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              Ա.Աբրահամյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում, քննելով ըստ հայցի Արծվիկ Հայկի 

Մարտիրոսյանի ընդդեմ Վանիկ Գառնիկի Բաբայանի` մեկ գլուխ խոշոր եղջերավոր 

անասունը վերադարձնելուն պարտավորեցնելու կամ դրա արժեքը` 396.000 ՀՀ դրամ 

բռնագանձելու մասին քաղաքացիական գործով ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016 

թվականի մայիսի 17-ի որոշման դեմ հայցվոր Արծվիկ Մարտիրոսյանի վճռաբեկ 

բողոքը,     

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը  

 

Արծվիկ Մարտիրոսյանը, հայց հարուցելով դատարան, պահանջել է 

պարտավորեցնել Վանիկ Բաբայանին՝ վերադարձնելու մեկ գլուխ  խոշոր եղջերավոր 

անասունը /ցուլը/ կամ գանձելու դրա արժեքը` 396.000 ՀՀ դրամ: 

 ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի /այսուհետ` 

նաև Առաջին ատյանի դատարան/  2016 թվականի մարտի 10-ի վճռով հայցը մերժվել է:    

 ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանը /այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան/ Արծվիկ 

Մարտիրոսյանի վերաքննիչ բողոքի հիման վրա վերանայելով Առաջին ատյանի 

դատարանի վճիռը, իր 2016 թվականի մայիսի 17-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը մերժել 
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է` Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի մարտի 10-ի վճիռը թողնելով 

օրինական ուժի մեջ:  

Վերաքննիչ դատարանի վերոնշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է 

ներկայացրել Արծվիկ Մարտիրոսյանը: 

 Գերագույն դատարանի 2016 թվականի հուլիսի 1-ի որոշմամբ վճռաբեկ բողոքն 

ընդունվել է վարույթ:  

           Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:  

 
 

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում` 

ներքոհիշյալ հիմնավորումներով. 

Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 5-րդ, 6-րդ, 43-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 113-րդ հոդվածների պահանջները ու 

կայացրել է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121-123-րդ 

հոդվածների պահանջներին չհամապատասխանող դատական  ակտ: 

Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատաճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Առաջին ատյանի դատարանը հաստատված է համարել, որ ինքն ունեցել է մեկ 

գլուխ ցուլ: Դատական նիստում ինքը պնդել է, որ վեճի առարկա ցուլը հենց իր ցուլն 

է, որը կորել ու գտնվել է: Հարցաքննված վկաների մի մասը դա հաստատել է, մյուս 

մասը` ոչ: Գործի հանգամանքներից էլ պարզ է, թե ինչ հանգամանքներում է ցուլը 

հայտնվել պատասխանողի անօրինական տիրապետման ներքո, այն է` ուժի 

գործադրմամբ ու հակառակ իր կամքի:  

Ստորադաս դատարանները, սակայն, անտեսել են այդ հանգամանքները, 

իրականությունը պարզելու, գործը օբյեկտիվ ու ճիշտ լուծելու համար անհրաժեշտ 

միջոցներ չեն ձեռնարկվել: Հայցը մերժվել է` հիմք ընդունելով միայն ոստիկանության 

կողմից ցուլը <<ճանաչման ներկայացնելը>>, առանց պարզելու, թե արդյո՞ք, հենց 

վեճի առարկա ցուլն է ճանաչման ներկայացվել և, արդյո՞ք, վերաբերելի 

ապացույցների հիման վրա է կայացվել այդ որոշումը: Բոլոր դեպքերում, ըստ 

բողոքաբերի, ստորադաս դատարանները չպետք է սահմանափակվեին քրեական 

գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշմամբ, քանի որ ոստիկանությունը 

քաղաքացիական ձևով չի վեճը քննել,  այլ ապացուցման պարտականությունը պետք 

է բաշխվեր կողմերի միջև, մինչդեռ ապացուցման բեռը թողնվել է  միայն իր վրա:  

Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել նաև, որ Առաջին ատյանի դատարանը 

սխալ է մերժել փորձաքննություն նշանակելու մասին իր միջնորդությունը, ըստ 

էության այն չի էլ քննարկվել: Մինչդեռ փորձաքննության միջոցով կհաստատվեր, որ 

ցուլը ծնվել է ներկայումս էլ կենդանի ու  իր բակում գտնվող կովից:  

Թույլ տրված խախտումների արդյունքում ստորադաս դատարանները 

կայացրել են դատական ակտեր, որոնք հիմնավորված չեն ինչպես փաստական, 

այնպես էլ իրավական առումով:      

Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է բեկանել և փոփոխել 

Վերաքննիչ դատարանի 2016 թվականի մայիսի 17-ի որոշումը և  հայցը բավարարել 

կամ գործն ուղարկել նոր քննության: 

 
 

            3.Վճռաբեկ  բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը 
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1. Արծվիկ Մարտիրոսյանը Վանիկ Բաբայանից մեկ գլուխ ցուլ 

վերադարձնելուն պարտավորեցնելու  մասին իր հայցապահանջի  հիմքում դրել է 

հետևյալ փաստերը. 

- վեճի առարկա հանդիսացող անասունը /ցուլը/ պատկանում է իրեն` 2013 

թվականին այն  ծնել է իրեն պատկանող ու ներկայումս իր բակում գտնվող կովը և  

մինչև 2015 թվականի նոյեմբերը գտնվել է իր տիրապետման  ներքո: 

- 2015 թվականի նոյեմբերի 4-ին Վանիկ   Բաբայանը, ով բնակվում է հարևան 

Ուխտաձոր գյուղում, համագյուղացիներ Էդիկ Գասպարյանի և Վանյա 

Օհանջանյանի օգնությամբ  բռնել-կապել է իրենց գյուղում /Կյուրաթաղ/ գտնվող իր 

ցուլը ու  տարել  Ուխտաձոր գյուղը` հայտարարելով, թե այն պատկանում է ոչ թե 

Արծվիկ Մարտիրոսյանին, այլ իրեն: Երկու օր անց ցուլը վերադարձել է իր բակը ու 

մնացել այդտեղ, սակայն 10 օր անց  պատասխանող Բաբայանը հանդից քշել- տարել 

է այն: 

2.Պատասխանող Բաբայանը հայցադիմումին պատասխան չի ներկայացրել, 

իսկ դատական նիստում  հայցը չի ընդունել` պատճառաբանելով, թե  ինքը զբաղվում 

է անասունների առուվաճառքով ու  վեճի առարկա ցուլը ուրիշ անասունների հետ 

միասին  գնել է հարևան գյուղից:  Քանի որ անասնապահն այլևս անասունները չէր 

պահում, ինքն էլ որոշ ժամանակով մեկնել էր Ռուսաստանի Դաշնություն, 

անասուններին առանց հսկողության  բաց է թողել  գյուղամերձի  արոտավայր, այդ 

ընթացքում էլ հայցվոր Մարտիրոսյանը ցուլը քշել- տարել է իր բակը ու ընտելացրել: 

3. Մինչև դատարան հայց ներկայացնելը Արծվիկ Մարտիրոսյանը դիմել է 

ոստիկանությանը` խնդրելով  իրեն պատկանող ցուլը հափշտակելու համար 

քրեական պատասխանատվության ենթարկել Վանիկ Բաբայանին: ԼՂՀ 

ոստիկանության Հադրութի շրջբաժնի պետի կողմից 16.11.2015 թ. հաստատված 

որոշմամբ քրեական գործի հարուցումը, ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 

35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն, մերժվել է Վանիկ Բաբայանի 

