ՀՀ կր թու թյան և 

գի տու թյան նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն)` Նա խա րա րու թյան՝ պե-
տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի հետ կապ ված հա րա բե րու-
թյուն նե րում հա վա տար մագր ման պա հան ջի շր ջանց ման գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր-
ծու թյու նը), Հա մալ սա րա նի «Հայոց լե զու և գրա կա նու թյուն» և « Թարգ ման չա կան գործ» 
մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով հա վա տար մագ րում չի րա կա նաց նե լու հետ կապ ված գոր-
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ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու և «Հայոց լե զու և գրա կա-
նու թյուն» և « Թարգ ման չա կան գործ» մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով հա վա տար մագ րում 
կազ մա կեր պե լուն Նա խա րա րու թյա նը պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 09.07.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մերժ վել է ։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 03.08.2010 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ Հա մալ սա րա նի բո ղո քը մերժ վել է ։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հա մալ սա 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.
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 ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 13-րդ հոդ վա-
ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 8-րդ, 68-րդ, 79-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.

Դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի սահ մա նա փա կու մը չի տա րած վում նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սին 
հա մա պա տաս խան ներ կա յաց ված հայ ցա տե սա կի վրա, չի փաս տել, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նը չէր կա րող հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժել: Նման պայ ման նե րում Դա-
տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մասն 1-ին մա սի հետ որ ևէ կապ չու նի, և այդ մա սով որ ևէ սահ մա նա փա կում առ կա 
չէ:

Դա տա րա նը, մեր ժե լով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ ման դեմ 
բեր ված բո ղո քը, բո ղոք բե րած ան ձին զր կել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն-
ցիայով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից։ 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Դա տա րա նի 
03.08.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը։ 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նար կե 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 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 կետւմ իր գոր ծի հրա պա րա կային քն նու թյան ի րա վունք։

Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա 
քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված 
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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 ցիայի 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։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, 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 կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի Կոն վեն ցիայի 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 ցիա 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)։

Բա ցի այդ, 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան-
ձի քա ղա քա ցիա 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 ցիա 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 ցիայի 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 ցիա 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 նի հու նի սի 19, կետ 52, Զ-ն և այ լոք ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո-
րու թյան(Z. and Others v. The United Kingdom), թիվ 29392/95, 91-93-րդ կե տեր)։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ նույն օ րենսգր քով սահ ման ված 
կար գով ի րա վունք ու նի դի մե լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան 
կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան-
ձանց վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ`

1) խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե-
րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, այդ 
թվում, ե թե` 

ա. խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման հա մար,

բ. չեն ա պա հով վել ան հրա ժեշտ պայ ման ներ՝ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար, սա կայն դրանք պետք է ա պա հով վեին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա-
նադ րու թյան, մի ջազ գային պայ մա նագ րի, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի ու ժով,

2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դր վել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն,
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3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
1. ճա նաչ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ճա նա չե լու որ ևէ ի րա վա հա րա-

բե րու թյան առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, ե թե նա չի կա րող հայց ներ կա յաց նել 
նույն օ րենսգր քի 65-67-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան:

2. Ճա նաչ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ճա նա չե լու վար չա կան ա կտն 
առ ո չինչ լի նե լը:

3. Ճա նաչ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե-
լու այլևս ի րա վա բա նա կան ուժ չու նե ցող մի ջամ տող վար չա կան ակ տը կամ գոր ծո ղու-
թյու նը, ե թե հայց վորն ար դա րա ցի ո րեն շա հագրգռ ված է ակ տը կամ գոր ծո ղու թյու նը ոչ 
ի րա վա չափ ճա նա չե լու մեջ, այ սինքն՝ 1) առ կա է նմա նա տիպ ի րա վի ճա կում նմա նա տիպ 
մի ջամ տող վար չա կան ա կտ կր կին ըն դու նե լու կամ գոր ծո ղու թյուն կր կին կա տա րե լու 
վտանգ, 2) հայց վո րը մտա դիր է պա հան ջել գույ քային վնա սի հա տու ցում, կամ 3) դա 
նպա տակ է հե տապն դում վե րա կանգ նե լու հայց վո րի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը 
կամ գոր ծա րար համ բա վը: 

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ան ձի դա տա րան դի մե-
լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով։ Ը նդ ո րում, 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու-
նից հետ ևում է, որ ճա նաչ ման հայ ցով դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա-
նա փակ վել, ե թե ան ձն ու նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-67-րդ հոդ-
ված նե րով նա խա տես ված վի ճարկ ման, պար տա վո րեց ման կամ գոր ծո ղու թյան կա տար-
ման հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րով նա խա տես ված ճա նաչ ման 
հայց ներ կա յաց նե լու հա մար որ ևէ սահ մա նա փա կում նա խա տես ված չէ:

Սույն գոր ծով Հա մալ սա րա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել պա հան ջե լով`
1. Նա խա րա րու թյան` պե տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե-

րի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րում հա վա տար մագր ման պա հան ջի շր ջանց ման 
գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) ճա նա չել ոչ ի րա վա չափ,

2. Նա խա րա րու թյան` Հա մալ սա րա նի «Հայոց լե զու և գրա կա նու թյուն» և « Թարգ-
ման չա կան գործ» մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով հա վա տար մագ րում չի րա կա նաց նե լու 
հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) ճա նա չել ոչ ի րա վա չափ,

3. վե րաց նել Նա խա րա րու թյան ան գոր ծու թյան հետ ևանք նե րը` պար տա վո րեց-
նե լով վեր ջի նիս ան հա պաղ կազ մա կեր պել Հա մալ սա րա նի «Հայոց լե զու և գրա կա նու-
թյուն» և « Թարգ ման չա կան գործ» մաս նա գի տու թյուն նե րի գծով հա վա տար մագ րու մը։

Դա տա րա նը բո ղո քը մեր ժե լով՝ նշել է, որ այն իր ձևա կերպ մամբ չի հա մա պա տաս-
խա նում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-
ման ված կար գա վոր մա նը: Միա ժա մա նակ Դա տա րա նը գտել է, որ ե թե հայց վորն ու նի 
տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյան կա պակ ցու թյամբ իր շա հերն ու ի րա վունք նե րը պաշտ-
պա նե լու հա մար վի ճարկ ման, պար տա վո րեց ման կամ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց 
ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն, ա պա նա պետք է ներ կա յաց նի տվ յալ հայ ցը և ոչ թե 
ճա նաչ ման ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը ճա նա չե լու 
մա սին հայ ցը: 
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Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված ճա նաչ-
ման հայ ցը վե րա բե րում է վար չա կան մարմ նի գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լուն, 
ո րի ներ կա յաց ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը նա խա տես ված է ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով, ի սկ նշ ված մա սով հայց ներ կա-
յաց նե լու դեպ քում նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի սահ մա նա փա կու մը չի տա րած վում: 

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-րդ և 118.3-րդ հոդ ված նե-
րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, 
Դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118-րդ և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-2411-րդ հոդ ված նե-
րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.08.2010 
թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` վե-
րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 09.07.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը 
մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը։ 

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ՝ս տո րագ րու թյուն ներ
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Հայ ցա դի մում ըն դու նե լը, հայ ցա դի մում վե րա դարձ նե լը, 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լը

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/4556/05/10
դա տա րա նի ո րո շում   2011թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4556/05/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քե լ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2011 թվա կա նի հու նի սի 27-ին,
քն նար կե լով Ֆահ րադ, Հա կոբ Ա փու ջա նյան նե րի, Գյուլ վարդ Համ բա րյա նի, Թեհ մի նե 

Դու նա մա լ յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.03.2011 թվա կա-
նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ, ը ստ հայ ցի Ֆահ րադ, Հա կոբ Ա փու ջա նյան նե-
րի, Գյուլ վարդ Համ բա րյա նի, Թեհ մի նե Դու նա մա լ յա նի, Ա րա մազդ և Ա րամ Ա փու ջա նյան նե-
րի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ Հա կոբ Ա փու ջա նյա նի, Թեհ մի նե Դու նա մա լ յա նի ը նդ դեմ 
Ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մնա ցած ըն տա նիք-
նե րի բնա կա րա նային խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա-
նաց վող բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կե լի 
տնե րի (բ նա կա րան նե րի) հատ կաց ման հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի (այ սու հետ` Հանձ նա ժո-
ղով)` 05.10.2010 թվա կա նի ո րո շու մը Ֆահ րադ Ա փու ջա նյա նին, նրա ըն տա նի քի ան դամ ներ 
Գյուլ վարդ Համ բա րյա նին, Հա կոբ Ա փու ջա նյա նին, Թեհ մի նե Դու նա մա լ յա նին, Ա րա մազդ և 
Ա րամ Ա փու ջա նյան նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2010 թվա կա նի պե տա կան բյու-
ջե ով նա խա տես ված հատ կա ցում նե րի հաշ վին ի րա կա նաց վող բնա կա րա նային շի նա րա-
րու թյան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում Սպի տակ քա ղա քի « Վար պե տաց» թա ղա մա սում կա ռուց-
ված բնա կե լի տնե րից տուն ստա ցող նե րի ցու ցա կում չընդգր կե լու մա սով ան վա վեր ճա նա-
չե լու և բնա կա րան հատ կաց նե լու վե րա բե րյալ բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լուն 
Հանձ նա ժո ղո վին պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին, 
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ֆահ րադ, Հա կոբ Ա փու ջա նյան նե րը, Գյուլ վարդ Համ բա րյա-

նը, Թեհ մի նե Դու նա մա լ յա նը, Ա րա մազդ և Ա րամ Ա փու ջա նյան նե րի օ րի նա կան ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ Հա կոբ Ա փու ջա նյա նը, Թեհ մի նե Դու նա մա լ յա նը պա հան ջել են Սպի տակ 
քա ղա քի « Վար պե տաց» թա ղա մա սում կա ռուց ված բնա կե լի տնե րից տուն ստա ցող նե-
րի ցու ցա կում ի րենց չընդգր կե լու մա սով ան վա վեր ճա նա չել Հանձ նա ժո ղո վի 05.10.2010 
թվա կա նի ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 15.12.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա-
դարձ վել է:

30.12.2010 թվա կա նին դի մե լով դա տա րան՝ Ֆահ րադ, Հա կոբ Ա փու ջա նյան նե րը, 
Գյուլ վարդ Համ բա րյա նը, Թեհ մի նե Դու նա մա լ յա նը, Ա րա մազդ և Ա րամ Ա փու ջա նյան-
նե րի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ Հա կոբ Ա փու ջա նյա նը, Թեհ մի նե Դու նա մա լ յա նը 
պա հան ջել են նաև պար տա վո րեց նել Հանձ նա ժո ղո վին ըն դու նե լու բնա կա րան հատ-
կաց նե լու վե րա բե րյալ բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 14.01.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
03.03.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայց վոր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Ռո բերտ Պո ղո սյա նի վե-
րաքն նիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 14.01.2011 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել հայց վոր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Ռո-
բերտ Պո ղո 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.
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 ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծը, 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 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, սխալ է 
մեկ նա բա նել ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 26.11.2009 թվա կա նի թիվ 1402-Ն ո րոշ ման 6-րդ կե տը, 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 4-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 գտել է, որ Հանձ նա ժո ղո վի 05.10.2010 թվա կա նի թիվ 20 

ար ձա նագ րու թյամբ կա յաց ված ո րո շու մը եզ րա փա կիչ ա կտ չէ և այն նպա տա կամղ ված 
է վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նման եզ րա հանգ ման է ե կել 
ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 26.11.2009 թվա կա նի թիվ 1402-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 6-րդ կե տի 
մեկ նա բան ման ար դյուն քում: Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ այն 
ըն տա նիք նե րի հա մար, ո րոնց վե րա բե րյալ Հանձ նա ժո ղո վը կա յաց րել է ո րո շում` ցու-
ցա կում չընդգր կե լու մա սին, հա րուց ված վար չա կան վա րույթն ա վարտ վում, եզ րա փակ-
վում է Հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ, քա նի որ Հանձ նա ժո ղո վի ըն դու նած ո րո շու մը ՀՀ քա-
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ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի կող մից որ ևէ գնա հա տա կա նի չի ար ժա նա ցել, այ սինքն` 
Հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ եզ րա փակ վել է հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը: Հետ ևա-
բար, նշ ված ան ձանց հա մար Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շումն այն վերջ նա կան վար չա կան 
ա կտն է, ո րի ար դյուն քում նրանք ը նկ նում են ոչ բա րեն պաստ դրու թյան մեջ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ կր կին ան գամ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը չի 
կա րող պա րու նա կել այլ պա հանջ, ո րը ներ կա յաց ված չի ե ղել նա խա պես նար կա յաց ված 
հայ ցա դի մու մում: Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ նման սահ մա-
նա փա կում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված չէ:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 03.03.2011 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նար կե 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.
« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ 

հոդ վա ծով վար չա կան մար մին նե րը բնո րոշ վում են որ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան և տա րած քային կա ռա վար ման, ի նչ պես 
նաև տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին ներ, ի սկ վար չա րա րու թյու նը` որ պես վար չա-
կան մար մին նե րի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող գոր ծու նե ու թյուն, ո րը եզ րա փակ վում 
է վար չա կան կամ նոր մա տիվ ակ տե րի ըն դուն մամբ, ի նչ պես նաև գոր ծու նե ու թյուն կամ ան-
գոր ծու թյուն, ո րն ան ձանց հա մար ա ռա ջաց նում է փաս տա կան հետևանք ներ:

« 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 ուղղ 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 53-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն` վար չա կան ա կտն ար տա քին 
ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող այն ո րո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա-
կան ի րա վա կան ա կտն է, ո րը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային ի րա վուն քի 
բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, և ուղղ ված է ան ձանց հա-
մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն 
կամ ճա նա չե լուն:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն` բա րեն պաստ վար չա կան ա կտն 
այն վար չա կան ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան մար մին ներն ան ձանց տրա մադ րում 
են ի րա վունք ներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս-
տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման:

Նույն մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն` մի ջամ տող վար չա կան ա կտն այն վար չա կան 
ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան մար մին նե րը մեր ժում, մի ջամ տում, ը նդ հուպ սահ մա-
նա փա կում են ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը, որ ևէ պար տա կա նու թյուն են 
դնում նրանց վրա կամ ցան կա ցած այլ ե ղա նա կով վատ թա րաց նում են նրանց ի րա վա-
կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 26.11.2009 թվա կա նի «Ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում ե րկ-
րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մնա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նային խն դիր նե րի 
լուծ ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող բնա կա րա նային շի նա-
րա րու թյան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կե լի տնե րի (բ նա կա րան նե րի) 
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հատ կաց ման հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի կա նո նա կար գը հաս տա տե լու, Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան 1999 թվա կա նի հու նի սի 10-ի թիվ 432 և 2008 
թվա կա նի նոյեմ բե րի 13-ի թիվ 1337-Ն ո րո շում նե րում լրա ցում ներ ու փո փո խու թյուն ներ 
կա տա րե լու մա սին» թիվ 1402-Ն ո րոշ ման 1-ին կե տով հաս տատ ված «Ա ղե տի գո տու 
բնա կա վայ րե րում ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մնա ցած ըն տա նիք նե րի բնա-
կա րա նային խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց-
վող բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա-
րան նե րի (բ նա կե լի տնե րի) հատ կաց ման հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի» կա նո նա կար գի 
(այ սու հետ` Կա նո նա կարգ) 6-րդ կե տի հա մա ձայն` Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա ռույթ ներն են`

1) հա մա պա տաս խան հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից հաս տատ ված` բնա կա-
րա նային պայ ման նե րի բա րե լավ ման կա րիք ու նե ցող` ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով 
ա նօթ ևան մնա ցած քա ղա քա ցի նե րի ցու ցա կում (այ սու հետ` հեր թա ցու ցակ) ը նդ գրկ-
ված ան ձանց հեր թա ցու ցա կում ը նդ գրկ վե լու չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նու-
թյան մա սին ո րո շու մը և հեր թա ցու ցա կում ը նդ գրկ ված ան ձանց հետ հան դի պում նե րը.

2) բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա-
կա րան նե րը (բ նա կե լի տնե րը) ստա նա լու հա վակ նող ան ձանց մշ տա կան բնա կու թյան 
և նրանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող բնա կա րա նի (բ նա կե լի տան) առ-
կա յու թյան մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա-
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի հետ տե ղե-
կատ վու թյու նը ճշ տե լու նպա տա կով հար ցում նե րի ի րա կա նա ցու մը.

3) հատ կաց վող բնա կա րա նի (բ նա կե լի տան) չա փի (սե նյակ նե րի թվով) ո րո շու մը.
4) բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա-

կա րան նե րը (բ նա կե լի տնե րը) ստա նա լու հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կի հաս տատ-
ման մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի հրա-
մա նի նա խագ ծի նա խա պատ րաս տու մը.

5) Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված ո րո շում նե րի մա սին հա մա պա տաս խան 
մարզ պետ նե րին և քա ղա քա ցի նե րին ի րա զե կե լը.

6) վի ճա կա հա նու թյամբ բնա կա րան նե րի բաշխ ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պու մը.
7) այլ ան հրա ժեշտ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը:
Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ան ձի նկատ-

մամբ հեր թա ցու ցա կում ը նդ գրկ վե լու չա փա նիշ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու մա սին ո րո-
շում կա յաց վե լու դեպ քում ան ձը հա մար վում է բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) ստա նա լուն չհա-
վակ նող, ին չից հետ ևում է, որ նման ո րո շումն ի րե նից ներ կա յաց նում է մի ջամ տող վար չա-
կան ա կտ, ո րով ա վարտ վում է ան ձի նկատ մամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը, քա նի 
որ դրա մի ջո ցով Հանձ նա ժո ղո վը մեր ժում է ան ձի` բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) ստա նա լուն 
հա վակ նե լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը: Դրան հա կա ռակ բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) 
ստա նա լուն հա վակ նող ան ձի դեպ քում նրա նկատ մամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույթն 
ա վարտ վում է ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի կող մից բնա կա րան նե րի (բ նա կե լի տնե-
րի) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կի հաս տատ ման մա սին հրա մա նի կա յաց մամբ: 

Այ սինքն` Կա նո նա կար գը նա խա տե սում է վար չա կան վա րույ թի ա վարտ ման եր կու 
հնա րա վո րու թյուն, ո րոն ցից մե կի ար դյուն քում ըն դուն վում է մի ջամ տող վար չա կան ա կտ` 
հեր թա ցու ցա կում ը նդ գրկ վե լու չա փա նիշ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու մա սին ո րո-
շում, ի սկ մյու սի ար դյուն քում` բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ` բնա կա րան նե րի (բ նա կե-
լի տնե րի) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կի հաս տատ ման մա սին հրա ման:
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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 րում նե րը, որ Հանձ նա ժո ղո վի 05.10.2010 թվա կա նի թիվ 20 ար ձա նագ րու-
թյամբ կա յաց րած ո րոշ մամբ պայ մա նա վոր ված հան րային սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի խախտ-
ման պն դու մը հիմ նա վոր չէ, քա նի որ նշ ված ո րոշ ման կա յաց մամբ հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թը չի եզ րա փակ վել: Նշ ված ար ձա նագ րու թյամբ կա յաց ված ո րո շումն ըն դա մե նը 
վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն է և նպա տա կամղ-
ված է վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը: Ա ղե տի գո տում պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա-
նաց վող բնա կա րա նային ա պա հով ման ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կե լի 
տնե րը հատ կաց նում է ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րը, ի սկ Հանձ նա ժո ղո վը նա խա-
պատ րաս տում է բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց ված 
բնա կա րան նե րը (բ նա կե լի տնե րը) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կի հաս տատ ման 
մա սին ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի հրա մա նի նա խա գիծ, ին չից հետ ևում է, որ վար-
չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վում է ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի հրա մա նով:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշ ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են, քա նի որ բնա կա րան նե րի (բ նա կե լի տնե րի) 
ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կի հաս տատ ման մա սին ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան 
նա խա րա րի հրա մա նը, հետ ևա բար նաև այդ հրա մա նի կա յաց մամբ վար չա կան վա րույ-
թի ա վար տը, վե րա բե րում է բա ցա ռա պես բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) ստա նա լուն հա-
վակ նող ան ձանց, ի սկ բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) ստա նա լուն չհա վակ նող ան ձանց մա-
սով վար չա կան վա րույթն ա վարտ վում է հեր թա ցու ցա կում ը նդ գրկ վե լու չա փա նիշ նե րին 
չհա մա պա տաս խա նե լու մա սին Հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ ման կա յաց մամբ, քա նի որ այդ 
ո րոշ ման մի ջո ցով Հաձ նա ժո ղո վը մեր ժում է ան ձանց` բնա կա րան (բ նա կե լի տուն) ստա-
նա լուն հա վակ նե լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը, հետ ևա բար նաև նրանց նկատ մամբ 
ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի նշ ված ո րոշ ման կա յաց ման հնա րա վո րու թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Հանձ նա ժո ղո վի 
05.10.2010 թվա կա նի թիվ 20 ար ձա նագ րու թյամբ կա յաց րած ո րո շու մը պա րու նա կում է 
վար չա կան ակ տի բո լոր վա վե րա պայ ման նե րը: 

Մաս նա վո րա պես` այն`
1) ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, այն է` կար գա վո րում է վար չա կան մարմ նի` 

Հանձ նա ժո ղո վի և ֆի զի կա կան ան ձանց` Ֆահ րադ Ա փու ջա նյա նի և նրա ըն տա նի քի ան-
դամ նե րի միջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը,

2) ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ է` դրա 1-ին հա վել վա ծի 42-րդ կետն ուղղ ված է 
Ֆահ րադ Ա փու ջա նյա նին և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րին,

3) ըն դուն վել է վար չա կան մարմ նի` Հանձ նա ժո ղո վի կող մից,
4) ըն դուն վել է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում, այն է` կար գա վո րում է ա ղե-

տի գո տու բնա կա վայ րե րում ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մնա ցած ըն տա նիք-
նե րի բնա կա րա նային խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ 
ի րա կա նաց վող բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց-
ված բնա կե լի տնե րի (բ նա կա րան նե րի) հատ կաց ման ո լոր տում ա ռա ջա ցած ի րա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րը,

5) հե տապն դում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տակ, այն է` կար գա վո րում 
է հայց վոր նե րի հեր թա ցու ցա կում ը նդ գր կե լու չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նու-
թյան հար ցը,
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6) ուղղ ված է Ֆահ րադ Ա փու ջա նյա նի և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րի ի րա վունք նե րի 
վե րաց մա նը` բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րի շր ջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա-
կա րան նե րը (բ նա կե լի տնե րը) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կում չընդգր կե լուն:

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Հանձ նա ժո ղո վի 05.10.2010 թվա-
կա նի թիվ 20 ար ձա նագ րու թյամբ կա յաց րած ո րո շու մը որ պես վար չա կան ա կտ չո րա կե-
լու վե րա բե րյալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հիմ նա վոր է նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի խախտ ված լի նե լու հիմ քով վճ ռա բեկ բո ղոք 
բե րած ան ձի փաս տար կը, հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո ղո քի հիմ քում բարձ րաց ված ի րա վա կան 
հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար վճ ռա բեկ բո ղո քի շր ջա նակ նե րում պետք է քն նարկ-
ման ա ռար կա դարձ վեն հետ ևյալ հար ցադ րում նե րը.

Արդյո՞ք հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լուց հե տո ան ձն ի րա վունք ու նի թե րու թյուն-
նե րը վե րաց նե լու հետ միա ժա մա նակ ա վե լաց նել հայ ցա պա հան ջը, և ա րդյո՞ք նշ վա ծը 
հիմք է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հա մար:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե-
տի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը մե ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե նույն 
օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տում հայց վո րը չի վե րաց-
րել հայ ցա դի մու մի այն պի սի թե րու թյուն նե րը, ո րոնց չվե րաց նելն ար գելք չէ գոր ծի քն նու-
թյան հա մար:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա-
ձայն` հայ ցա դի մու մում թույլ տր ված խախ տում նե րը վե րաց վե լու և ո րո շու մը ստա նա լու 
օր վա նից հե տո` 15-օ րյա ժամ կե տում, դա տա րան կր կին ներ կա յաց վե լու դեպ քում հայ-
ցա դի մու մը դա տա րա նում ըն դուն ված է հա մար վում սկզբ նա կան ներ կա յաց վե լու օ րը:

Նշ ված հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու դեպ քում դա-
տա րա նը նշում է այն խախ տում նե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել հայ ցա դի մու մը վե րա-
դարձ նե լու հա մար, ո րից հե տո ան ձը նույն հայ ցա դի մու մի մեջ` դա տա րա նի կող մից նշ ված 
խախ տում նե րը վե րաց նե լու դեպ քում ի րա վունք ու նի այն կր կին ներ կա յաց նել դա տա րան: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա վա րա կան վե-
րոն շյալ նոր մը չի ար գե լում ան ձին հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վե լու դեպ քում ներ կա յաց-
նել նոր պա հանջ նե րով հայ ցա դի մում: 

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լուց 
հե տո ան ձն ի րա վունք ու նի թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու հետ միա ժա մա նակ ա վե լաց նել 
հայ ցա պա հան ջը և ներ կա յաց նել հայ ցա դի մում: 

Անդ րա դառ նա լով ե րկ րորդ ի րա վա կան հար ցադր մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում նշել, որ նշ ված ի րա վա կան հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար 
պետք է հիմք ըն դու նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 5-րդ կե տի ի րա վա կան կար գա վո րու մը: Նշ ված նոր մով հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մեր ժե լու հիմք է այն դեպ քը, ե րբ ան ձը ներ կա յաց րել է նույն հայ ցա դի մու մը, սա-
կայն չի վե րաց րել դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված և գոր ծի քն նու թյան հա մար ար-
գելք հան դի սա ցող թե րու թյուն նե րը:

Հետ ևա բար, այն դեպ քում, ե րբ ան ձը ներ կա յաց նում է ա վե լաց ված պա հան ջով 
հայ ցա դի մում, դա տա րանն ի րա վունք չու նի հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժել ՀՀ վար-
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չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հիմ քով, քա-
նի որ այդ կե տը նշ ված ի րա վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա-
նել է, որ հայց վոր նե րը թույլ տված խախ տում նե րը վե րաց նե լու փո խա րեն հայ ցա դի-
մու մով ներ կա յաց րել են նաև այլ պա հանջ: Մինչ դեռ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ թե րու թյուն-
նե րը վե րաց նե լուց հե տո դա տա րան պետք է ներ կա յաց վի սկզբ նա պես ներ կա յաց ված 
հայ ցա դի մու մը, այլ ոչ թե սկզբ նա կա նից է ա կա նո րեն տար բեր վող նոր հայ ցա դի մում` 
ա վե լաց նե լով պա հան ջը: Կի րա ռե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տը` Դա տա րա նը մեր ժել է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի վե րոն շյալ պատ ճա-
ռա բա նու թյու նը` նշե լով, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ մա սի կար գով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը կա րող է պա րու նա կել միայն այն 
պա հան ջը, ո րը ներ կա յաց ված է ե ղել նա խա պես:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով 30.12.2010 թվա կա նին 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քը բա ցա կա յում է, 
քա նի որ ան ձը խախ տում նե րը վե րաց նե լու հետ միա ժա մա նակ ա վե լաց րել է պա հան ջը 
և ներ կա յաց րել հայ ցա դի մում, ո րի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմք ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծը չի պա րու նա կում:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը գտել է, որ հայց վո րի կող մից 09.12.2010 թվա կա նին հայց ներ կա յաց նե լիս ձևա կան 
ա ռու մով չեն խախտ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ և 73-րդ հոդ-
ված նե րի` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից մատ նանշ ված 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 
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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ, 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար: 

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ, 118.9-րդ, 118.15-րդ, 118.17-րդ հոդ ված նե րով` 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի 03.03.2011 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան 
ա կտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 14.01.2011 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` 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 դա տա րա նի ո րո շում   Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1585/05/10
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1585/05/10 2011թ.
Նա խա գա հող դա տա վոր` Գ. Ղա րի բյան 
Դա տա վոր ներ` Լ. Սո սյան 
 Ա. Սարգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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

2011 թվա կա նի փետր վա րի 02-ին,
քն նար կե լով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 25.06.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու 

մա սին» ո րոշ ման դեմ Ա շոտ Սա ֆա րյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Ա շոտ Սա ֆա րյա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան ը նդ-

դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի Քա նա քեռ-
Զեյ թուն հար կային տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն), եր րորդ ան ձ ՀՀ ֆի նանս նե րի 
նա խա րա րու թյան` ստուգ ման հանձ նա րա րա կա նի, ստուգ ման ար դյուն քում վար չա կան 
տու գան քի են թար կե լու մա սին վար չա կան ակ տի և նույն ակ տի բո ղո քարկ ման ար դյուն-
քում ըն դուն ված ո րոշ ման նկատ մամբ ամ բող ջու թյամբ ան վա վե րու թյան հետ ևանք կի-
րա ռե լու և ան հիմն վար չա կան տու գան քը վե րաց նե լու պա հանջ նե րի մա սին:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 18.05.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա-
դարձ վել է` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
և 3-րդ կե տե րի հիմ քե րով:
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ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.06.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մերժ վել է` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 1-ին և 5-րդ կե տե րի հիմ քե րով:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 25.06.2010 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.06.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր-
ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ա շոտ Սա ֆա րյա նի բե րած բո ղո քը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա շոտ Սա ֆա 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.
Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ, 5-րդ, 14.1-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 

27-րդ հոդ ված նե րը, Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րի 7-րդ, 8-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 ցիայի 6-րդ, 13-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի 303-րդ հոդ վա ծը, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» 
կե տը, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 7-րդ, 8-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 5-րդ, 6-րդ հոդ ված նե րը, 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տը, 65-րդ, 
66-րդ, 72-րդ, 78-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
5-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.

