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ԼՂՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ`  Գերագույն դատարան)
վճռաբեկության  կարգով.                     

          նախագահությամբ` դատավոր               Գ.  Գրիգորյանի
                                     դատավորներ`               Ի.  Կարապետյանի  
                                                                                 Գ.  Արզումանյանի
                                                                            

դռնբաց  դատական  նիստում  քննելով  ըստ հայցի  Լյուդմիլա
Ներսեսի Նարիմանյանի ընդդեմ Հրայր Համլետի Նարիմանյանի և Գոհար
Քաջիկի Նարիմանյանի` Ստեփանակերտ քաղաքի Ռուբենի փողոցի թիվ
23 առանձնատնից վտարելու  պահանջի մասին  և ըստ Հրայր Համլետի
Նարիմանյանի  հակընդդեմ  հայցի  ընդդեմ  Լյուդմիլա  Ներսեսի
Նարիմանյանի,  ԼՂՀ  արդարադատության  նախարարության
Ստեփանակերտ  նոտարական  տարածքի  թիվ  1  նոտարական
գրասենյակի պետնոտար Նելլի Ենոքի Գրիգորյանի, ԼՂՀ կառավարության
աշխատակազմի` ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու, ըստ
օրենքի  ժառանգության  իրավունքի  վկայագիրը  և  սեփականության
իրավունքի  պետական  գրանցումը  1/2  մասով  անվավեր  ճանաչելու
պահանջների  մասին  քաղաքացիական գործով   ԼՂՀ վերաքննիչ
դատարանի  2016   թվականի ապրիլի  14-ի որոշման դեմ
հայցվոր/հակընդդեմ պատասխանող  Լյուդմիլա Ներսեսի Նարիմանյանի
վճռաբեկ բողոքը, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց
1. Գործի դատավարական նախապատմությունը
 2015  թվականի  հուլիսի  24-ին  դիմելով  ԼՂՀ  ընդհանուր

իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ` նաև Առաջին
ատյանի դատարան/ հայցվոր Լյուդմիլա Ներսեսի Նարիմանյանը խնդրել է
Հրայր  Համլետի  և  Գոհար  Քաջիկի  Նարիմանյաններին  վտարել
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սեփականության  իրավունքով  իրեն  պատկանող  ԼՂՀ  Ստեփանակերտ
քաղաքի Ռուբենի փողոցի թիվ 23 առանձնատնից:

Պատասխանողները  2015  թվականի  օգոստոսի  24-ին  հակընդդեմ
հայց են ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան` 2.500.000 ՀՀ դրամ`
որպես  գույքի  բարելավման համար կատարված ծախս,  բռնագանձելու
պահանջով:

Առաջին  ատյանի  դատարանի  2015  թվականի  սեպտեմբերի  3-ի
որոշմամբ  պետական  տուրքի  վճարումը  հետաձգելու  մասին
միջնորդությունը մերժվել է և հակընդդեմ հայցադիմումը վերադարձվել:

Պատասխանող  Հրայր  Համլետի  Նարիմանյանը  2015  թվականի
սեպտեմբերի  28-ին  ընդդեմ  Լյուդմիլա  Ներսեսի  Նարիմանյանի,  ԼՂՀ
արդարադատության  նախարարության  Ստեփանակերտ  նոտարական
տարածքի  թիվ  1  նոտարական  գրասենյակի  պետնոտար  Նելլի  Ենոքի
Գրիգորյանի, ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի հակընդդեմ հայց է
ներկայացրել` վիճելի առանձնատան և հողամասի 1/2 մասի նկատմամբ
իրեն  ժառանգությունն  ընդունած  ժառանգ  ճանաչելու,  1999  թվականի
հունվարի 13-ին հայցվոր Լյուդմիլա Ներսեսի Նարիմանյանին տրված ըստ
օրենքի  ժառանգության  իրավունքի  վկայագիրը`  գրանցված
սեղանամատյանի  թիվ  1-54  համարի  տակ,  և  ԼՂՀ  ԿԱ  անշարժ  գույքի
կադաստրի  պետական  կոմիտեի  գույքի  նկատմամբ  իրավունքների
պետական գրանցման միասնական 4-20 մատյանի 073888 համարի տակ
հայցվոր  Լ.  Նարիմանյանի  անվամբ  2006  թվականի  դեկտեմբերի  1-ին
կատարված սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը` վիճելի
առանձնատան  և  հողամասի  1/2  մասով,  անվավեր  ճանաչելու
պահանջներով:

Առաջին  ատյանի  դատարանի  /դատավոր  Ռ.  Ջհանգիրյան/  2015
թվականի դեկտեմբերի 8-ի որոշմամբ Արայիկ Համլետի Նարիմանյանն ու
Լիանա  Համլետի  Նարիմանյանը  սույն  գործով  ներգրավվել  են  որպես
ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձինք` հակընդդեմ հայցով
պատասխանողի կողմում:

Առաջին  ատյանի  դատարանի  2016  թվականի  փետրվարի  10-ի
վճռով սկզբնական հայցը մերժվել է, իսկ հակընդդեմ հայցը բավարարվել
մասնակի:  Հրայր  Համլետի  Նարիմանյանը  ճանաչվել  է  Համլետ
Ալեքսանդրի  Նարիմանյանի  մահից  հետո  Ստեփանակերտ  քաղաքի
Ռուբենի փողոցի թիվ 23 հասցեով բնակելի տան 1/8 բաժնի նկատմամբ
ըստ օրենքի  բացված ժառանգությունն  ընդունած ժառանգ:  Մասնակի`
1/8  մասով,  անվավեր  է  ճանաչվել  1999  թվականի  հունվարի  13-ին
Լյուդմիլա  Նարիմանյանին  տրված  ըստ  օրենքի  ժառանգության
իրավունքի վկայագիրը` գրանցված սեղանամատյանի թիվ 1-54 համարի
տակ,  և  ԼՂՀ  կառավարությանն  առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի
պետական  կոմիտեի  գույքի  նկատմամբ  իրավունքների  պետական
գրանցման միասնական 4-20 մատյանի 073888 համարի տակ Լյուդմիլա
Նարիմանյանի  անվամբ 2006 թվականի դեկտեմբերի  1-ին  կատարված
սեփականության  իրավունքի  պետական  գրանցումը:  Մնացած  մասով
հակընդդեմ հայցապահանջը մերժվել է:

Նշված վճռի դեմ 2016 թվականի մարտի 10-ին վերաքննիչ բողոքներ
են բերել հայցվոր/հակընդդեմ պատասխանող  Լյուդմիլա Նարիմանյանն
ու պատասխանող/ հակընդդեմ հայցվոր Հրայր Նարիմանյանը:

ԼՂՀ  վերաքննիչ  դատարանի  /այսուհետ`  նաև  Վերաքննիչ
դատարան/ 2016 թվականի ապրիլի 14-ի որոշմամբ հայցվոր/հակընդդեմ
պատասխանող  Լյուդմիլա  Նարիմանյանի  բերած  վերաքննիչ  բողոքը
մերժվել է, իսկ պատասխանող/հակընդդեմ հայցվոր Հրայր Նարիմանյանի
վերաքննիչ  բողոքը  բավարարվել:  Առաջին  ատյանի  դատարանի  2016
թվականի  փետրվարի  10-ի  վճիռը  մասնակիորեն  բեկանվել  է  և
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փոփոխվել.  Հրայր  Համլետի  Նարիմանյանի  հայցը  բավարարվել  է
մասնակի.  Հրայր Համլետի Նարիմանյանը ճանաչվել  է Ստեփանակերտ
քաղաքի Ռուբենի փողոցի թիվ 23 առանձնատան և տնամերձ հողամասի
1/4 բաժնեմասով ժառանգությունն ընդունած ժառանգ: 

Մասնակի` 1/4 մասերով անվավեր են  ճանաչվել Ստեփանակերտի
պետական նոտարական գրասենյակի կողմից 1999 թվականի հունվարի
13-ին  Լյուդմիլա  Ներսեսի  Նարիմանյանին  տրված  ըստ  օրենքի
ժառանգության  իրավունքի  վկայագիրը  և  դրա  հիման  վրա  ԼՂՀ
կառավարությանն  առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական
կոմիտեի  գույքի  նկատմամբ  իրավունքների  պետական  գրանցման
միասնական  թիվ  4-20  մատյանի  073888  համարի  տակ  Լյուդմիլա
Նարիմանյանի  անվամբ 2006 թվականի դեկտեմբերի  1-ին  կատարված
սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը:

Վերաքննիչ  դատարանի  նշված  որոշման  դեմ  2016  թվականի
մայիսի  16-ին  հայցվոր/հակընդդեմ  պատասխանող  Լյուդմիլա
Նարիմանյանը բերել է վճռաբեկ բողոք, որը Գերագույն դատարանի 2016
թվականի  մայիսի  31-ի  որոշմամբ  վերադարձվել  է:  Վճռաբեկ  բողոքը
կրկին  բերվել  է  2016  թվականի  հունիսի  14-ին,  որը  Գերագույն
դատարանի  2016  թվականի  հունիսի  21-ին  ընդունվել  է  Գերագույն
դատարանի վարույթ:

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը
Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի և հիմնավորումների

սահմաններում.
 Ստորադաս դատարանը`
 1.Կիրառել  է  այն  օրենքների`  իրավահարաբերության  ծագման

պահին  գործող  ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  549-րդ  հոդվածի,
ներկայումս  գործող  քաղաքացիական  օրենսգրքի  344-րդ  հոդվածի
/ստորադաս դատարանի դատական ակտի մեջ սխալմամբ նշված է 335-
րդ հոդվածը/ 5-րդ կետի պահանջները, որոնք չպետք է կիրառեր/: 

2.Չի կիրառել այն օրենքների` գործող քաղաքացիական օրենսգրքի
275  /274/-րդ,  278  /277/-րդ,  իրավահարաբերության  ծագման  պահին
գործող  ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  78-րդ,  82-րդ,  87-րդ,  գործող
օրենսգրքի 332-րդ  հոդվածների,  335-րդ  հոդվածի 2-րդ  կետի և 1234 /
1225/  հոդվածի  6-րդ  մասի,  <<Գույքի  նկատմամբ  իրավունքների
պետական գրանցման մասին>> իրավահարաբերության պահին գործող
ԼՂՀ  օրենքի  14-րդ  և  ներկայումս  գործող  օրենքի  6-րդ  հոդվածների
պահանջները, որոնք պետք է կիրառեր:

3.Էականորեն խախտել է գործող դատավարական օրենսգրքի 49-
րդ հոդվածի պահանջները: Դատարանը ճիշտ չի պարզել և ապացուցել
գործի  համար  նշանակություն  ունեցող  հանգամանքները,  ճիշտ
եզրակացություններ  չի  արել  իր  կողմից  հետազոտված  փաստական
հանգամանքներից:

Նշված պնդումը բողոք բերած անձը, վկայակոչելով վիճելի բնակելի
տան վերաբերյալ շինանյութեր ձեռք բերելու մի շարք փաստաթղթեր և
վերլուծելով   տան  տեխնիկական  անձնագիրը,  պատճառաբանել  է
նրանով,  որ  գործով  հավաքված  ապացույցներով  ապացուցվել  է,  որ
վիճելի բնակելի տան հողամասը 1966թ. հատկացված էր իր ամուսնուն,
սակայն  բնակելի  տունը  կառուցել  են  համատեղ  ամուսնության
ընթացքում:

Ըստ  բողոքի`  1999  թվականի  հունվարի  13-ին  նոտարական
գրասենյակում  իր  երեք  զավակները,  այդ  թվում  հակընդդեմ  հայցվոր
Հ.Նարիմանյանը,  հրաժարվել  են  ժառանգությունից,  և  ինքը  դարձել  է
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միակ  սեփականատերը  /չի  կարող  բացատրել,  թե  ինչու
ժառանգությունից  հրաժարվելու  մասին  հայտարարությունները
նոտարական  գրասենյակում  բացակայում  են/:  Հակընդդեմ  հայցվորը
մինչև 1999 թվականը ուներ բավարար ժամանակ դիմելու նոտարական
գրասենյակ` իր ենթադրյալ իրավունքները ձևակերպելու համար, սակայն
նա  դա  չի  արել  և  չի  բողոքարկել  վիճարկվող  փաստաթղթերը
/ժառանգության իրավունքի վկայագիրը և պետական գրանցումը/,  բաց
թողնելով ժառանգության ընդունման համար դատարան դիմելու օրենքով
նախատեսված հայցային վաղեմության երեք տարվա ժամկետը:

Բողոքում շարադրելով Գերագույն դատարանի թիվ 2211/02/14թ. և
ՀՀ  վճռաբեկ  դատարանի  թիվ  ՎԴ  5/006/05/10  գործերով  որոշումների
բովանդակությունը,  բողոքաբերը  եզրակացրել  է,  որ  ժառանգատուի
մահից  հետո  բնակվելով  ժառանգական  մաս  կազմող  բնակարանում,
դեռևս  բավարար  չէ  միայն  այդ  հանգամանքով  հաստատելու
ժառանգության  ընդունման  փաստը:  Պատասխանող-հակընդդեմ
հայցվոր  Հ.Նարիմանյանը`  ժառանգության  բացման  ժամանակ  լինելով
անչափահաս`  10  տարեկան  երեխա,  ընդամենը  բնակվել  է  իր  հետ,
որպես`  մոր,  և  օրենքի  ուժով  լինելով  սահմանափակ  գործունակ,  այդ
ժամանակահատվածում  զրկված  է  եղել  ժառանգության  ընդունմանն
ուղղված  գործողություններ  կատարելուց:  Սակայն  նա  1999թ.  արդեն
չափահաս էր, և եթե ունենար կամք ընդունելու ժառանգությունը, ապա
կարող էր նշված ժամանակ դիմել նոտարական գրասենյակ:

Վճռաբեկ  բողոքը  վարույթ  ընդունելը  բողոքաբերը  հիմնավորել  է
դատական սխալի առկայությամբ, որն ազդել է գործի ելքի վրա:

Վերոգրյալի  հիման վրա` բողոքաբերը խնդրել  է  վճռաբեկ բողոքն
ընդունել վարույթ, ամբողջությամբ բեկանել և փոփոխել Առաջին ատյանի
դատարանի  2016  թվականի  փետրվարի  10-ի  վճիռը  և  Վերաքննիչ
դատարանի  2016  թվականի  ապրիլի  14-ի  որոշումը,  ամբողջությամբ
մերժել պատասխանող/հակընդդեմ հայցվոր Հրայր Նարիմանյանի հայցը
և բավարարել իր հայցապահանջը:

3. Վճռաբեկ բողոքի քննության համար  նշանակություն ունեցող
փաստերը
Վճռաբեկ  բողոքի  քննության  համար  էական  նշանակություն

ունեն հետևյալ փաստերը.
1.Համլետ  Ալեքսանդրի  Նարիմանյանը  և  հայցվոր  Լյուդմիլա

Ներսեսի Նարիմանյանը ամուսնացել են 1968 թվականի օգոստոսի 7-ին
/հատոր 1-ին, գ.թ.8 /:

2. Համլետ Նարիմանյանը մահացել է 1982 թվականի մարտի 27-
ին, Ստեփանակերտ քաղաքում: Նա կտակ չի թողել /հատոր 1, գ.թ.11/:

3. Պատասխանող /հակընդդեմ հայցվոր Հրայր Նարիմանյանն ու
երրորդ  անձինք`  Արայիկ  և  Լիանա  Համլետի  Նարիմանյանները
հանդիսանում են հայցվոր/հակընդդեմ պատասխանող Լ.Նարիմանյանի և
Համլետ Նարիմանյանի զավակները և,  լինելով անչափահաս,  նախքան
հոր  մահը,  բնակվել  են  ծնողների  հետ և  շարունակել  են  բնակվել  հոր
մահանալուց հետո Ստեփանակերտ քաղաքի Ռուբենի 23 բնակելի տանը,
որի  կառուցման  համար  հողամասը  1966  թվականին  հատկացված  էր
Համլետ  Նարիմանյանին  /ըստ  Ստեփանակերտի  ժողովրդական
դեպուտատների խորհրդի գործկոմի 1966 թվականի հունվարի 20-ի թիվ
9  որոշման  և  անձնական սեփականության  իրավունքով  անհատական
բնակելի  տուն  կառուցելու  համար  անժամկետ  հողատարածք
տրամադրելու մասին 1966 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 11 պայմանագրի/,
և բնակելի տունը գրանցված էր նրա անվամբ /հատոր 1, գ.թ.21-22, 83,
161-162, 191-192, 198/:
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4.  1999  թվականի հունվարի 13-ին  Լ.  Նարիմանյանին  տրվել  է
ըստ  օրենքի  ժառանգության  իրավունքի  վկայագիր`  Ստեփանակերտ
քաղաքի  Ռուբենի  23  տան  նկատմամբ,  այն  հիմքով,  որ  Համլետ
Նարիմանյանի  մահից  հետո  միակ  ժառանգը  հանդիսանում  է
Լ.Նարիմանյանը:  Նոտարական  գործում  չկան  տվյալներ
պատասխանող  /հակընդդեմ  հայցվորի  և  երրորդ  անձանց  կողմից
ժառանգությունից հրաժարվելու մասին /հատոր 1, գ.թ.14/:

5. Նշված ժառանգության իրավունքի վկայագրի հիման վրա ԼՂՀ
կառավարությանն  առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական
կոմիտեի  գույքի  նկատմամբ  իրավունքների  պետական  գրանցման
միասնական  4-20  մատյանի  073888  համարի  տակ  2006  թվականի
դեկտեմբերի  1-ին  գրանցվել  է  հայցվոր  /հակընդդեմ  պատասխանող
Լ.Նարիմանյանի  սեփականության  իրավունքը  վիճելի  առանձնատան
նկատմամբ /հատոր 1, գ.թ 16/:

 
4. Գերագույն  դատարանի  պատճառաբանությունները  և

եզրահանգումը
Գերագույն  դատարանն  արձանագրում  է,  որ  վճռաբեկ  բողոքը

վարույթ  ընդունելը  պայմանավորված  է  բողոքում  բարձրացված`
ժառանգությունը  փաստացի  ընդունելու  և  ժառանգությունից
հրաժարվելու, ապացույցների ներկայացման և գնահատման, հայցային
վաղեմության  հարցերի  վերաբերյալ  Գերագույն  դատարանի  որոշման`
օրենքի  միատեսակ  կիրառության  համար  էական  նշանակություն
ունենալու հանգամանքով:

Գերագույն  դատարանը,  վերանայելով  Վերաքննիչ  դատարանի
որոշումը  վճռաբեկ  բողոքում  նշված  հիմքերի  և  հիմնավորումների
սահմաններում, գտնում է, որ վճռաբեկ բողոքը ենթակա է մերժման, իսկ
բողոքարկված  որոշումը`  թողնելու  օրինական  ուժի  մեջ`  հետևյալ
պատճառաբանությամբ.

ԼՂՀ  Սահմանադրության  33-րդ  հոդվածի  1-ին  և  2-րդ  մասերի
համաձայն`  յուրաքանչյուր  ոք  իրավունք  ունի  իր  հայեցողությամբ
տիրապետել, օգտագործել, տնօրինել և ժառանգել օրինական հիմքերով
որպես  սեփականություն  ձեռք  բերած  գույքը,  սեփականության
իրավունքի իրականացումը չպետք է խախտի այլ անձանց իրավունքները
և ազատությունները…:

<<Մարդու  իրավունքների  և  հիմնարար  ազատությունների
պաշտպանության  մասին>>  եվրոպական  կոնվենցիայի  թիվ  1
Արձանագրության 1-ին հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ֆիզիկական
կամ  իրավաբանական  անձ  ունի  իր  սեփականության  հարգանքի
իրավունք: Ոչ ոք չի կարող զրկվել իր սեփականությունից այլ կերպ, քան
միայն  ելնելով  հասարակության  շահերից  և  օրենքով  ու  միջազգային
իրավունքի ընդհանուր սկզբունքներով նախատեսված պայմաններում:

ԼՂՀ  Սահմանադրության  44-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի  համաձայն`
յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների դատական
պաշտպանության իրավունք:

Սույն  վճռաբեկ  բողոքի  սահմաններում  Գերագույն  դատարանը,
որպեսզի  գնահատական  տա  Վերաքննիչ  դատարանի  բողոքարկված
որոշմանը`  օրինականության,  հիմնավորվածության  և
պատճառաբանվածության  տեսակետից,  պետք  է  պատասխանի  այն
հարցերին, թե արդյոք հիմնավոր են բողոքի փաստարկներն այն մասին,
որ  վիճելի  բնակելի  տունը  հանդիսանում  էր  ամուսինների  ընդհանուր
համատեղ,  այլ  ոչ  միայն  ժառանգատու  Համլետ  Նարիմանյանի
սեփականությունը,  պատասխանող  /հակընդդեմ  հայցվոր/
Հ.Նարիմանյանը  ունե՞ր  կամք  ժառանգությունը  ընդունելու  /կամ  նա
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արդյո՞ք օրենքով սահմանված կարգով ժառանգությունից հրաժարվել է/,
Հ.Նարիմանյանը  արդյո՞ք  բաց  է  թողել  իր  իրավունքների
պաշտպանության  հայցային  վաղեմության  ժամկետը:  Հետևաբար,
Գերագույն  դատարանի  առջև  բարձրացված  են  հետևյալ  իրավական
հարցերի  պարզաբանման  խնդիրները.  ժառանգությունը   փաստացի
ընդունելու եղանակի  և դրա հետևանքների բացահայտումը, հայցային
վաղեմության  կիրառումը  ըստ  օրենքի  ժառանգության  իրավունքի
վկայագիրը  և  անշարժ  գույքի  նկատմամբ  իրավունքների  պետական
գրանցումն  անվավեր  ճանաչելու  վեճերով,  ապացույցների
բավարարության գնահատումը:

Գերագույն  դատարանը  գտնում  է,  որ  նշված  հարցերին
պատասխանելու  համար  առաջին  հերթին  պետք  է  անդրադառնալ
կողմերի  միջև  ապացուցման  պարտականությունը  բաշխելու
կանոններին  և  ապացույցների  գնահատմանը,  և  արձանագրում  է,  որ
քաղաքացիական  դատավարությունում  ապացուցման
պարտականությունը բաշխելու ընդհանուր կանոնը ձևակերպված է ԼՂՀ
քաղաքացիական  դատավարության  օրենսգրքի  44-րդ  հոդվածի  1-ին
մասում, համաձայն որի` գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է
ապացուցի  իր  վկայակոչած  փաստերը:  Նույն  հոդվածի  2-րդ  մասի
համաձայն`  գործի  լուծման  համար  էական  նշանակություն  ունեցող
ապացուցման  ենթակա  փաստերը  որոշում  է  դատարանը`  գործին
մասնակցող անձանց պահանջների և առարկությունների հիման վրա:

Նշված  դատավարական  կանոնները,  միևնույն  ժամանակ,
դատարանին  չեն  ազատում  գործի  հանգամանքներն  ապացույցների
բազմակողմանի,  լրիվ  և  օբյեկտիվ  հետազոտության  վրա  հիմնված
ներքին  համոզմամբ  գնահատելու`  ԼՂՀ  քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին  մասով ամրագրված
պարտականությունից:  Նշված  մոտեցումը  համահունչ  է  ԼՂՀ
քաղաքացիական  դատավարության  օրենսգրքի  6-րդ  հոդվածով
սահմանված  քաղաքացիական  դատավարության  իրականացման
մրցակցության սկզբունքին:

Այսինքն`  սույն  գործով  հայցվոր  /հակընդդեմ  պատասխանող/
Լ.Նարիմանյանն  ինքն  է  կրում  իր  կողմից  վկայակոչված  փաստերի
ապացուցման  բեռը:  Մինչդեռ,  սույն  գործով  բավարար  ապացույցներ
ձեռք չեն բերվել ապացուցելու, որ վիճելի բնակելի տունը հանդիսանում
էր  հայցվոր  /պատասխանող/  Լ.Նարիմանյանի  և  ժառանգատու
Հ.Նարիմանյանի   (ամուսինների)  ընդհանուր  համատեղ
սեփականությունը:  Իսկ  ԼՂՀ  քաղաքացիական  դատավարության
օրենսգրքի  44-րդ  հոդվածի  6-րդ  մասի  համաձայն`եթե  բոլոր
ապացույցների  հետազոտումից  հետո  վիճելի  է  մնում  փաստի
առկայությունը  կամ  բացակայությունը,  ապա  դրա  բացասական
հետևանքները կրում է այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը
կրող կողմը: Հետևաբար, հենց Լ.Նարիմանյանն է կրում իր վկայակոչած
փաստերի չապացուցման բացասական հետևանքները: 

Այսպես`  վիճելի  բնակելի  տան  իրավական  կարգավիճակը
հավաստող  փաստաթղթերից  հետևում  է,  որ  վիճելի  բնակելի  տունը
կառուցելու  համար  հողամասը  հատկացված  էր  ժառանգատու
Հ.Նարիմանյանին  մինչև  սկզբնական  հայցվոր  Լ.Նարիմանյանի  հետ
ամուսնանալը  /2  տարի  առաջ/,  և  սկզբնական  հայցվորի  կողմից
ներկայացված`  շինանյութերի  ձեռք  բերման  մասին  փաստաթղթերը
բավարար ապացույցներ չեն եզրահանգելու,  որ վիճելի բնակելի տունը
կառուցվել  է  համատեղ  ամուսնության  ընթացքում:  Այդ  մասին  չկան
տվյալներ  նաև  նոտարական  գործում,  և  բացի  այդ,  համաձայն  ըստ
օրենքի  ժառանգության  իրավունքի  վկայագրի`  Լ.Նարիմանյանը
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ժառանգություն  է  ստացել  ոչ  թե  բնակելի  տան 1/2  մասը,  այլ  Համլետ
Նարիմանյանին պատկանող ամբողջ տունը: Ուստի  վճռաբեկ բողոքն այդ
մասով  անհիմն  է,  և  Վերաքննիչ  դատարանը  ներկայացված
ապացույցների  բազմակողմանի,  լրիվ  և  օբյեկտիվ  հետազոտության
արդյունքում  հիմնավոր  է  եկել  այն  եզրակացության,  որ  <<վիճելի
առանձնատունը  չի  կառուցվել  Հայցվորի  և  Համլետ  Նարիմանյանի
համատեղ  ամուսնական  կյանքի  ընթացքում,  ուստիև  այն  չի  կարող
համարվել նրանց համատեղ սեփականությունը>>:
  Ժառանգությունը ընդունելը,  հայցային վաղեմությունը սահմանող
իրավական նորմերը,  <<Գույքի նկատմամբ  իրավունքների պետական
գրանցման մասին>> ԼՂՀ օրենքի 14-րդ հոդվածը  ոչ  ճիշտ կիրառելու
մասին վճռաբեկ բողոքի հիմքերը Գերագույն դատարանը ևս համարում է
անհիմն`  ելնելով հետևյալից.

Իրավահարաբերության  ծագման  պահին  գործող  ԼՂՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 549-րդ հոդվածի 2-րդ,  3-րդ,  5-րդ մասերի
համաձայն`  <<Ժառանգությունը  ժառանգի  կողմից  ընդունված  է
համարվում, երբ նա փաստորեն սկսում է տիրապետել կամ կառավարել
ժառանգական  գույքը,  կամ  երբ  նա  ժառանգության  բացման  վայրի
նոտարական  մարմնին  հայտարարել  է  ժառանգությունն  ընդունելու
մասին:  Այս  հոդվածում  նշված գործողությունները  պետք է  կատարվեն
ժառանգության բացման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում:…Ընդունված
ժառանգությունը  ժառանգի  սեփականությունն  է  համարվում
ժառանգության բացման պահից>>:

Նույն օրենսգրքի 553-րդ հոդվածի համաձայն` ըստ օրենքի կամ ըստ
կտակի  ժառանգը  ժառանգության  բացման  օրվանից  վեց  ամսվա
ընթացքում իրավոունք ունի ժառանգությունից հրաժարվելու…:

Ժառանգության  մասին  նշված  իրավական  նորմերը  նույն
կարգավորումն  են  ստացել  գործող ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքում
/հոդվածներ 1235-րդ /վեճի լուծման պահին գործող 1226-րդ/ և 1239-րդ /
1230-րդ/:

Գերագույն դատարանն իր մի շարք որոշումներում անդրադարձել է
փաստացի  տիրապետման  կամ  կառավարման  եղանակով
ժառանգության  ընդունման  հարցերին   /1226-րդ  հոդվածի  3-րդ  մաս/
/տես` ԸԻԴ 2211/02/14 քաղաքացիական գործն ըստ հայցի Լ.Մուրադյանի
և Գ. Ղահրամանյանի ընդդեմ Գ.Ավանեսյանի/: Նշված նորմը վերլուծելով,
Գերագույն դատարանը հանգել է այն հետևության, որ` 

<<1.  ժառանգի  կողմից  ժառանգության  փաստացի  ընդունմանն
ուղղված  գործողությունների  /կոնկլյուդենտ  գործողությունների/  տակ
պետք է հասկանալ ինչպես վերոնշված հոդվածում նշված, այնպես էլ այլ
գործողությունները, որոնք վկայում են ժառանգական գույքի փաստացի
տիրապետմանը կամ կառավարմանն անցնելու մասին.