նկատմամբ` հափշտակության, Արծվիկ Մարտիրոսյանի նկատմամբ` սուտ 

մատնության և հափշտակության հանցակազմերի բացակայության 

պատճառաբանությամբ: Ըստ որոշման` ստուգմամբ պարզվել է, որ ցուլը 

պատկանում է ոչ թե Արծվիկ Մարտիրոսյանին, այլ Վանիկ Բաբայանին, որ 

<<նույնիսկ հակառակ պարագայում Վանիկ Բաբայանը նշված անասունը իրենց տուն 

տեղափոխելու ժամանակ հստակ իմացել է և համոզված է եղել, որ այն պատկանում է 

իրեն, նույնն էլ վերաբերում է Արծվիկ Մարտիրոսյանին` կապված նշված անասունն 

իրենց տուն տանելու հանգամանքի հետ, հետևաբար` նրանց արարքում բացակայում 

են ուրիշի գույքը հափշտակելու հանցակազմի հատկանիշները>>: 

 

4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները 

   

Սույն վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը պայմանավորված է բողոքում 

բարձրացված հարցերի վերաբերյալ Գերագույն դատարանի որոշման` օրենքի 

միատեսակ կիրառության համար էական նշանակություն ունենալու և դատական 

սխալի առկայության հանգամանքներով: Իսկ վճռաբեկ բողոքում, ըստ էության, 

բարձրացվել են ապացուցման իրավակարգավորման ու իրավակիրառման հարցերը, 

որոնք վերաբերում են, մասնավորապես, ապացուցման առարկան որոշելուն և 

նախադատելիությանը` որպես ապացուցումից ազատելու հիմքի:  

Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանը հայցը մերժել է վեճի առարկա 

անասունը հայցվորին պատկանելու փաստը չհաստատվելու հիմքով` այն 
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պատճառաբանությամբ, որ  <<ոստիկանության կողմից հայցվորի դիմումով 

իրականացված ստուգման ընթացքում վիճելի ցուլիկը ճանաչման է ներկայացվել 

նրան պահած Գրիգորի Խանփերյանին և Վլադիկ Ղուլյանին, ինչի արդյունքում 

վերջիններս հայտարարել են, որ ներկայացված անասունների մեջ հայցվոր Արծվիկ 

Մարտիրոսյանին պատկանող ցուլիկը չկա: Հետևապես` Դատարանը հաստատված է 

համարում, որ վիճելի ցուլիկը պատկանում է պատասխանող Վանիկ Բաբայանին>>: 

Գրիգորի Խանփերյանը և Վլադիկ Ղուլյանը դատավարությանը որևէ կարգավիճակով 

չեն մասնակցել: 

Վերաքննիչ դատարանը իրավաչափ է համարել վերոնշված վճիռը, 

պատճառաբանելով, թե <<սույն գործում առկա և Դատարանի կողմից հետազոտված  

բոլոր ապացույցների լրիվ, բազմակողմանի և օբյեկտիվ հետազոտության 

արդյունքում կարելի է արձանագրել  այն փաստը, որ վեճի առարկա հանդիսացող 

անասունը հայցվորին պատկանելու, հետևաբար` այն պատասխանողի ապօրինի 

տիրապետության ներքո գտնվելու հանգամանքները չեն ապացուցվել>>:    

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 274-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

սեփականատերն իրավունք ունի իր գույքը հետ պահանջել ուրիշի ապօրինի 

տիրապետումից: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ արդարադատության և կողմերի 

շահը պահանջում է, որպեսզի գործի փաստական կազմը, այսինքն` գործն ըստ 

էության ճիշտ լուծելու համար նշանակություն ունեցող /ապացուցման առարկան 

կազմող/ բոլոր իրավաբանական փաստերը պարզվեն սպառիչ լրիվությամբ: Սակայն 

շահագրգռված անձինք կամայականորեն կարող են սահմանափակել կամ ընդլայնել 

ապացուցման առարկայի սահմանները: Այդ առումով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ գործի 