Դա տա րանն Ա շոտ Սա ֆա րյա նի հայ ցա դի մու մի վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժել է այն 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ ի բրև պարզ չէ, թե դրա նով վեր ջինս ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 11-րդ գլ խով նա խա տես ված որ հայ ցա տե սակ ներն է ի նկա տի ու-
նե ցել: Մինչ դեռ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ և 78-րդ հոդ ված-
նե րով հայ ցա տե սա կի ան հաս կա նա լի լի նե լը նա խա տես ված չէ որ պես հայ ցա դի մու մը 
վե րա դարձ նե լու նա խա պայ ման: Բա ցի այդ, Դա տա րա նը չի մատ նան շել, թե Ա շոտ Սա-
ֆա րյա նը նշ ված հոդ ված նե րի կոնկ րետ որ պա հանջն է խախ տել: Միա ժա մա նակ, ե թե 
որ ևէ հայ ցա պա հան ջի բնույ թը հս տակ չէ, սա կայն այդ գործն ը նդ դա տյա է ՀՀ վար չա-
կան դա տա րա նին, ա պա վեր ջինս ի րա վա սու է հայ ցա պա հան ջի կոնկ րետ տե սա կը հս-
տա կեց նել գոր ծով նախ նա կան լսում նե րի ժա մա նակ: Մաս նա վո րա պես` այդ նպա տա-
կով կող մին տր ված է բա ցատ րու թյուն ներ տա լու ի րա վունք, ի սկ տվ յալ դեպ քում Դա-
տա րանն Ա շոտ Սա ֆա րյա նին դիր քո րո շում հայտ նե լու հա մար չի տրա մադ րել լիար ժեք 
հնա րա վո րու թյուն:

Նշ վա ծի հետ ևան քով Դա տա րա նը խախ տել է Ա շոտ Սա ֆա րյա նի` խախտ ված 
ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ար դա-
րա ցի և հրա պա րա կային քն նու թյան հիմ նա րար ի րա վուն քը:

Դա տա րանն ան տե սել է, որ ան վա վե րու թյան հետ ևան քի կի րառ մամբ վար չա կան 
ակ տի վի ճար կումն ուղ ղա կի ո րեն հան դի սա նում է վի ճարկ ման հայ ցա տե սակ: Այ սինքն` 
ան վա վե րու թյան հետ ևան քի կի րառ ման մա սին պա հան ջը կի րառ վում է վի ճա հա րույց 
դեպ քում և ի րե նից ներ կա յաց նում է վի ճար կում: Նմա նա պես վար չա կան ակ տը վե րաց-
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նող նոր վար չա կան ակ տի ըն դու նում պա հան ջե լը հան դի սա նում է պար տա վո րեց ման 
հայ ցա տե սակ:

Դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ դեռևս 18.05.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վար-
չա կան դա տա րանն ար դեն մեկ ան գամ վե րա դարձ րել էր Ա շոտ Սա ֆա րյա նի հայ ցա դի-
մու մը` պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ չի ներ կա յաց վել պե տա կան տուր քի վճար ման ան-
դոր րա գի րը կամ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու, տա րա ժամ կե տե լու կամ 
նվա զեց նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն: Մինչ դեռ, Ա շոտ Սա ֆա րյա նի ներ կա յաց րած հայ-
ցա դի մու մին կց ված էր պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու և գոր ծի քն նու թյան 
ար դյուն քում հայ ցա պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու դեպ քում պե տա կան տուր քի գու մա րը 
Տես չու թյու նից բռ նա գան ձե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Դա տա րա նի 
25.06.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նար կե 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 Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-

նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե-
ղադ րան քի 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 ցիայի 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 ցիա 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 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 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վի ճարկ-
ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց նել 
կամ փո փո խել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վի ճարկ-
ման, պար տա վո րեց ման, գոր ծո ղու թյան կա տար ման կամ ճա նաչ ման հայ ցի հետ կա-
րող է ներ կա յաց վել պա հանջ այն հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու մա սին, ո րոնք ա ռա ջա ցել 
են վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի կամ վի ճարկ վող գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) կամ 
վար չա կան ա կտ ըն դու նե լը մեր ժե լու կամ վար չա կան ա կտ չըն դու նե լու հետ ևան քով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 5-րդ 
կե տե րի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե`

հայ ցը են թա կա չէ վար չա կան դա տա րա նում քն նու թյան.
նույն օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տում հայց վո րը 

չի վե րաց րել հայ ցա դի մու մի այն պի սի թե րու թյուն նե րը, ո րոնց չվե րաց նելն ար գելք է գոր-
ծի քն նու թյան հա մար:
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Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րան դի մե-
լու, հետ ևա բար նաև վար չա կան-դա տա վա րա կան կար գով խախտ ված ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու ան ձի ի րա վուն քը բա ցար ձակ 
բնույթ չու նի և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում 
և կար գով այն 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 պի սին, ո րոն ցով խա թար վի այդ ի րա վուն քի, հետ ևա բար նաև ար դա-
րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը, քա նի որ որ ևէ սահ մա նա փա կում ան հա մա տե ղե լի է ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի հետ, ե թե այն չի հե տապն դում ի րա վա չափ նպա տակ, և ե թե այդ նպա տա-
կի և գոր ծադր վող մի ջոց նե րի միջև առ կա չէ ող ջա միտ հա վա սա րակշռ ված կապ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը բո ղո քը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա-
նու թյու նը, որ Ա շոտ Սա ֆա րյա նը չի պա հան ջում ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց-
նել կամ փո փո խել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, այլ պա հան ջում է ո րոշ ման նկատ-
մամբ ամ բող ջու թյամբ կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք, որ պի սի պա հան ջը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չի հան դի սա նում 
վի ճարկ ման հայց, ի սկ ներ կա յաց ված մյուս պա հան ջով ոչ թե պա հան ջում է ըն դու նե-
լու այն բա րեն պաստ վար չա կան ակ տը, ո րի ըն դու նու մը մերժ վել է վար չա կան մարմ նի 
կող մից կամ ո րը նա չի ըն դու նել, այլ` վե րաց նել ան հիմն վար չա կան տու գան քը, որ պի-
սի պա հան ջը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով չի 
հան դի սա նում պար տա վո րեց ման հայց: Այս պի սով, Ա շոտ Սա ֆա րյա նը չի վե րաց րել ՀՀ 
վար չա կան դա տա րա նի 18.05.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րոշ մամբ նշ ված` պա հան ջին վե րա բե րող հայ ցա դի մու մի թե րու թյուն նե րը, ի սկ նշ ված 
թե րու թյուն նե րը չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի նշ ված պատ ճա ռա բա-
նու թյան հետ ևան քով Ա շոտ Սա ֆա րյա նը զրկ վել է 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 իր գոր ծի հրա պա րա-
կային քն նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից: 

Այս պես, Ա շոտ Սա ֆա րյա նը, դի մե լով դա տա րան, պա հան ջել է ստուգ ման հանձ-
նա րա րա կա նի, ստուգ ման ար դյուն քում վար չա կան տու գան քի են թար կե լու մա սին վար-
չա կան ակ տի և նույն ակ տի բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված ո րոշ ման նկատ-
մամբ ամ բող ջու թյամբ կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք և վե րաց նել ան հիմն վար-
չա կան տու գան քը: 

Այ սինքն` Ա շոտ Սա ֆա րյանն ը ստ է ու թյան վի ճար կել է վար չա կան մարմ նի կող-
մից վար չա կան ակ տով ա ռա ջադր ված պար տա վո րու թյան ի րա վա չա փու թյու նը, որ պի սի 
պա հան ջը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցի հատ կա նիշ նե րին, ի նչ պես նաև ներ կա յաց-
րել է հետ ևանք նե րի վե րաց ման ա ծան ցյալ պա հանջ, որ պի սի ի րա վուն քից վեր ջինս 
օ գտ վում է նույն օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծով:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան հիմն է Դա տա-
րա նի այն հետ ևու թյու նը, որ Ա շոտ Սա ֆա րյա նի հայ ցա դի մու մի թե րու թյուն նե րը չվե րաց-
նելն ար գելք է գոր ծի քն նու թյան հա մար:
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Ինչ վե րա բե րում է բո ղոք բե րած ան ձի այն փաս տար կին, որ դեռևս 18.05.2010 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րանն ար դեն մեկ ան գամ վե րա դարձ րել էր Ա շոտ 
Սա ֆա րյա նի հայ ցա դի մու մը` պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ չի ներ կա յաց վել պե տա կան 
տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը կամ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու, տա-
րա ժամ կե տե լու կամ նվա զեց նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն, մինչ դեռ, Ա շոտ Սա ֆա րյա նի 
ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մին կց ված էր պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու և 
գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում հայ ցա պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու դեպ քում պե տա կան 
տուր քի գու մա րը Տես չու թյու նից բռ նա գան ձե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը, ա պա Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը նշ ված փաս տար կը չի քն նար կում, քա նի որ սույն գոր ծով վճ ռա բե կու-
թյան կար գով բո ղո քարկ վել է Դա տա րա նի 25.06.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա-
սին» ո րո շու մը, ո րով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.06.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ա շոտ Սա ֆա րյա նի բե րած բո ղո քը մերժ վել 
է, ի սկ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.06.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն-
դու նու մը մերժ վել է` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին և 5-րդ կե տե րի հիմ քե րով: Բա ցի այդ, Ա շոտ Սա ֆա րյա նը, ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նի 18.05.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը ստա-
նա լուց հե տո կր կին ներ կա յաց նե լով հայ ցա դի մում, դրա հա մար ար դեն ի սկ վճա րել էր 
4.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք:

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` «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու-
թյան 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 հոկ տեմ բե րի 28-ի թիվ ՀՕ-135-Ն օ րեն քի 21-րդ հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ և 118.3-րդ հոդ ված-
նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի 
ու ժով Դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ և 118.3-րդ հոդ ված նե րով, ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 25.06.2010 
թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ. վե-
րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.06.2010 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը 
մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման: 

  ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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Հայ ցի ա պա հո վու մը

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/3511/05/10
դա տա րա նի ո րո շում  2011թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3511/05/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Հ. Բեդ ևյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ

2011 թվա կա նի ապ րի լի 27-ին,
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե-

րի կո մի տեի (այ սու հետ` Կո մի տե) Սպան դա րյա նի հար կային տես չու թյան (այ սու հետ` 
Տես չու թյուն) ը նդ դեմ «Ալ նես Քոնսթ րաքշն» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` 13.157.100 
ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքն-
նիչ դա տա րա նի 02.02.2011 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Կո մի տեի 
Կենտ րո նի հար կային տես չու թյան բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Տես չու թյու նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 

13.157.100 ՀՀ դրամ:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 01.10.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մումն ըն դուն-

վել է վա րույթ:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 01.10.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Տես չու թյան` հայ ցի 

ա պա հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է և 13.157.100 
ՀՀ դրա մի չա փով ար գե լանք է դր վել Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող գույ քի կամ դրա մա-
կան մի ջոց նե րի վրա:
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ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 26.11.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան միջ նոր-
դու թյու նը բա վա րար վել է և Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա 
հայ ցագ նի չա փով դր ված ար գե լան քը փո խա րին վել է մեկ այլ մի ջո ցով, այն է` հայ ցագ նի 
չա փով ար գե լանք է դր վել Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող գույ քի վրա` վե րաց նե լով դրա մա-
կան մի ջոց նե րի վրա դր ված ար գե լան քը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 30.11.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 26.11.2010 թվա կա նի «Հայ ցի ա պա հով ման մեկ մի ջո ցը մեկ 
այլ մի ջո ցով փո խա րի նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Տես չու թյան բե րած բո ղո քը մերժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
02.02.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Տես չու թյան բո ղո քը մերժ վել է և Դա տա րա նի 30.11.2010 
թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեի Կենտ րո նի հար կային 
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, 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 22-րդ, 88-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 97-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.

Հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը կի րառ վում է այն ժա մա նակ, ե րբ են թադր վում է, որ 
հայ ցա պա հան ջի բա վա րար ման դեպ քում դա տա կան ակ տը դժ վար կամ ան հնա րին 
կլի նի կա տա րել: Տվ յալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը որ պես վի ճարկ վող ո րոշ ման 
հիմք չի նշել որ ևէ հիմ նա վոր պատ ճառ, ո րի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված հիմ նա-
վոր կլի ներ հայ ցի ա պա հով ման մեկ մի ջո ցը փո խա րի նել մեկ այլ մի ջո ցով:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ տվյալ դեպ քում ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 
հայ ցի ա պա հով ման մեկ մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո ցով փո խա րի նե լիս պետք է Ըն կե րու թյու նից 
պա հան ջեր ո րո շա կի հիմ նա վոր ե րաշ խիք ներ, թե որ քան ժա մա նա կից հե տո Ըն կե րու-
թյունն ի վի ճա կի կլի նի կա տա րել բյու ջեի հան դեպ ու նե ցած իր պար տա վո րու թյուն նե րը, 
պետք է պար զեր, թե ա րդյոք Ըն կե րու թյունն ու նի հայ ցագ նի չա փով գույ քային մի ջոց ներ, 
ո րի վրա հնա րա վոր կլի ներ կի րա ռել հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց, ի նչ պես նաև պետք է Ըն-
կե րու թյու նից պա հան ջեր գույ քի հա մա պա տաս խան ան վա նա կան ցու ցակ` Ըն կե րու թյան 
գույ քի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ հա վաս տում, ո րում պետք է ար տա ցոլ ված լի նեին Ըն կե-
րու թյան առ կա գույ քի և դրանց գնի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել» Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 02.02.2011 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» և Դա տա րա նի 30.11.2010 
թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շում նե րը:

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



180

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 1-ին մա սի հա մա-

ձայն` դա տա րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե-
րը, ո րո շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 88-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա-
կան դա տա րա նում գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց քում հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի-
րա ռումն ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քե րով և կար գով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
պար բե րու թյան 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 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 ցիա 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:

ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 էլ կա րող է վատ թա րաց նել վե ճի ա ռար կա գույ քի վի ճա-
կը:

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: 
Հայ ցի ա պա հո վում կի րա ռե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ա պա ցու ցել հայ ցի ա պա հո վում 
չկի րա ռե լու դեպ քում դա տա կան ակ տի կա տար ման դժ վա րաց ման կամ ան հնա րի նու-
թյան հան գա ման քը (տե‘ս` ը ստ դի մու մի « Բի լայն» ՍՊԸ-ի 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):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 100-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի միջ նոր դու թյամբ դա տա րանն ի րա վունք ու նի 
հայ ցի ա պա հով ման մեկ մի ջո ցը փո խա րի նել մեկ այլ մի ջո ցով կամ ձևա փո խե լու:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո ցով փո խա րի նե լու դա տա վա րա կան նոր մը կոչ ված 
է ա պա հո վե լու հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի շա հե րի հա մադր ված պաշտ պա նու թյու-
նը: Մաս նա վո րա պես` հայ ցի ա պա հով ման մեկ մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո ցով կա րող է փո-
խա րին վել, ե թե այն ան հա մա չափ սահ մա նա փա կում է պա տաս խա նո ղի ի րա վունք նե րը` 
կապ ված ար գե լան քի տակ դր ված գույ քի տի րա պետ ման, օգ տա գործ ման կամ տնօ րին-
ման հետ, կամ վեր ջի նիս կա րող է պատ ճառ վել վնաս, ո րից կա րե լի է խու սա փել հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո ցով փո խա րի նե լու դեպ քում: Միա ժա մա նակ, Վճ ռա-
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բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո-
ցով փո խա րի նե լու դեպ քում դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի հայց վո րի շա հե րը և այն 
նպա տակ նե րը, ո րը հե տապն դում է հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի կի րառ ման դա տա վա-
րա կան ի նս տի տու տը:

Հետ ևա բար, դա տա րանն ար դեն կի րառ ված հայ ցի ա պա հով ման մեկ մի ջո ցը մեկ 
այլ մի ջո ցով փո խա րի նե լու ան հրա ժեշ տու թյան փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա-
մար պար տա վոր է հիմն վել միայն այդ պի սի փաս տը հաս տա տող ա պա ցույց նե րի վրա, 
ա ռանց ո րոնց հնա րա վոր չէ եզ րա հանգ ման գալ այն մա սին, որ ար դեն կի րառ ված հայ-
ցի ա պա հով ման մի ջո ցի փո խա րի նու մը նույն պես կա րող է բա ցա ռել դա տա կան ակ տի 
կա տա րումն ան հնա րին դարձ նող կամ դժ վա րաց նող հան գա մանք նե րը, ի նչ պես նաև 
վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի վի ճա կի վատ թա րա ցու մը:

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 տվ յալ դեպ քում հայ ցի ա պա հո վու մը փո խա րին վել է մեկ այլ 
մի ջո ցով, այն է` հայ ցագ նի չա փով ար գե լանք է դր վել Ըն կե րու թյան գույ քի վրա` վե րաց-
նե լով դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա դր ված ար գե լան քը, և փո խա րին ված հայ ցի ա պա հո-
վու մը ևս բա վա րար ե րաշ խիք ներ է ա պա հո վում հա րուց ված հայ ցով ա պա գա վճ ռի կա-
տար ման հա մար:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հաս տատ-
ված հա մա րե լով, որ տվ յալ դեպ քում փո խա րին ված հայ ցի ա պա հո վու մը ևս բա վա րար 
ե րաշ խիք ներ է ա պա հո վում հա րուց ված հայ ցով ա պա գա վճ ռի կա տար ման հա մար, ան-
տե սել է, որ նշ ված եզ րա հան գու մը հաս տա տող որ ևէ ա պա ցույց գոր ծում առ կա չէ: 

Այս պես, տվ յալ դեպ քում Ըն կե րու թյու նը, ներ կա յաց նե լով հայ ցի ա պա հով ման մեկ 
մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո ցով փո խա րի նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, հայ ցագ նի չա փին` 
13.157.100 ՀՀ դրա մին ա ռն վազն հա մար ժեք իր գույ քի կազ մի և ար ժե քի վե րա բե րյալ որ-
ևէ ա պա ցույց չի ներ կա յաց րել: 

Ինչ վե րա բե րում է Ըն կե րու թյան կող մից որ պես նշ ված միջ նոր դու թյու նը հիմ նա-
վո րող ա պա ցույց ներ ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րին (29.05.2010 թվա կա նի թիվ 11 և 
11.09.2010 թվա կա նի թիվ 15 հա շիվ-ապ րան քագ րեր, 15.07.2008 թվա կա նի « Շի նա րա րա-
կան կա պա լի մա սին» թիվ 04 պայ մա նա գիր, 09.08.2010 թվա կա նի « Շի նա րա րա կան աշ-
խա տանք նե րի կա տար ման մա սին» ե ռա կողմ պայ մա նա գիր, 15.11.2010 թվա կա նի կա տա-
րո ղա կան ա կտ, ամ փոփ նա խա հա շիվ, թիվ 1-1, թիվ 1-2, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5, թիվ 
6 և թիվ 7 հաշ վարկ ներ (գ.թ. 52-69, 71)), ա պա նշ ված փաս տաթղ թե րը հաս տա տում են 
միայն Ըն կե րու թյան կա տա րած շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի և ա կն կալ վող դրա մա-
կան մի ջոց նե րի առ կա յու թյան փաս տը և չեն կա րող դիտ վել որ պես սույն գոր ծով հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջո ցի փո խա րին ման հա մար ան հրա ժեշտ` Ըն կե րու թյան գույ քի կազ մի և 
ար ժե քի վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ: Բա ցի այդ, վե րոգ րյալ փաս տաթղ թե րից ամ փոփ նա-
խա հա շի վը և հաշ վարկ նե րը պատ շաճ վա վե րաց ված փաս տաթղ թեր չեն:

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 ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար:
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Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ, 118.9-րդ, 118.15-118.17-րդ հոդ ված նե րով` Վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի 02.02.2011 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան 
ա կտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 30.11.2010 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա-
սին» և 26.11.2010 թվա կա նի «Հայ ցի ա պա հով ման մեկ մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո ցով փո խա-
րի նե լու մա սին» ո րո շում նե րը և hայ ցի ա պա հով ման մեկ մի ջո ցը մեկ այլ մի ջո ցով փո-
խա րի նե լու մա սին «Ալ նես Քոնսթ րաքշն» ՍՊԸ-ի միջ նոր դու թյու նը մեր ժել:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` 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/4841/05/12
դա տա րա նի ո րո շում 2012թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4841/05/12
Նա խա գա հող դա տա վոր` Հ. Բեդ ևյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 14-ին,
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի « Միլ լար» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) և Նա պո լե ոն 

Ա զի զ յա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա-
կան կո մի տեի (այ սու հետ` Կո մի տե), եր րորդ ան ձ « Լան» ՍՊԸ-ի` 2012 թվա կա նի հու լի-
սի 2-ին և 3-ին գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման միաս նա կան 
մա տյա նում Եր ևան քա ղա քի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 79 
և թիվ 80 շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի պե-
տա կան գրան ցում ներն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 20.09.2012 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» 
ո րոշ ման դեմ « Լան» ՍՊԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա րյա նի բե-
րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը և Նա պո լե ոն Ա զի զ յա նը պա հան ջել են ան-

վա վեր ճա նա չել 2012 թվա կա նի հու լի սի 2-ին և 3-ին գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի 
պե տա կան գրացն ման միաս նա կան մա տյա նում Եր ևան քա ղա քի Ծի ծեռ նա կա բեր դի 
խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 79 և թիվ 80 շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ կա տար ված 
սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում նե րը, միա ժա մա նակ միջ նոր դել 
են ձեռ նար կել հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց, այն է` ար գե լել Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի 
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խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 79 և 80 շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ բո լոր տե սա կի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, այդ թվում` գնա հա տու մը և օ տա րու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 01.08.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ` որ պես հայ ցի ա պա-
հով ման մի ջոց ար գել վել է պա տաս խա նող Կո մի տեին և այլ ան ձանց` ք. Եր ևան, Ծի ծեռ-
նա կա բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 79 և 80 շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ բո-
լոր տե սա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, այդ թվում` գնա հա տու մը և օ տա րու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Միր զո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
18.08.2012 թվա կա նի «Հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու միջ նոր դու թյու նը մեր-
ժե լու մա սին» ո րոշ մամբ` « Լան» ՍՊԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա-
զա րյա նի միջ նոր դու թյու նը` կի րառ ված հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու մա սին 
մերժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
20.09.2012 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ մամբ « Լան» ՍՊԸ-ի բո ղո քը մերժ-
վել է, և Դա տա րա նի 18.08.2012 թվա կա նի «Հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցը վե րաց նե լու 
միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել « Լան» ՍՊԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 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.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է վե րաքն նու թյան սահ ման նե րը: Այս պես` Վե-
րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ մամբ ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել սույն գոր-
ծով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի ու թյան հետ կապ ված, 
ո րը որ ևէ ա ռն չու թյուն չու ներ մի ջան կյալ դա տա կան ակ տի դեմ բեր ված բո ղո քի և այդ 
բո ղո քով ներ կա յաց ված պա հան ջի հետ: Ը նդ ո րում` վե րաքն նիչ բո ղո քում ը նդ հան րա-
պես հի շա տակ ված չէ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը և վե րը նշ ված հոդ վա ծը: Փաս-
տո րեն Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րաքն նիչ բո ղո քում չբարձ րաց ված 
հար ցի քն նարկ մա նը, դուրս է ե կել վե րաքն նիչ բո ղո քի սահ ման նե րից` չձեռ նար կե լով 
ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ բո ղոքն ը ստ է ու թյան քն նե լու հա մար:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ սույն վար չա կան 
գոր ծով հայց վոր նե րը դա տա րա նին են ներ կա յաց րել վի ճարկ ման հայց, ին չի ու ժով վի-
ճար կում են 2012 թվա կա նի հու լի սի 2-ին և 3-ին գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե-
տա կան գրաց ման միաս նա կան մա տյա նում Եր ևան քա ղա քի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու-
ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 79 և թիվ 80 շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ կա տար ված 
սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում նե րը: Այ սինքն` սույն վար չա-
կան գոր ծով վե ճի ա ռար կա է հան դի սա նում Կո մի տեի կող մից 02.07.2012 թվա կա նին և 
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03.07.2012 թվա կա նին ըն դու նած վար չա կան ակ տե րը: Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը գտել է, որ հայ ցի ա պա հո վում չկի րա ռե լու դեպ քում ար դա րա դա տու թյու նը կկ րի ձևա-
կան բնույթ: Դա տա րա նը ցու ցա բե րե լով կա մա յա կան մո տե ցում Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա-
բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 79 և թիվ 80 շի նու թյուն նե րը ներ կա յաց րել է 
որ պես վե ճի ա ռար կա, որ պես զի կա րո ղա նա դրանց նկատ մամբ ի րա կա նաց նել ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե-
տով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը, ի սկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դրան ու շադ-
րու թյուն չի դարձ րել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «վճ ռա բեկ բո ղո քը ըն-
դու նել վա րույթ և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ»:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում 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 վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 88-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա-

կան դա տա րա նում գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց քում հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի կի-
րա ռումն ի րա կա նաց վում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ-
ման ված հիմ քե րով և կար գով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն`

Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներն են`
1) 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.
2) պա տաս խա նո ղին ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րելն ար գե լե լը.
3) այլ ան ձանց կող մից վե ճի ա ռար կային վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի 

կա տա րումն ար գե լե լը.
4) գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայց հա րու ցե լու դեպ քում` գույ քի ի րա-

ցու մը կա սեց նե լը:
5) պա տաս խա նո ղի մոտ գտն վող` հայց վո րին պատ կա նող գույ քի վրա ար գե լանք 

դնե լը` ան հա պաղ կամ 5 օ րը չգե րա զան ցող ժամ կե տում:
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

գոր ծը քն նող դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի միջ նոր դու թյամբ, կա րող է վե րաց-
նել հայ ցի ա պա հո վու մը։ Հայ ցի ա պա հով ման վե րաց ման հար ցը լուծ վում է միջ նոր դու-
թյունն ստա նա լուց հե տո` տաս նօ րյա ժամ կե տում, դա տա կան նիս տում։ Հայ ցի ա պա-
հով ման վե րաց ման հար ցի քն նարկ ման ար դյունք նե րով կա յաց վում է ո րո շում։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է հայ ցի ա պա-
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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 ցիա 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 տեի 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 ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
21.04.2008 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րում քա ղա քա ցիա կան գոր ծե-
րով դա տա վա րու թյան կար գը սահ ման վում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, նույն օ րենսգր-
քով, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քով և դրանց հա մա պա տաս խան ըն դուն ված այլ օ րենք նե-
րով: Այլ օ րենք նե րում (բա ցա ռու թյամբ սնան կու թյան վա րույ թը կար գա վո րող օ րենք-
նե րի) պա րու նակ վող քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի նոր մե րը պետք է 
հա մա պա տաս խա նեն նույն օ րենսգր քին:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն` 
սնան կու թյան գոր ծե րի վա րումն ի րա կա նաց վում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քով, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քով և նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով: 
Ե թե նույն օ րեն քով սահ ման ված են այլ կա նոն ներ, քան ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քով, ա պա սնան կու թյան գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է 
նույն օ րեն քով սահ ման ված կա նոն նե րով:

Վե րը նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը սահ մա նում է, 
որ սնան կու թյան վա րույ թի դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, սա կայն հա տուկ շեշ տադր վում 
է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով այլ բան նա խա տես ված լի նե լու դեպ քում կի-
րառ վում են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան նոր մե-
րը: Օ րեն քի նման կար գա վո րու մից ա կն հայտ է դառ նում, որ այն դա տա վա րա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք կար գա վոր ված չեն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քում, նե րառ վում են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի կար գա-
վոր ման ո լոր տի շր ջա նակ նե րում: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա տա րա նի 01.08.2012 թվա կա նի «Հայ ցի 
ա պա հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու մա սին» ո րոշ մամբ կի րառ վել է հայ ցի ա պա հո վում, և 
ո րոշ վել է «ար գե լել պա տաս խա նող Կո մի տեին և այլ ան ձանց` ք. Եր ևան, Ծի ծեռ նա կա-
բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 79 և 80 շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ բո լոր տե-
սա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, այդ թվում` գնա հա տու մը և օ տա րու մը»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75263&DocID_AM=75263&DocID_RU=0&DocID_EN=
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75263&DocID_AM=75263&DocID_RU=0&DocID_EN=
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օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյու նը պետք է տր վի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան, 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 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 ցիա յում ամ րագր ված դրույթ-
նե րի լույ սի ներ քո:

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 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։

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 ցիայի 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 նուա 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 դիայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.09.1982 թվա կա նի վճի-
ռը, կետ 61)։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել 
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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, կամ սնան կու թյան դաշ տում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա-
վա րար ման 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 ցիայի 
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, ուս տի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով 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։ 
Միա 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 միա 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 ցիայի 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 Միա 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 ուղղ 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 ցիայի 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 ցիայով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քի տե սա կից, մի ջամ տու թյան ար դյուն-
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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 լիայի 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 ցիայի վե րոն շյալ ի րա վա-
կան կար գա վո րում նե րից և հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տը թույլ է տա-
լիս այլ ան ձանց կող մից վե ճի ա ռար կային վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա-
տա րումն ար գե լե լը, 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 կա ռա վար չի, 
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.
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ 

են թա կե տի հա մա ձայն` հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներն են` այլ ան ձանց կող մից վե ճի 
ա ռար կային վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րումն ար գե լե լը:

Վե րոն շյա լը ցույց է տա լիս, որ օ րեն քով նա խա տես ված է, որ կա րող է կի րառ վել 
հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ, այ սինքն` ար գել վել այլ ան ձանց կող մից վե ճի ա ռար-
կային վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը: Հետ ևա բար պար տա պա-
նի 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 հայ ցի ա պա հով ման նման ձևը 

բխում է հան րային շա հե րից և կոչ ված է ա պա հո վե լու այլ ան ձանց` այդ թվում պար տա-
տե րե րի ի րա վունք նե 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 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 ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ և 3-րդ են թա կե տե րը 
պետք է դի տար կել հայ ցի ա պա հով ման կա տար ման ի մաս տի և սնան կու թյան գոր ծով 
քն նու թյան ըն թաց քում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծու նե ու թյու նը սահ մա նա-
փա կե լու ո ղջ ի րա վա կար գա վոր ման հա մա տեքս տում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներն են` պա տաս խա նո ղին ո րո շա կի 
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գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րելն ար գե լե լը, ի սկ 3-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` այլ ան ձանց 
կող մից վե ճի ա ռար կայի վե րա բե րյալ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րումն ար գե-
լե լը:

Նախ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան հրա ժեշտ է պա տաս խա նել հետ ևյալ 
հար ցին.

Ե թե վե ճի ա ռար կան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն է, 
ա րդյոք նման պայ ման նե րում կի րա ռե լի է նշ ված հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տը` 
ար գե լել այլ ան ձանց «ք. Եր ևան Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 
79 և 80 շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ բո լոր տե սա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, 
այդ թվում` գնա հա տու մը և օ տա րու մը»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րենս դի րը հս տակ սահ մա նե լով հայ ցի ա պա-
հով ման 5 մի ջոց ներ, ը ստ է ու թյան միա ժա մա նակ սահ մա նել է դրանց կի րա ռե լի ու թյան 
ո լոր տը: Այ սինքն, նշ ված կե տի ա պա հով ման մի ջո ցը կա րող է կի րառ վել միայն վե ճի 
ա ռար կայի նկատ մամբ: 

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. 

Որն է տվ յալ դեպ քում վե ճի ա ռար կան` վար չա կան մարմ նի կող մից կա յաց ված 
վար չա կան ակ տը (սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը), թե Եր ևա նի 
Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 79 և 80 շի նու թյուն նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վի ճարկ-
ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց նել 
կամ փո փո խել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տի հա մա ձայն` Վճ ռա բեկ բո ղո քում նշ վում են` դա տա կան ա կտ կա յաց րած դա տա րա նի 
ան վա նու մը, գոր ծի հա մա րը, դա տա կան ակ տի կա յաց ման տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը, 
վե ճի ա ռար կան:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը տվ յալ դեպ քում վե ճի 
ա ռար կա ա սե լով նկա տի ու նի վար չա կան մարմ նի կող մից կա յաց ված վար չա կան ակ-
տը, այ սինքն՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

Սույն գոր ծով վե ճի ա ռար կան վար չա կան մարմ նի կող մից սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի գրան ցումն է և ոչ Եր ևա նի Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 
79 և 80 շի նու թյուն նե րը: 

Ուս տի դա տա րա նը, որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ի րա վունք չու ներ սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վար չին ար գե լել տվ յալ շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ որ ևէ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի կա տա րու մը, այդ թվում` գույ քագ րու մը և օ տա րու մը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ 
հայց է հա րուց վում այլ դա տա րա նում, ա պա դա տա րա նի հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե-
րի կի րա ռու մը պետք է հա մա չափ լի նի և հնա րա վո րինս չխո չըն դո տի այլ ան ձանց օ րեն-
քով վե րա պահ ված ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը:

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տով նա խա տես ված` այլ 
ան ձանց կող մից վե ճի ա ռար կային վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա-
րումն ար գե լե լը վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո սույն գոր ծով չի 
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կա րող կի րառ վել սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ: 
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 ցիա 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 վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ, 118.9-րդ, 118.15-րդ և 118.17-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։ Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 20.09.2012 թվա կա նի « Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման՝ այլ 
ան ձանց ք. Եր ևան, Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 79 և 80 շի-
նու թյուն նե րի նկատ մամբ բո լոր տե սա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, այդ թվում` 
գնա հա տու մը և օ տա րու մը ար գե լե լու մա սով օ րի նա կան ու ժի մեջ թող նե լու մա սը, և այդ 
մա սով կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ.

« Լան» ՍՊԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա րյա նի միջ նոր դու-
թյու նը այդ մա սով բա վա րա րել, վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 01.08.2012 թվա-
կա նի «Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու մա սին» ո րոշ մամբ կի րառ ված՝ այլ ան-
ձանց կող մից ք. Եր ևան, Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 79 և 80 
շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ բո լոր տե սա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման, այդ թվում` 
գնա հատ ման և օ տար ման ար գե լան քը: 

Ո րո շու մը մնա ցած՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տեին ք. Եր ևան, Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 1/3 հաս ցե ում գտն վող թիվ 
79 և 80 շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ բո լոր տե սա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը ար-
գե լե լու, մա սով թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:

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

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լը և կար ճե լը

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

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան    Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0393/02/12
դա տա րա նի ո րո շում  2012թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0393/02/12
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն. Բար սե ղ յան
Դա տա վոր ներ` Ա. Մկրտ չյան
 Ա. Պետ րո սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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 18-ի ն
քն նար կե լով ը ստ հայ ցի Ա լեն Ջա նա զ յա նի ը նդ դեմ Եր վանդ Թով մա սո վի, Հա կոբ 

Մկրտ չյա նի` տրանս պոր տային մի ջո ցի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա-
նա չե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի 05.10.2012 թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ 
Ա լեն Ջա նա զ յա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ա լեն Ջա նա զ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել պա տաս-

խա նող ներ Հա կոբ Մկրտ չյա նի և Եր վանդ Թով մա սո վի միջև 15.11.2011 թվա կա նին կնք-
ված «MITSUBISHI PAJERO» մակ նի շի 99 ՍՍ 959 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի 
ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ, ան վա վեր ճա-
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նա չել ավ տո մե քե նայի պե տա կան գրան ցու մը, պար տա վո րեց նել մե քե նան վե րա դարձ-
նել ի րեն: 

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) 22.05.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
05.10.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա լեն Ջա նա զ 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 սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են թա 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 րա նը կա սեց րել է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը` 

հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ ան հնա րին է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քն-
նու թյու նը մինչև թիվ 63200612 քրե ա կան գոր ծով վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նե լը, մինչ-
դեռ ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Հա կոբ Մկրտ չյա նի կող մից Եր վանդ Թով մա-
սո վից խար դա խու թյամբ գու մար հափշ տա կե լու փաս տը որ ևէ կապ չու նի սույն քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծի հետ և ան հնա րին չի դարձ նում նշ ված գոր ծի քն նու թյու նը, քա նի որ 
վեր ջին նե րիս գոր ծո ղու թյուն ներն ուղղ ված են ե ղել Ա լեն Ջա նա զ յա նի ավ տո մե քե նային 
տի րա նա լուն:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շում կա յաց նե լիս ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են թա կե տի պա հանջ նե-
րի պահ պան մամբ չի նշել շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րենք-
նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել վե րաքն նիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի թիվ Ե ԿԴ/0393/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց-
րած գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին ո րո շու մը և հանձ նա րա րել վերսկ սել քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծի վա րույ թը»:

3. 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 ցիա 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 ցիա 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 տվյալ 
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գոր ծի քն նու թյու նը մինչև սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
4-րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է 
նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի՝ օ րենք-
նե րի և այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ։ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում 
կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հար ցին և 
ար ձա նագ րել, որ դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է կա սեց նե լու գոր ծի վա րույ թը, 
ե թե դրա քն նու թյունն ան հնա րին է մինչև սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա 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, ի սկ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման 
մեջ պետք է նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, օ րենք նե րը, այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով դա-
տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի։ Ը նդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է նշել այն կա պը, ո րն առ-
կա է քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նադ րա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա-
կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծի միջև, այ սինքն` նշել 
այլ դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կամ փաս տե-
րը, ո րոնք քնն վող գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նեն, ի նչ պես նաև 
պար տա վոր է նշել, թե ին չու տվ յալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող 
հաս տատ վել տվ յալ գոր ծի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում, այ սինքն` ցույց տալ գոր ծի քն-
նու թյան ան հնա րի նու թյու նը (տե՛ս ը ստ Ա նա հիտ Գա լո յա նի հայ ցի ը նդ դեմ Գրի գոր Կա-
րա պե տյա նի, եր րորդ ան ձ Ա նա հիտ Բու նիա թյա նի` ան շարժ գույ քի 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 սին 
թիվ ԿԴ1/0902/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա-
կան և վար չա կան պա լա տի 08.06.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման 
դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը չի ծա գում, ե թե տվ յալ ի րա վա հա րա 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։ 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 05.10.2012 թվա կա նին պա տաս խա նող Եր վանդ 
Թով մա սո վի ներ կա յա ցու ցիչ Ար շակ Թով մա սյա նը միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել Վե-
րաքն նիչ դա տա րան` քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ և 
պատ ճա ռա բա նել, որ նույն վե ճի ա ռար կայի վե րա բե րյալ Եր վանդ Թով մա սո վը հա ղոր-
դում է ներ կա յաց րել ՀՀ ոս տի կա նու թյան Կենտ րո նի բա ժին և Եր ևան քա ղա քի դա տա-
խա զի կող մից 20.09.2012 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց վել քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը 
մեր ժե լու վե րա բե րյալ ո րո շու մը վե րաց նե լու և քրե ա կան գործ հա րու ցե լու մա սին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան Կենտ րո նա-
կան քնն չա կան բաժ նում քնն վող թիվ 63200612 քրե ա կան գործն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված 
է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հետ, և ան հնա րին է թիվ Ե ԿԴ/0393/02/12 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի քն նու թյու նը մինչև թիվ 63200612 քրե ա կան գոր ծով ո րոշ ման կա յա ցու մը:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը որ ևէ կերպ չի հիմ նա վո րել սույն գոր ծի քն նու թյան ան հնա րի նու թյու նը, քա նի որ ՀՀ 
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ոս տի կա նու թյան Եր ևան քա ղա քի վար չու թյան Կենտ րո նա կան բաժ նում հա րուց վել 
է քրե ա կան գործ Հա կոբ Մկրտ չյա նի կող մից խար դա խու թյամբ Եր վանդ Թով մա սո-
վից ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի` 9.000 Ա ՄՆ դո լար հափշ տա կե լու փաս տով, ո րը որ ևէ 
կապ չու նի պա տաս խա նող ներ Հա կոբ Մկրտ չյա նի և Եր վանդ Թով մա սո վի միջև կնք-
ված տրանս պոր տային մի ջո ցի 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 ի րա վա հա րա բե րու թյան հետ, քա նի որ սույն 
գոր ծով դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ Հա կոբ 
Մկրտ չյա նը, օգ տա գոր ծե լով Ա լեն Ջա նա զ յա նի կող մից ի րեն տր ված լիա զո րա գի րը, ոչ 
թե վա ճա ռել է ավ տո մե քե նան, այլ, ը ստ է ու թյան, չա րա միտ հա մա ձայ նու թյան մեջ մտ-
նե լով պա տաս խա նող Եր վանդ Թով մա սո վի հետ` փոր ձել է փա կել իր կող մից վեր ջի նիս 
վթար ված ավ տո մե քե նայի պարտ քը Ա լեն Ջա նա զ յա նի «MITSUBISHI PAJERO» մակ նի-
շի ավ տո մե քե նայով, ին չին պա տաս խա նող Եր վանդ Թով մա սո վը տե ղ յակ է ե ղել, քա-
նի որ ամ բող ջու թյամբ չի վճա րել 15.11.2011 թվա կա նին կնք ված տրանս պոր տային մի ջո-
ցի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րում նշ ված ավ տո մե քե նայի գի նը, բա ցի այդ, գոր ծար քը 
կն քե լու օր վա նից ավ տո մե քե նան ե րբ ևէ Եր վանդ Թով մա սո վի մոտ չի գտն վել, նա ավ-
տո մե քե նայի սե փա կա նա տի րո ջը որ ևէ ան գամ չի դի մել ավ տո մե քե նան ի րեն հանձ նե լու 
հար ցով։

Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ « Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 
բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում գոր ծի ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյու նը։ Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ նույ նիսկ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան ժա մա նակ, ե րբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը և պրակ տի կան կող մե րից են 
պա հան ջում նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րել դա տա վա րա կան շար ժի հա մար, պե տու-
թյու նը պար տա վոր է ե րաշ խա վո րել դա տա վա րու թյան ող ջամ տու թյու նը (Տե՛ս Կռո տերն 
ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.02.2005 թվա-
կա նի վճի ռը, կետ 29, CROWTHER v. THE UNITED KINGDOM, 1 February 2005, par. 29)։

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից սույն գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շումն 
ան հիմն է: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
05.10.2012 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի 05.10.2012 թվա կա նի « Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2.  Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո-
ղո քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

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

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շում   Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0437/05/10
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0437/05/10   2011թ.
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սարգ սյան
Դա տա վոր ներ` Գ. Ղա րի բյան 
 Ա. Ա բո վ յան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ 
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
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2011 թվա կա նի ապ րի լի 27-ին, 
քն նար կե լով Յու րիկ Ա վի նյա նի, Կա րի նե Ար զու մա նյա նի, Ռա ֆիկ Բա բա յա նի, Ռու-

բեն Ա թո յա նի, Սու սան նա Կի րա կո սյա նի, Ա մա լ յա Օ հա նյա նի, Սու րեն Հով հան նի սյա նի, 
Նո րա Կի րա կո սյա նի, Սու սան նա Ե ղիա զա րյա նի, Սու սան նա Ղո նախ չյա նի, Ա նա հիտ 
Համ բար ձու մյա նի, Ալ բերտ Մով սի սյա նի, Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի, Ար մեն Հա կո բյա նի, 
Գա գիկ Հա կո բյա նի, Ե լե նա Պետ րո սյա նի, Մար գա րի տա Ա ստ վա ծատ րյա նի, Մա րիամ 
Մի նա սյան ցի, Ա շոտ Քո չա րյա նի, Ծո վի նար Մի նա սյա նի, Ալ բերտ Սա ֆա րյա նի, Սամ վել 
Չա խո յա նի, Կա րի նե Չա խո յա նի, Նա դեժ դա Ծա ռու կյա նի, Ա րա Կի լի կյա նի, Լևիկ Գրի-
գո րյա նի, Ա րի նա Ա միր ջա նյա նի, Գրի շա Ղա զա րյա նի, Ան ժե լի կա Գրի գո րյա նի, Սամ վել 
Ա դա մյա նի և Լե նա Միր զո յա նի (այ սու հետ` հա մա հայց վոր ներ) ներ կա յա ցու ցիչ Ար թուր 
Գրի գո րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.12.2010 թվա-
կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ վար չա կան գոր ծով 
ը ստ հա մա հայց վոր նե րի հայ ցի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան, եր րորդ ան ձ « Լո կալ Դի-
վե լո փըրզ» ՍՊԸ-ի` ՀՀ կա ռա վա րու թյան 20.11.2008 թվա կա նի թիվ 1405-Ն ո րո շումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 24.12.2009 թվա կա նի թիվ 1516-Ն ո րոշ ման` որ-
պես ա ռո չինչ վար չա կան ակ տի ի րա վա կան հետ ևանք նե րը կի րա ռե լու կամ այն ան վա-
վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` հա մա հայց վոր նե րը պա հան ջել են ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ կա-

ռա վա րու թյան 20.11.2008 թվա կա նի թիվ 1405-Ն ո րո շու մը և կի րա ռել ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 24.12.2009 թվա կա նի թիվ 1516-Ն ո րոշ ման` որ պես ա ռո չինչ վար չա կան ակ տի ի րա-
վա կան հետ ևանք նե րը կամ այն ճա նա չել ան վա վեր:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 11.11.2010 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) 
27.12.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 11.11.2010 թվա կա նի վճ ռի դեմ հա մա հայց-
վոր նե րի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է ։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել հա մա հայց վոր նե րի 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
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 51-րդ հոդ-

վա ծի 5-րդ մա սը։
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 գտել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է ժամ կե-

տանց: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու վեր-
ջին օ րը հա մըն կել է ոչ աշ խա տան քային օր վան, ո րին հա ջոր դող աշ խա տան քային օ րը 
13.12.2010 թվա կանն էր: Այդ օ րն էլ վե րաքն նիչ բո ղո քը հանձն վել է փոս տային ծա ռա յու-
թյա նը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նի 27.12.2010 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա-
սին» ո րո շու մը` ժամ կե տանց հա մա րե լու մա սով։ 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նար կե 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 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։
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.2-հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր վել 
մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը, բա ցա-
ռու թյամբ նոր կամ նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի հիմ քով կամ նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սով նա խա տես ված հիմ քով դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու դեպ քե րի:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վար չա կան դա տա րա նի գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տերն օ րի նա-
կան ու ժի մեջ են մտ նում հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա միս հե տո, ե թե այդ ակ տե րի 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու այլ ժամ կետ նա խա տես ված չէ նույն օ րենսգր քով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 50-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա-
ձայն` տա րի նե րով, ա միս նե րով, շա բաթ նե րով կամ օ րե րով հաշ վարկ վող դա տա վա րա-
կան ժամ կետ նե րի ըն թացքն սկս վում է այն օ րա ցու ցային տար վա, ա մս վա, շա բաթ վա, 
ամ սաթ վի հա ջորդ օր վա նից, ո րով ո րոշ ված է դրա ժամ կե տի սկիզ բը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն` ա միս նե րով հաշ վարկ վող դա տա վա րա կան ժամ կե տը լրա նում է սահ ման ված 
ժամ կե տի վեր ջին ա մս վա հա մա պա տաս խան օ րը: Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա-
ձայն` այն դեպ քե րում, ե րբ դա տա վա րա կան ժամ կե տի վեր ջին օ րն օ րեն քով նա խա տես-
ված ոչ աշ խա տան քային օր է, ժամ կե տի ա վարտ ման օր է հա մար վում դրան հա ջոր դող 
աշ խա տան քային օ րը: 

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նի 11.11.2010 թվա կա նի 
վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող էր բեր վել մինչև 12.12.2010 թվա կա նը, որ պի սի ժամ-
կե տը հա մա հայց վոր նե րի կող մից բաց է թողն վել և բո ղո քը փոս տային ծա ռա յու թյանն է 
հանձն վել 13.12.2010 թվա կա նին, այ սինքն` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով 
սահ ման ված ժամ կե տի բաց թողն մամբ: Միև նույն ժա մա նակ բա ցա կա յում է բաց թողն-
ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը, ուս տի բո ղո քը են թա կա է վե-
րա դարձ ման:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով վե րաքն նիչ բո ղո քը 
ներ կա յաց վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված ժամ կե տում: 
Այս պես` Դա տա րա նի 11.11.2010 թվա կա նի վճի ռը, հա մա ձայն ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, պետք է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ ներ 
12.12.2010 թվա կա նին: Մինչ դեռ, 12.12.2010 թվա կա նը ոչ աշ խա տան քային օր է, ուս տի վե-
րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու վերջ նա ժամ կե տը, հա մա ձայն ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի, հա մար վում է դրան հա ջոր դող աշ խա-
տան քային օ րը, այն է` 13.12.2010 թվա կա նը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով 
վե րաքն նիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի դեմ վե-
րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.2-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տի պահ պան մամբ:

Այ նուա մե նայ նիվ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
ո րո շու մը պետք է թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա-
մա ձայն` բո ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քի պատ ճեն նե րը` դա-
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տա կան ա կտ կա յաց րած դա տա րա նին և գոր ծին մաu նակ ցող այլ ան ձանց ու ղար կե լու 
մաuին ա պա ցույց նե րը: Այն դեպ քե րում, ե րբ o րեն քով նա խա տեu ված է պե տա կան տուր-
քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա-
րա վո րու թյուն, ա պա վե րաքն նիչ բո ղո քին կց վում է կամ բո ղո քում նե րառ վում է դրա վե-
րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե չեն պահ պան վել նույն 
o րենuգր քի 117.4-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քը վե րա դարձ րել է` հիմք ըն դու նե լով 
նաև այն հան գա մանք նե րը, որ բո ղոք բե րո ղի կող մից չի ներ կա յաց վել ա պա ցույց` « Լո-
կալ Դի վե լո փըրզ» ՍՊԸ-ին բո ղո քի պատ ճենն ու ղար կե լու մա սին, բա ցի այդ, բո ղո քին չի 
կց վել պե տա կան տուր քի վճա րու մը հաս տա տող ա պա ցույց:

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 վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է նաև բո ղո քը ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սին չհա մա պա տաս խա նե լու հիմ քով, ուս-
տի Վե րաքն նիչ դա տա րա նի մաս նա կի ո րեն սխալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը չեն կա-
րող հիմք հան դի սա նալ 27.12.2010 թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118-րդ, 118.9-րդ, 118.15-118.17-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել։ ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.12.2010 
թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան 
ու ժի մեջ: 

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

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

ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան   Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ3/0339/05/10
դա տա րա նի ո րո շում   2011թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ3/0339/05/10
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սարգ սյան
Դա տա վոր ներ` Լ. Սո սյան
 Հ. Բեդ ևյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. ԴՐ ՄԵՅԱ ՆԻ
 Գ. ՀԱ ԿՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2011 թվա կա նի հու նի սի 27-ին,
քն նար կե լով Մել սի դա Աս րյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 01.03.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 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 տեի Ար-
տա շա տի տա րած քային հար կային տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) ը նդ դեմ ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Մել սի դա Աս 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` Տես չու թյու նը պա հան ջել է Մել սի դա Աս րյա նից բռ նա գան ձել 

272.356 ՀՀ դրամ: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 08.12.2010 թվա կա նի վճ ռով 

հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 26.01.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա-

նի 08.12.2010 թվա կա նի վճ ռի դեմ Մել սի դա Աս րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել 
է: 

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
01.03.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 08.12.2010 թվա կա նի վճ ռի դեմ Մել սի դա 
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Աս րյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:
Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մել սի դա Աս 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 « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա-

տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն-
վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ, 117.6-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 վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս պատ ճա ռա բա նել 

է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քում չեն նշ վել, թե նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի որ 
նոր մերն են խախտ վել: Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ որ պես դա-
տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի խախ տում վե րաքն նիչ բո ղո քում նշ վել է ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը, ի սկ նյու թա կան ի րա վուն քի 
խախ տում նշ վել է « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճար նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 4-րդ պար բե րու թյու նը: 

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ վե րաքն նիչ բո ղո քում Մել-
սի դա Աս րյա նը նշել է, որ 2008 թվա կա նից չի աշ խա տել և պե տա կան ռե գիստ րին ներ-
կա յաց րել է դի մում գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու մա սին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 01.03.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում 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 1-ին պար բե րու թյան 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 ցիայի 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 ցիա 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 ցիայի 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-
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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-
կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի Կոն վեն ցիայի 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 ցիա 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա 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 ցիա 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 ցիայի 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 ցիա 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 նի հու նի-
սի 19, կետ 52, Զ-ն և այ լոք ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան (Z. and Others v. The United 
Kingdom), թիվ 29392/95, 91-93-րդ կե տեր)։ Բա ցի այդ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ 
այն դեպ քե րում, ե րբ բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գեր են նա խա տես ված, Բարձր պայ-
մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր են ա պա հո վել ի րենց ի րա վա սու թյան տակ գտն-
վող ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց կող մից Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված այն նույն ե րաշ խիք նե րից օ գտ վե լը վե րաքն նիչ դա տա րան նե րում, ի նչ պի-
սիք նրանք ու նեն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում (Տես՝ Բրուալ լա Գո մեզ դե լա Տոր-
րեն ը նդ դեմ Իս պա նիայի, թիվ 26737/95, 1997 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 19, կետ 33, Թե լի նի 
Է նդ Սանզ ՍՊԸ-ն ու այ լոք և Մաք Էլ դաֆն ու այ լոք ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան, 
թիվ 20390/92, 1998 թվա կա նի հու լի սի 10, կետ 72 և Խալ ֆաուն ը նդ դեմ Ֆրան սիայի, թիվ 
34791/97, 37): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հետ 
կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կար գա վոր ման ու սում նա սի րու թյու նը վկա յում է, 
որ հա մա ձայն այդ ի րա վա կար գա վոր ման հիմ քում ըն կած տրա մա բա նու թյան՝ վե րաքն-
նիչ բո ղո քի թե րու թյուն նե րը չեն կա րող խո չըն դո տել դրանց քն նու թյան ըն դուն ման հար-
ցի դրա կան լուծ մա նը և կան խել դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց-
ման հնա րա վո րու թյու նը: Նշ ված տրա մա բա նու թյունն էլ իր հեր թին բխում է դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյունն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից (Ն մա նա տիպ դիր քո րո շու մը տե՛ս 
նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 27.05.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-754 գոր ծով 
ո րոշ մամբ, կետ 6): 

Եվ րո պայի Խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15-ի 
Վար չա կան ակ տե րի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան վե րա բե րյալ թիվ 20 հանձ նա րա րա-
կա նի «B սկզ բունք ներ» բաժ նի 2-րդ կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն` նվա զա գույ նը ֆի-
զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց պետք է հա սա նե լի լի նի այն վար չա կան ակ տե-
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րի դա տա կան վե րա նա յու մը, ո րոնք շո շա փում են վեր ջին նե րիս ի րա վունք նե րը և շա հե-
րը: Նույն բաժ նի 4-րդ կե տի 9-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վար չա կան ակ տը վե րա նայող 
դա տա րա նի ո րո շու մը պետք է գո նե կար ևոր գոր ծե րով են թա կա լի նի բո ղո քարկ ման 
վե րա դաս ա տյան, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ գոր ծը ներ պե տա կան օ րենսդ րու-
թյան հա մա պա տաս խան, ուղ ղա կի տր վում է վե րա դաս ա տյա նին: Հանձ նա րա րա կա նի 
4 (i) սկզ բուն քի 83-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` դի մո ղի` ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված ող ջա միտ ժամ կե տում դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը պետք 
է ճա նաչ վի բո լոր պե տու թյուն նե րում:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ կող մե րը նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ի րա վունք ու նեն նույն 
օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում բո ղո քար կե լու դա տա կան ակ տե րը:

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ան ձի՝ դա տա կան ակ-
տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն-
ցիայով։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե չեն պահ պան վել նույն 
օ րենսգր քի 117.4-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ և 
5-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ բո ղո քը կազմ վում է գրա վոր, ո րում նշ վում են նյու-
թա կան կամ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի այն խախ տու մը, ո րը կա րող էր ազ դել 
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:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս պատ-
ճա ռա բա նել է, որ բո ղո քա բե րը, թե պետ նշե լով Դա տա րա նի կող մից խախտ ված ի րա-
վա նոր մե րը, չի պահ պա նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման ված վե րաքն նիչ բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյա-
նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Բո ղո քա բե րը չի հիմ նա վո րել տե ղի ու նե ցած նյու թա-
կան կամ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի խախ տու մը, ի նչ պես նաև նման խախտ-
ման գոր ծի ել քի վրա դրա ազ դե ցու թյու նը:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քում պահ պան ված 
են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե-
տով սահ ման ված պա հանջ նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ բո ղոք բե րող ան ձը, նշե լով, որ Դա-
տա րա նը ճիշտ չի կի րա ռել « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճար նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 4-րդ պար բե րու թյու նը, որ պես դրա հիմ-
նա վո րում նշել է, որ «Ես դի մում եմ ներ կա յաց րել պետ. ռե գիստ րին իմ գոր ծու նե ու թյու նը 
դա դա րեց նե լու վե րա բե րյալ 2008 թվա կա նի հու նի սին: Ի նձ չեն բա ցատ րել, որ ես պետք 
է հանձ նեմ նաև պետ. գրանց ման վկա յա կա նը: Եվ ես գտ նում եմ, որ դա պետ. ռե գիստ-
րի աշ խա տա կից նե րի կող մից օ րեն քի պա հան ջը չկա տա րելն է, որ ի նձ նից չեն պա հան-
ջել պետ. գրանց ման վկա յա կա նը»: Բո ղոք բե րող ան ձը, որ պես ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հիմ նա վո րում նշել է, որ « հայ ցա դի-
մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում և ծա նու ցագ րեր չի հանձն վել», ի սկ որ պես 
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հիմ նա վո րում 
նշել, որ «Ես ներ կա յա ցել եմ դա տա րան 02.12.2010 թվա կա նին: Դա տա րանն ի նձ տվել է 
հար ցեր, ես պա տաս խա նել եմ, որ 2008 թվա կա նից որ պես ԱՁ չեմ աշ խա տել և դի մում 
եմ ներ կա յաց րել պետ. ռե գիստ րին իմ գոր ծու նե ու թյու նը դա դա րեց նե լու մա սին, սա կայն 
դա տա րա նը ոչ միայն ու շադ րու թյուն չի դարձ րել իմ ա պա ցույց նե րին, այլև վճ ռում նշել է, 
որ ի բր ծա նուց ված լի նե լով դա տա կան նիս տի և վայ րի ժա մա նա կի մա սին, ես ի բր չեմ 
ներ կա յա ցել դա տա կան նիս տին»: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու` 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով պետք է կի րա ռեր Մել սի դա Աս րյա նի ի րա վունք-
նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան մատ չե լի ու թյան լույ սի ներ քո, ի սկ վե րաքն նիչ բո ղո-
քում նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի խախտ ման վե րա բե րյալ հիմ-
նա վո րում նե րի նշու մը, ան կախ դրանց հիմ նա վոր վա ծու թյու նից, բա վա րար է ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.5-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա վե րաքն նիչ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լու հա մար, հետ ևա բար տվյալ դեպ քում առ կա չէ ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի խախ տում: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում Մել-
սի դա Աս րյա նը զրկ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծով և Կոն վեն ցիայի 6-րդ 
հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ, 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118-րդ, 118.9-րդ, 118.15-րդ, 118.17-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի 01.03.2011 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱ ԽԱ ԳԱՀՈՂ` 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/3141/05/10
դա տա րա նի ո րո շում  2012թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3141/05/10  
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Ա ռա քե լ յան
Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բո վ յան
 Ա. Բա բա յան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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 մայի սի 02-ին 
քն նար կե լով Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 28.02.2012 թվա կա նի « Բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի բաց-
թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու, բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու մա սին» ո րոշ ման դեմ վար չա կան գոր ծով 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 
Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նի` 50.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին և ը ստ Հեն-
րիկ Ա ռուս տա մյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Ոս տի կա նու թյան` 15.11.2009 թվա կա նի 
թիվ ԱԲ 270727 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՝ Ոս տի կա նու թյու նը պա հան ջել է Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նի կող-

մից Ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան հաշ վին 50.000 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 նի 26.03.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար ձակ վել է Հեն րիկ 
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Ա ռուս տա մյա նի կող մից Ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս խան հաշ վին 50.000 ՀՀ դրամ 
վճա րե լու վե րա բե րյալ վճար ման կար գադ րու թյուն:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նը պա հան ջել է ան-
վա վեր ճա նա չել Ոս տի կա նու թյան 15.11.2009 թվա կա նի թիվ ԱԲ 270727 ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 08.09.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րաց վել է 26.03.2010 
թվա կա նի վճար ման կար գադ րու թյու նը և ան ցում է կա տար վել հայ ցային վա րույ թի:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 30.11.2010 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է, ի սկ հա-
կընդ դեմ հայ ցը` բա վա րար վել։

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ոս տի կա-
նու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 30.11.2010 թվա-
կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել` հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը` 
մերժ վել։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 29.07.2011 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո-
րեն` բե կան վել է ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի ո րո շու մը և 
գործն ու ղարկ վել է ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր քն նու թյան:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Հա կո բյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
23.11.2011 թվա կա նի վճ ռով Ոս տի կա նու թյան հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ Հեն րիկ Ա ռուս-
տա մյա նի հա կընդ դեմ հայ ցը` մերժ վել:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 17.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հեն րիկ 
Ա ռուս տա մյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված 
ժամ կե տը բաց թող նե լու և այն վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյան բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
28.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի բաց թո-
ղու մը հար գե լի հա մա րե լու մա սին Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նի միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է, 
և բո ղո քը` վե րա դարձ վել: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա 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 ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 124-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 այն հան գա ման քը, որ Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա-

նը 23.11.2011 թվա կա նի վճ ռի հրա պա րակ մա նը ներ կա չի գտն վել և վճ ռի օ րի նակն ստա-
ցել է փոս տով միայն 20.12.2011 թվա կա նին: 17.01.2012 թվա կա նին` վճիռն ստա նա լուց 26 
օր հե տո, Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նը փոս տային ա ռա քու մով ու ղար կել է վե րաքն նիչ բո ղոք, 
ին չը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 17.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մով վե րա դարձ վել է` բո ղո-
քարկ ման ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռով: 
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24.02.2012 թվա կա նին կր կին ներ կա յաց վել է վե րաքն նիչ բո ղոք` բաց թողն ված ժամ-
կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյամբ, սա կայն բո ղո քը կր կին վե րա դարձ վել է: 

Դա տա րա նը, թույլ է տվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-
րդ հոդ վա ծի խախ տում, խախ տել է բո ղո քարկ ման հա մար օ րեն քով հատ կաց ված մե-
կամ սյա ժամ կե տը լրիվ տնօ րի նե լու Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նի ի րա վուն քը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 28.02.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ։ 

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան 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.
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։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր-
վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը, բա-
ցա ռու թյամբ նոր կամ նոր եր ևան ե կած հան գա մանք նե րի հիմ քով կամ նույն հոդ վա ծի 
3-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քով դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու դեպ քե րի:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` վար չա կան դա տա րա նի գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տերն օ րի նա-
կան ու ժի մեջ են մտ նում հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա միս հե տո, ե թե այդ ակ տե րի 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու այլ ժամ կետ նա խա տես ված չէ նույն օ րենսգր քով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա-
կան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող և մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րին ներ-
կա յաց վող պա հանջ նե րի, դրանք կա յաց նե լու կար գի, դրանց կա ռուց ված քի և բո վան դա-
կու թյան, գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման, այն մաս նա-
կից նե րին ու ղար կե լու, առ կա վրի պակ նե րի, գրաս խալ նե րի և թվա բա նա կան սխալ նե-
րի ուղղ ման վե րա բե րյալ լրա ցու ցիչ դա տա կան ակ տի նկատ մամբ տա րած վում են Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա-
պա տաս խան նոր մե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հրա-
պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում է գոր ծին մաս նակ ցած ան-
ձանց: Գոր 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:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է դա տա րա-
նի վճիռն ան ձին չհանձն վե լու և բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան 
հետ ևանք նե րին (տե‘ս` ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման 
վար չու թյունն ը նդ դեմ «Եր ևան-5» ԼՏԸ-ի, եր րորդ ան ձինք Ար մեն Համ բար ձու մյա նի, Գրի-
գոր Հո վա կի մյա նի, Ռա ֆիկ Վի րա բյա նի` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, թիվ 
Ե ՇԴ/0507/02/08 գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 04.11.2009 թվա կա նի ո րո շու մը): 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ 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 հա մար օ րեն քով սահ ման ված է մե կամ-
սյա ժամ կետ: Այդ ժամ կե տում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի լիար ժեք և ար-
դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար օ րենքն ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին 
պար տա վո րեց նում է վճ ռի հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո դրա օ րի նա կը հանձ նել 
գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց, ի սկ նրան ցից որ ևէ մե կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում 
հրա պա րակ ման կամ ա ռն վազն հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կել նրան: 
Միա ժա մա նակ, այն դեպ քում, ե րբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգ-
րյալ ժամ կե տը, վեր ջինս ի րա վունք ու նի ներ կա յաց նել դրա բաց թող նե լու պատ ճառ-
նե րը հար գե լի հա մա րե լու և բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, 
ո րի քն նար կու մը վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե-
լով նաև ան ձի` սահ մա նադ րա կան նոր մով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան և ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք նե րը 
(տես «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Դա նի ել Բար սե ղյա նի, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի Ծիլ քար հա մայն քի, «ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ քա րի միջ նա կարգ դպ րոց» 
ՊՈԱԿ-ի, Ռոս տոմ, Ա սա տուր և Ստել լա Բար սե ղյան նե րի, Ալ վարդ Քի թո յա նի` գու մար 
բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ քար հա մայնքն ը նդ դեմ 
«ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի` պայ մա նագ րերն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե-
րի մա սին, և «ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծիլ քա րի միջ նա կարգ դպ րոց» ՊՈԱԿ-ն ը նդ դեմ 
«ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի` պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա-
սին թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 21.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նը Դա տա րա նի 23.11.2011 
թվա կա նի վճիռն ստա ցել է 20.12.2011 թվա կա նին: Ծրա րի վրա առ կա փոս տային ծա ռա-
յու թյան կնի քի հա մա ձայն` վճի ռը փոս տային ծա ռա յու թյուն է հանձն վել 19.12.2011 թվա-
կա նին:

17.02.2012 թվա կա նին Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րա դարձ րել է Հեն րիկ Ա ռուս տա-
մյա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը` վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը 
բաց թող նե լու և բաց թո ղած ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան 
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 

Այ նու հետև Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 28.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է բո-
ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու մա սին 
միջ նոր դու թյու նը և բո ղո քը վե րա դարձ րել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ 23.11.2011 թվա կա-
նին` Դա տա րա նի վճ ռի հրա պա րակ ման օ րը, Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նը, լի նե լով պատ շաճ 
ծա նուց ված դա տա կան նիս տի օր վա և ժա մի մա սին, չի ներ կա յա ցել և այն առ ձեռն չի 
ստա ցել, ին չից հե տո էլ վճ ռի օ րի նա կը նրան ու ղարկ վել է փոս տով: Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը պատ ճա ռա բա նել է նաև, որ միջ նոր դու թյան մեջ նշ ված միտ քը, ը ստ ո րի Հեն րիկ 
Ա ռուս տա մյա նը չու նի բա վա րար ի րա վա բա նա կան գի տե լիք ներ, ին չի հետ ևան քով էլ 
բաց է թո ղել վճ ռի բո ղո քարկ ման ժամ կե տը, չի կա րող հիմք հան դի սա նալ դա տա վա-
րա կան ժամ կե տով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա-
կանգ նե լու հա մար, քա նի որ բո ղոք բե րե լու հա մար ժամ կե տի սահ մա նու մը կդառ նար 
ա նի մաստ:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դիր քո րո-
շումն ան հիմն է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 
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Այս պես` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծից 
բխում է, որ գոր ծի մաս նա կից նե րի ներ կա յա նա լու դեպ քում հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա-
պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում է նրանց առ ձեռն, ի սկ չներ կա յա նա լու դեպ քում` 
հրա պա րակ ման կամ ա ռա վե լա գույ նը` հա ջորդ օ րը, ու ղարկ վում է գոր ծին մաս նակ-
ցած ան ձանց: Այ սինքն` նշ ված դրույ թը, ա ռանց որ ևէ պայ ման նա խա տե սե լու, սահ մա-
նում է դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն ա պա հո վե լու վճ ռի օ րի նակն ստա նա լու գոր ծին 
մաս նակ ցած ան ձանց ի րա վուն քը` ան կախ նրա նից` վեր ջին ներս ներ կա գտն վել են, թե 
պատ շաճ ծա նուց վել են և չեն ներ կա յա ցել դա տա կան նիս տին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն առ այն, որ Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նը պատ շաճ ծա-
նուց վել է դա տա կան նիս տի մա սին, սա կայն չի ներ կա յա ցել, ուս տի և առ ձեռն չի ստա-
ցել վճ ռի օ րի նա կը: Նման դեպ քում գոր ծում է դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը այդ 
կամ ա ռա վե լա գույ նը հա ջորդ օ րն ու ղար կել վճ ռի օ րի նա կը հաս ցե ա տի րո ջը` ան կախ 
վեր ջի նիս` դա տա կան նիս տին ներ կա չգտն վե լու պատ ճառ նե րի: Մինչ դեռ ծրա րի վրա 
առ կա փոս տային ծա ռա յու թյան կնի քի հա մա ձայն` Դա տա րա նը վճի ռը փոս տային ծա-
ռա յու թյուն է հանձ նել 19.12.2011 թվա կա նին, ի նչն էլ իր հեր թին հան դի սա ցել է վճ ռի բո-
ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տի բաց թողն ման պատ ճառ: Հետ ևա բար վճ ռի 
բո ղո քարկ ման ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը պետք է հա մար վեր հար գե լի, ո րի 
ար դյուն քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է վե րա կանգ ներ այն և բո ղոքն ըն դու ներ 
վա րույթ: 