2. նշված գործողությունները կատարելը ստեղծում է ժառանգության
ընդունման  պրեզումպցիա  /ապացուցողական  կանխավարկած  կամ
ենթադրություն/,  որը  կարող  է  վիճարկվել,  և  եթե  հաստատվի,  որ
ժառանգն այդ գործողությունները կատարել է  առանց ժառանգությունն
ընդունելու  /ժառանգական գույքի սեփականատեր դառնալու/  կամքի և
ցանկության, ապա ժառանգությունն ընդունված չի համարվի.

3.  ժառանգության  փաստացի  ընդունմանն  ուղղված
գործողությունների  կատարման   /կամ  չկատարման/,  ժառանգության
ընդունման կամքի և ցանկության առկայության /կամ բացակայության/
փաստերը  կարող  են  ապացուցվել  ԼՂՀ  քաղաքացիական
դատավարության  օրենսգրքի  43-րդ  հոդվածով  նախատեսված
ապացույցների տեսակներով>>:
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Գերագույն դատարանը հարկ է համարում արձանագրել,  որ սույն
գործի  նյութերով  միանշանակ  հաստատվել  է,  որ  պատասխանող
/հակընդդեմ  հայցվոր/  Հ.Նարիմանյանը   /լինելով  անչափահաս/  հոր`
ժառանգատու Հ.Նարիմանյանի մահվանից հետո շարունակել է բնակվել
և  ներկայումս  բնակվում  է  վիճելի  տանը,  այսինքն`  օրենքի  ուժով  դեռ
1982  թվականին  նա  դարձել  է  ժառանգության  իրավունքով  իրեն
հասանելիք բնակելի տան մասի սեփականատեր: Հ.Նարիմանյանը որևէ
գործողություն  չի  կատարել,  որը  կվկայեր  անշարժ  գույքի
տիրապետումից,  օգտագործումից  և  տնօրինումից  նրա  մեկուսացման
մասին, ներկայումս նա բնակվելու այլ տեղ չունի: Գործում բացակայում է
որևէ  ապացույց  նրա  կողմից  ժառանգությունից  հրաժարվելու
վերաբերյալ նոտարին դիմում տալու մասին, ավելին, նախկինում գործող
ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  553-րդ  հոդվածի  համաձայն
ժառանգությունից ժառանգը կարող է հրաժարվել միայն ժառանգության
բացման  պահից  վեցամսյա  ժամկետում:  Այսինքն`  ստորադաս
դատարանները ճիշտ են հանգել պատասխանող /հակընդդեմ հայցվոր/
Հ.Նարիմանյանի  կողմից  փաստացի  տիրապետման  եղանակով
ժառանգությունը  ընդունելու  և ժառանգությունից  չհրաժարվելու  մասին
եզրակացությանը:

Ինչ վերաբերում է սեփականությունից հրաժարվելու մասին բողոքի
փաստարկին, ապա Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել,
որ  գույքի  սեփականատերը  կարող  է  հրաժարվել  իրեն  պատկանող
անշարժ  գույքի  սեփականության  իրավունքից  գրավոր
հայտարարությամբ կամ որոշակի գործողություններ կատարելով, որոնք
ակնհայտ  վկայում  են  գույքի  տիրապետումից,  օգտագործումից  և
տնօրինումից նրա մեկուսացման մասին` առանց այդ գույքի նկատմամբ
որևէ  իրավունք  պահպանելու  մտադրության:  Նման  կարգավորումը
բխում է վեճը լուծելու պահին գործող ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
280-րդ  /ներկայիս`  281-րդ/  հոդվածի  բովանդակությունից:  Մինչդեռ,
Հ.Նարիմանյանի  կողմից  օրենքով  սահմանված  կարգով
սեփականությունից  հրաժարվելու  փաստը  ևս  չի  հաստատվել  գործով
ձեռք բերված ապացույցներով:

Գերագույն դատարանը փաստում է,  որ անհիմն է բողոքի հղումը
<<Գույքի  նկատմամբ  իրավունքների  պետական  գրանցման  մասին>>
ԼՂՀ օրենքի 6-րդ հոդվածին /նախկին խմբագրությամբ` 14-րդ հոդված/,
համաձայն  որի`  գույքի  նկատմամբ  գրանցված  իրավունքները  և
սահմանափակումներն  ունեն  իրավաբանական  ուժ,  իսկ  բոլոր
սուբյեկտները համարվում են տեղեկացված դրանց գրանցման մասին`
անկախ այն հանգամանքից, թե իրականում տեղյակ են այդ մասին, թե
ոչ:…գրառված  տեղեկությունները  համարվում  են  ճիշտ  և  ունեն
ապացուցողական  ուժ  այնքան  ժամանակ,  քանի  դեռ  Լեռնային
Ղարաբաղի  Հանրապետության  օրենսդրությամբ  սահմանված  կարգով
դրանք չեն ճանաչվել ուժը կորցրած, անվավեր կամ առոչինչ: Գերագույն
դատարանը  գտնում  է,  որ  նշված  իրավական  նորմում  սահմանված
պահանջը  վերաբերում  է  ոչ  թե  պետական  գրանցմամբ  որևէ  անձի
իրավունքի խախտման դեպքին /որի դեպքում նշված նորմը թույլատրում
է  պետական  գրանցումն  ուժը  կորցրած,  անվավեր  կամ  առոչինչ
ճանաչելը/, այլ նշված նորմը սահմանում է ընդհանրապես անշարժ գույքի
վերաբերյալ  իրավունքները  գրանցված  լինելու  պրեզումպցիա,  որը
ենթադրում  է,  որ  անշարժ  գույքի  նկատմամբ  գրանցված  բոլոր
իրավունքները  ճանաչվում  են  իրավաչափ,  սակայն  այդ  իրավունքների
պետական  գրանցումը   օրենքով  սահմանված  կարգով   կարող  է
վիճարկվել և անվավեր ճանաչվել:
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Անդրադառնալով բողոքի փաստարկներին` իրավահարաբերության
ծագման պահին գործող ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 78-րդ, 82-րդ,
87-րդ, ներկայումս գործող ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 332-րդ, 335-
րդ  հոդվածների  խախտման  մասին,  Գերագույն  դատարանն
արձանագրում է հետևյալը.