Բա ցի այդ, Հեն րիկ Ա ռուս տա մյա նը բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու 
մա սին միջ նոր դու թյան մեջ նշել էր, որ վճ ռի բո ղո քարկ ման ժամ կե տը հաշ վար կել է այն 
ստա նա լու պա հից, և ի հա վաս տումն այդ հան գա ման քի, ներ կա յաց րել է այն ստա նա լու 
ամ սաթ վով ծրա րը, ին չը քն նարկ վող պա րա գա յում բա վա րար է միջ նոր դու թյու նը բա վա-
րա րե լու հա մար: 

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 ցիա 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 վե րաց 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-րդ, 118.9-րդ, 118.15-րդ և 118.17-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի 28.02.2012 թվա կա նի « Բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը 
հար գե լի հա մա րե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու, բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը: 

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

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

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ   Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1747/05/11
դա տա րա նի ո րո շում  2012թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1747/05/11
Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Սարգ սյան 
Դա տա վոր ներ` Ա. Բա բա յան
 Հ. Բեդ ևյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

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

նա խա գա հու թյամբ 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 նոյեմ բե րի 30-ին,
քն նար կե լով ան հատ ձեռ նար կա տեր Կա րի նե Գևոր գյա նի (այ սու հետ՝ Ձեռ նար-

կա տեր) վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 21.08.2012 թվա կա նի 
« Բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու և վե րաքն նիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ, վար չա կան գոր ծով ը ստ հայ ցի ՀՀ կա-
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի Նաի րիի տա րած քային 
հար կային տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) ը նդ դեմ Ձեռ նար կա տի րոջ՝ 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` Տես չու թյու նը պա հան ջել է Ձեռ նար կա տի րո ջից բռ նա գան ձել 

1.406.732 ՀՀ դրամ: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Միր զո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

13.06.2012 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար 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) 
21.08.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 13.06.2012 թվա կա նի վճ ռի դեմ Ձեռ նար կա-
տի րոջ` բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է, և 
վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ձեռ նար կա տե 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 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 ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
124-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 գրա վոր ա պա ցույց ներն ան մի ջա կա նո-
րեն հե տա զո տե լու և գնա հա տե լու պայ ման նե րում կպար զեր, որ բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նում « պա տաս խա նող»-ի փո-
խա րեն « հայց վոր» նշու մը, վճ ռի հրա պա րակ ման և պա տաս խա նո ղի կող մից այն փաս-
տա ցի ստա նա լու ժամ կետ նե րը սխալ նշելն ուղ ղա կի վրի պակ է ե ղել, հետ ևա բար այդ 
վրի պակ նե րը չէին կա րող միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու հիմք հան դի սա նալ: Այ սինքն՝ Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ի րա կա նում Ձեռ նար կա տե րը դա տա կան ակ-
տը ստա ցել է այն օ րեն քով սահ ման ված բո ղո քարկ ման ժամ կե տի ա վարտ վե լուց հե տո:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի 21.08.2012 թվա կա նի ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում 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 1-ին պար բե րու թյան 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 ցիայի 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 ցիա 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:
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Կոն վեն ցիայի 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-
կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի Կոն վեն ցիայի 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 ցիա 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 ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա 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 ցիա 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 ցիայի 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 ցիա 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 նի հու նի-
սի 19, կետ 52, Զ-ն և այ լոք ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան (Z. and Others v. The United 
Kingdom), թիվ 29392/95, 91-93-րդ կե տեր)։ Բա ցի այդ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ 
այն դեպ քե րում, ե րբ բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գեր են նա խա տես ված, Բարձր պայ-
մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր են ա պա հո վել ի րենց ի րա վա սու թյան տակ գտն-
վող ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց կող մից Կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված այն նույն ե րաշ խիք նե րից օ գտ վե լը վե րաքն նիչ դա տա րան նե րում, ի նչ պի-
սիք նրանք ու նեն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում (Տես՝ Բրուալ լա Գո մեզ դե լա Տոր-
րեն ը նդ դեմ Իս պա նիայի, թիվ 26737/95, 1997 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 19, կետ 33, Թե լի նի 
Է նդ Սանզ ՍՊԸ-ն ու այ լոք և Մաք Էլ դաֆն ու այ լոք ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան, 
թիվ 20390/92, 1998 թվա կա նի հու լի սի 10, կետ 72 և Խալ ֆաուն ը նդ դեմ Ֆրան սիայի, թիվ 
34791/97, 37): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա-
խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` Եվ րո պա կան դա տա րա նի խն դի րը ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյու նը մեկ նա բա նե լը չէ (տես՝ Բրուալ լա Գո մեզ դե լա Տոր րեն ը նդ դեմ Իս պա-
նիայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.12.1997 թվա կա նի վճի ռը, կետ 31), (Brualla 
G٫mez de la Torre v. Spain): Վեր ջի նիս դե րը հիմ նա կա նում դրս ևոր վում է դա տա րան նե րի 
կող մից ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեկ նա բա նու թյու նը Կոն վեն ցիայի հետ հա մա-
տե ղե լի ու թյան տե սան կյու նից գնա հա տե լով: Այդ կա նո նը կի րա ռե լի է նաև դա տա րան-
նե րի կող մից փաս տաթղ թեր լրաց նե լու կամ գան գատ ներ ներ կա յաց նե լու հետ կապ ված 
ժամ կե տային սահ մա նա փա կում ներ նա խա տե սող դա տա վա րա կան նոր մե րի մեկ նա-
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բա նու թյան նկատ մամբ (տես՝ Տե ո դոր Գար սիան ը նդ դեմ Իս պա նիայի գոր ծով Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի 16.12.1997 թվա կա նի վճի ռը, կետ 31), (Tejedor García v. Spain): Եվ-
րո պա կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ գան գատ նե րի հա մար ժամ կե տային սահ մա նա-
փա կում ներ նա խա տե սող դա տա վա րա կան նոր մերն ան կաս կած հա մա պա տաս խան են 
ի րա վա կան հս տա կու թյան սկզ բուն քի հետ: Այ նուա մե նայ նիվ, դա տա վա րա կան նման 
նոր մե րը կամ դրանց կի րա ռու մը չպետք է լի նեն այն պես, որ կան խար գե լեն դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից նե րին օգ տա գոր ծել ի րենց ըն ձեռ ված այդ հնա րա վո րու թյուն նե րը 
(տես՝ Պե րեզ դե Ռա դա Կա վա նիլ լեսն ը նդ դեմ Իս պա նիայի գոր ծով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 28.10.1998 թվա կա նի վճի ռը, կետ 44-45), (Perez De Rada Cavanilles v. Spain): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հետ 
կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կար գա վոր ման ու սում նա սի րու թյու նը վկա յում է, 
որ հա մա ձայն այդ ի րա վա կար գա վոր ման հիմ քում ըն կած տրա մա բա նու թյան՝ վե րաքն-
նիչ բո ղո քի թե րու թյուն նե րը չեն կա րող խո չըն դո տել դրանց քն նու թյան ըն դուն ման հար-
ցի դրա կան լուծ մա նը և կան խել դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րաց-
ման հնա րա վո րու թյու նը: Նշ ված տրա մա բա նու թյունն էլ իր հեր թին բխում է դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյունն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից (Ն մա նա տիպ դիր քո րո շու մը տե՛ս 
նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 27.05.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-754 գոր ծով 
ո րոշ մամբ, կետ 6): 

Եվ րո պայի Խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15-ի 
Վար չա կան ակ տե րի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան վե րա բե րյալ թիվ 20 հանձ նա րա րա-
կա նի «B սկզ բունք ներ» բաժ նի 2-րդ կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն` նվա զա գույ նը ֆի-
զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց պետք է հա սա նե լի լի նի այն վար չա կան ակ տե-
րի դա տա կան վե րա նա յու մը, ո րոնք շո շա փում են վեր ջին նե րիս ի րա վունք նե րը և շա հե-
րը: Նույն բաժ նի 4-րդ կե տի 9-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` վար չա կան ակ տը վե րա նայող 
դա տա րա նի ո րո շու մը պետք է գո նե կար ևոր գոր ծե րով են թա կա լի նի բո ղո քարկ ման 
վե րա դաս ա տյան, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ գոր ծը ներ պե տա կան օ րենսդ րու-
թյան հա մա պա տաս խան, ուղ ղա կի տր վում է վե րա դաս ա տյա նին: Հանձ նա րա րա կա նի 
4 (i) սկզ բուն քի 83-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` դի մո ղի` ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված ող ջա միտ ժամ կե տում դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը պետք 
է ճա նաչ վի բո լոր պե տու թյուն նե րում:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ կող մե րը նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ի րա վունք ու նեն նույն 
օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում բո ղո քար կե լու դա տա կան ակ տե րը:

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ան ձի՝ դա տա կան ակ-
տը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն-
ցիայով։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա-
կան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող և մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րին ներ-
կա յաց վող պա հանջ նե րի, դրանք կա յաց նե լու կար գի, դրանց կա ռուց ված քի և բո վան-
դա կու թյան, գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման, այն մաս-
նա կից նե րին ու ղար կե լու, դա տա կան ակ տում առ կա վրի պակ նե րի, գրաս խալ նե րի և 
թվա բա նա կան սխալ նե րի ուղղ ման, լրա ցու ցիչ վճ ռի կա յաց ման, վճ ռի պար զա բան ման 
նկատ մամբ տա րած վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա-
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վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե րը:
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի վեր ջին պար-

բե րու թյան հա մա ձայն՝ հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում 
է գոր ծին մաս նակ ցող 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 վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե-
տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է 
սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա-
սին միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա-
սին միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լիս և վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս պատ ճա ռա բա-
նել է, որ «… գոր ծով վճի ռը հրա պա րակ վել է 2012 թվա կա նի հու նի սի 13-ին, օ րի նա կան 
ու ժի մեջ է մտել 2012 թվա կա նի հու լի սի 14-ին, և հետ ևա պես սույն գոր ծով կա յաց ված 
վճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող էր բեր վել մինչև 2012 թվա կա նի հու լի սի 13-ը նե րա-
ռյալ, որ պի սի ժամ կե տը բո ղո քա բե րի կող մից բաց է թողն վել` բո ղո քը փոս տային ծա-
ռա յու թյանն է հանձն վել 2012 թվա կա նի օ գոս տո սի 09-ի ն։ Ի նչ վե րա բե րում է բաց թողն-
ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին բո ղո քա բե րի միջ նոր դու թյա նը, 
ա պա այն ան հիմն է հետ ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. Ան հատ ձեռ նար կա տեր Կա րի նե 
Գևոր գյա նը որ պես միջ նոր դու թյան հիմ նա վո րում նշել է. «...բո ղո քարկ վող վճի ռը հրա-
պա րակ վել է 05.04.2012 թվա կա նին, հայց վորն այն ստա ցել է 03.05.2012 թվա կա նին և 
իր կամ քից ան կախ պատ ճա ռով բաց է թո ղել բո ղո քարկ ման մե կամ սյա ժամ կե տը...»։ 
Նախ, գոր ծով բո ղո քա բե րը հան դի սա նում է պա տաս խա նող, այլ ոչ թե հայց վոր և բա ցի 
այդ, ի նչ պես վե րը նշ վել է, վճի ռը հրա պա րակ վել է 2012 թվա կա նի հու նի սի 13-ին, այլ ոչ 
թե 2012 թվա կա նի ապ րի լի 05-ին և հետ ևա պես նշ ված գոր ծով վճի ռը բո ղոք բե րող ան ձը 
չէր կա րող ստա նալ 2012 թվա կա նի մայի սի 03-ի ն։ Ո ւս տի, բաց թողն ված դա տա վա րա-
կան ժամ կե տը չի կա րող հա մար վել հար գե լի և միջ նոր դու թյու նը են թա կա է մերժ ման»:

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 այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի կող մից սույն գոր ծով 13.06.2012 թվա կա-
նին հրա պա րակ ված վճիռն ը ստ գոր ծում առ կա հե տա դարձ ծա նուց ման ան դոր րագ-
րի Ձեռ նար կա տի րոջն ա ռաք վել է փոս տային ե ղա նա կով միայն 19.07.2012 թվա կա նին: 
Այ սինքն՝ Ձեռ նար կա տի րոջ կող մից Դա տա րա նի վճի ռը ստա նա լու պա հին ար դեն ի սկ 
սպառ ված է ե ղել այն բո ղո քար կե լու օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված մե կամ սյա ժամ կե-
տը, և ե ղել է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ Դա տա րա նի վճի ռը բո ղո քար կե լու ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քով նա խա տես ված մե կամ սյա ժամ կե տը Ձեռ նար կա տի րոջ կող մից բաց է թողն վել նրա 
կամ քից ան կախ պայ ման նե րում: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու` 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով պետք է կի րա ռեր Ձեռ նար կա տի րոջ ի րա վունք-
նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան մատ չե լի ու թյան լույ սի ներ քո, հետ ևա բար բաց թո-
ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին Ձեռ նար կա տի րոջ միջ նոր դու թյու նը են թա կա էր 
բա վա րար ման:
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Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվ յալ դեպ քում Ձեռ-
նար կա տե րը զրկ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծով և Կոն վեն ցիայի 6-րդ 
հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ, 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118-րդ, 118.9-րդ, 118.15-րդ, 118.17-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-
նի 21.08.2012 թվա կա նի « Բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու-
նը մեր ժե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

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



Տպագրությունը` օֆսեթ: Թուղթը` օֆսեթ:
Ծավալը` 16.5 տպ. մամուլ:
Տպաքանակը` 700 օրինակ:

ՀՀ, Երևան, Շարուրի 37/1
հեռ.` (374 10) 465 382, 465 385

էլ.փոստ` info@printinfo.am
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