Իրավահարաբերության  ծագման  պահին  գործող  ԼՂՀ
քաղաքացիական  օրենսգրքի  78-րդ  հոդվածի  համաձայն`  այն  անձի
հայցով,  որի  իրավունքը  խախտված  է,  իրավունքի  պաշտպանության
ընդհանուր  ժամկետը  /հայցային  վաղեմությունը/  սահմանվում  է  երեք
տարի…: Նույն օրենսգրքի 82-րդ, 87-րդ հոդվածների բովանդակությունից
հետևում է, որ դատարանը հայցային վաղեմությունը կիրառում է անկախ
կողմերի  դիմումից,  հայցային  վաղեմության  ժամկետի  լրանալը  հիմք  է
հանդիսանում հայցը մերժելու համար: Գերագույն դատարանը փաստում
է,  որ  համարյա  թե  նույն  կարգավորումը  պահպանված  է  վիճարկվող
փաստաթղթերը  հայցվոր  /պատասխանող/  Լ.Նարիմանյանի  կողմից
ստանալու պահին և ներկայիս գործող ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
332-րդ,  335-րդ  հոդվածներում,  բացառությամբ  նրան,  որ  հայցային
վաղեմությունը  կիրառվում  է  միայն  վիճող  կողմի  դիմումով,  և  որ
ընդլայնվել է պահանջների ցանկը, որոնց վրա հայցային վաղեմությունը
չի տարածվում:

Գործող  ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  344-րդ  հոդվածի  5-րդ
կետի  համաձայն`  հայցային  վաղեմությունը  չի  տարածվում
սեփականատիրոջ`  պետական  մարմնի  կամ  տեղական
ինքնակառավարման  մարմնի  կամ  դրանց  պաշտոնատար  անձանց
ակտը,  որով  խախտվել  են  սեփականատիրոջ  գույքի  տիրապետման,
օգտագործման  և  տնօրինման  իրավունքները,  անվավեր  ճանաչելու
պահանջների վրա:

Վերը  նշված  իրավական  նորմերի  բովանդակությունից  և
վերլուծությունից  հետևում  է,  որ  օրենսդիրը,  ամրագրելով  հայցային
վաղեմության ժամկետը, միաժամանակ սահմանել է նաև այդ ժամկետի
կիրառման և հաշվարկման կարգը: Գերագույն դատարանը փաստում է,
որ որպեսզի ճիշտ կիրառվեն նշված նորմերի պահանջները, պետք է ճիշտ
հաշվարկվի  հայցային  վաղեմության  ժամկետի  ընթացքի  սկիզբը:  ԼՂՀ
քաղաքացիական  օրենսգրքի  337-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի  համաձայն`
հայցային վաղեմության ժամկետի ընթացքն սկսվում է այն օրվանից, երբ
անձն իմացել է կամ պետք է իմացած լիներ իր իրավունքի խախտման
մասին:  Այդ  կանոնից  բացառությունները  սահմանվում  են  նույն
օրենսգրքով  և  այլ  օրենքներով:  Մինչդեռ,  սկզբնական  հայցվորը,
վկայակոչելով հայցային վաղեմության կիրառման անհրաժեշտությունը,
չի կարողացել  բավարար ապացույցներով հերքել պատասխանողի այն
փաստարկը, որ իր իրավունքները խախտված է համարել, երբ հայցվոր
/հակընդդեմ  պատասխանող/   Լ.Նարիմանյանը  վտարման  պահանջ  է
ներկայացրել  դատարան և այդ կապակցությամբ Կադաստրի մարմնից
ստացված  գրությունից  է  իմացել,  որ  բնակելի  տունը  ամբողջությամբ
գրանցված  է  իր  մոր`  հայցվոր  Լ.Նարիմանյանի  անվամբ:  Այս
համատեքստում Գերագույն դատարանը հարկ է համարում ընդգծել, որ
վերը  նշված  իրավական  նորմերի  վերլուծությունից  հետևում  է,  որ
հայցային վաղեմությունը կիրառվում է միայն վիճող կողմի դիմումով, և
նշված կողմը ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ
հոդվածի ուժով կրում է հայցային վաղեմության ժամկետի բաց թողման
ապացուցման բեռը:

Գերագույն  դատարանը  հարկ  է  համարում  փաստել  նաև,  որ
իրավունքի  խախտման  մասին  իմանալու  կամ  իմացած  լինելու
հասկացության  բովանդակության  բացահայտումը  յուրաքանչյուր
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կոնկրետ գործով պարզման ենթակա հարց է: Վարչական ակտն ուժի մեջ
մտնելու  հարցում  իրավական  նշանակություն  ունի  ակտի  մասին
իրազեկման  ինստիտուտը:  Քանի  որ  պատասխանող  /հակընդդեմ
հայցվոր/  Հ.Նարիմանյանը չի հանդիսացել  ըստ օրենքի ժառանգության
իրավունքի  վկայագիր  տալու,  պետական  գրանցումն  իրականացնելու
գործընթացների  կողմ,  ապա  նա,  ըստ  գործի  տվյալների,  իրավական
հնարավորություն  չի  ունեցել  վիճարկել  իր  իրավունքները
սահմանափակող /խախտող/ վարչական ակտը: Եվ ինչպես հետևում է
գործի նյութերից` Հ.Նարիմանյանն ազատ տիրապետում, օգտագործում
էր վիճելի բնակելի տունը մինչև որ բնակելի տնից վտարելու սպառնալիք
է  առաջացել  :  Ուստի,  Գերագույն դատարանը հիմնավոր է համարում
ստորադաս  դատարանների  հետևություններն  այն  մասին,  որ
պատասխանող /հակընդդեմ հայցվոր/ Հ.Նարիմանյանը բաց չի թողել իր
խախտված  իրավունքի  դատական  պաշտպանության
ժամանակահատվածը /հայցային վաղեմությունը/:

Անհիմն  են  նաև  բողոքի  փաստարկները`  ԼՂՀ  քաղաքացիական
օրենսգրքի 274-րդ /274/,  278-րդ /277/ հոդվածները դատարանի կողմից
չկիրառելու մասին:

Այսպես`  ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  274-րդ  հոդվածի
/ներկայիս`  275-րդ/  համաձայն`  սեփականատերն  իրավունք  ունի  իր
գույքը  հետ  պահանջել  ուրիշի  ապօրինի  տիրապետումից,  իսկ  277-րդ
/ներկայիս`278-րդ/  հոդվածը  սահմանում  է  սեփականատիրոջ
իրավունքների  պաշտպանությունը  տիրապետումից  զրկելու  հետ
չկապված խախտումներից: Տվյալ դեպքում նշված իրավական նորմերը
դատարանների  կողմից  չեն  կիրառվել,  քանի  որ  հաստատվել  է
պատասխանող /հակընդդեմ հայցվոր/ Հ.Նարիմանյանի սեփականության
իրավունքը  վիճելի  բնակելի  տան  նկատմամբ,  իսկ  նրա  կինը`
պատասխանող  Գ.Նարիմանյանը  վիճելի  բնակելի  տանը  բնակվում  է
որպես Հ.Նարիմանյանի ընտանիքի անդամ:

ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի  15-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի
համաձայն`  օրենքին  կամ  այլ  իրավական  ակտերին
չհամապատասխանող  և  քաղաքացու  կամ  իրավաբանական  անձի
քաղաքացիական  իրավունքներն  ու  օրենքով  պաշտպանվող  շահերը
խախտող  պետական  կամ  տեղական  ինքնակառավարման  մարմնի
ակտը դատարանով կարող է ճանաչվել անվավեր:

<<Վարչարարության  հիմունքների  և  վարչական  վարույթի
մասին>> ԼՂՀ օրենքի 63-րդ հոդվածի համաձայն` անվավեր է առ ոչինչ
չհանդիսացող այն ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, որն ընդունվել է` ա/
օրենքի խախտմամբ….բ/  կեղծ  փաստաթղթերի կամ տեղեկությունների
հիման վրա…: Վարչական ակտը մի մասով անվավեր կարող է ճանաչվել,
եթե  անվավեր  չճանաչված  մասը  կարող  է  ուժի  մեջ  մնալ  առանց
անվավեր ճանաչված մասի:

Վերոշարադրյալ  պատճառաբանությունից  ելնելով,  Գերագույն
դատարանը  փաստում  է,  որ  ստորադաս  դատարանները,  համարելով
հակընդդեմ հայցվոր Հ.Նարիմանյանի ժառանգության իրեն հասանելիք
բաժնի  մասով  իրավունքը  խախտված,  հիմնավոր  են  այդ  մասով
անվավեր  ճանաչել  վիճելի  բնակելի  տան  նկատմամբ  նոտարի  կողմից
տրված  ըստ  օրենքի  ժառանգության  իրավունքի  վկայագիրը  և
սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը:

Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը, Գերագույն դատարանը գտնում
է,  որ  բողոքում  ներկայացված  փաստարկները  բավարար  չեն
եզրահանգելու, որ Վերաքննիչ դատարանը դատական ակտ կայացնելիս
թույլ է տվել առերևույթ դատական սխալ, որն ազդել է գործի ելքի վրա և
կարող է հիմք հանդիսանալ բողոքարկվող որոշման բեկանման համար,
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հետևաբար,  անհրաժեշտ  է  կիրառել  ԼՂՀ  քաղաքացիական
դատավարության  օրենսգրքի  253-րդ  հոդվածի  1-ին  մասի  1-ին  կետով
սահմանված Գերագույն դատարանի լիազորությունը և մերժել վճռաբեկ
բողոքը` Վերաքննիչ դատարանի որոշումը թողնելով օրինական ուժի մեջ:

Անդրադառնալով  դատական  ծախսերի  բաշխման  հարցին,
Գերագույն  դատարանն  արձանագրում  է,  որ  սույն  գործով  դատական
ծախսերի  հարցը  լուծվել  է  ստորադաս  դատարանների  դատական
ակտերով,  իսկ  վճռաբեկ  բողոքը  բերվել  է  հայցվոր  /պատասխանող/
Լ.Նարիմանյանի կողմից և հաշվի առնելով, որ վճռաբեկ բողոքը ենթակա
է  մերժման,  Գերագույն  դատարանը  գտնում  է,  որ  պետական  տուրքի
հարցը պետք է համարել լուծված: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ  քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ  հոդվածներով`   Գերագույն
դատարանը   

Ո  Ր  Ո  Շ  Ե  Ց.

1.  Հայցվոր/հակընդդեմ պատասխանող Լ.  Նարիմանյանի վճռաբեկ
բողոքը մերժել: ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016 թվականի ապրիլի 14-ի
որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ:

2. Դատական ծախսերի հարցը համարել լուծված: 
3.  Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում  դատական  նիստերի

դահլիճում  հրապարակման  պահից,  վերջնական է և ենթակա չէ
բողոքարկման: 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ`              Ի. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

                                                        Գ. ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ
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