լուծման համար էական նշանակություն ունեցող ապացուցման ենթակա փաստերը 

որոշում է դատարանը՝ գործին մասնակցող անձանց պահանջների և 

առարկությունների հիման վրա: Այսինքն` մրցակցային քաղաքացիական 

դատավարությունում դատարանը զբաղեցնում է դատական ղեկավարման և  ոչ թե 

պասիվ դիտորդի դեր:      

Քաղաքացիական գործերով դատական քննության սահմանների 

/ապացուցման սահմանների/ հարցին Գերագույն դատարանն անդրադարձել է նաև 

նախկինում` հստակեցնելով, որ յուրաքանչյուր գործով ապացուցման առարկան 

ձևավորվում է ոչ միայն հայցի և դրա դեմ բերվող առարկությունների հիմքում ընկած 

փաստերից, այլև վիճելի իրավահարաբերությունը կարգավորող իրավանորմում 

մատնանշված փաստերից /տե՛ս  ըստ հայցի Արծվիկ Հովհաննիսյանի ընդդեմ Իրինա 

Օսիպովայի` ԸԻԴ  N  0010/02/15թ. քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի 

28.04 2016թ. որոշումը/: 

            Գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից հետ պահանջելու սեփականատիրոջ 

հայցերով /վինդիկացիոն հայցերով/ ապացուցման առարկան կազմում են վեճի 

առարկա գույքը սեփականության իրավունքով հայցվորին պատկանելու ու այն 

պատասխանողի ապօրինի տիրապետման ներքո գտնվելու փաստերը, որոնք էլ  

ենթակա են ապացուցման: 

            ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ դատարանի համար որևէ ապացույց նախապես հաստատվածի ուժ չունի, 

բացառությամբ նույն օրենսգրքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի:  

            ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

համաձայն՝ հանրահայտ հանգամանքներն ապացուցման կարիք չունեն: Նույն 

հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերում թվարկված են նախադատելի փաստերը: Նշված 
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իրավադրույթների համաձայն` նախկինում քննված` քաղաքացիական գործով 

օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճռով հաստատված հանգամանքները նույն 

անձանց միջև դատարանում այլ գործ քննելիս կրկին չեն ապացուցվում, իսկ 

քրեական գործով օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը պարտադիր է դատարանի 

համար միայն այն փաստերով, ըստ որոնց հաստատված են որոշակի 

գործողություններ և դրանք կատարած անձինք: ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածում նշված փաստերն ընդունվում են 

որպես ճշմարտություն, որն ապացուցման կարիք չի զգում, պարտադիր են 

դատարանի համար և դրվում են դատարանի վճռի հիմքում: Դատավարական 

երաշխիքների պահպանմամբ հաստատված նախադատելի փաստերը ոչ միայն 

ապացուցման կարիք չունեն, այլև արգելվում է դրանք վիճարկել այլ գործ քննելիս: 

           Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանը փաստորեն վճռի հիմքում դրել է  

միայն հետաքննության մարմնի եզրահանգումն անասունը ոչ թե Արծվիկ 

Մարտիրոսյանին, այլ Վանիկ Բաբայանին պատկանելու մասին: Այսինքն` Առաջին 

ատյանի դատարանն ոչ  իրավաչափորեն հետաքննության մարմնի որոշմանը տվել է   

նախադատելիության ուժ`  սահմանափակելով /նեղացնելով/ գործի քննության 

սահմանները, ինչն անտեսվել է Վերաքննիչ դատարանի կողմից: 

            Մինչդեռ, քրեական վարույթներում կարող են գնահատվել միայն քրեական 

գործի հարուցման և քննության հետ կապված հարցերը: Քաղաքացիական 

դատավարությունում ապացուցման առարկան կազմող փաստերին, 

մասնավորապես, սեփականության իրավունքի ճանաչման, սեփականության 

իրավունքի փոխանցման հարցերին քրեական  վարույթներում չպետք է անդրադարձ 

կատարվի, նման գնահատականներն ապացույց չեն համարվում, քաղաքացիական 

դատավարությունում նախադատելի նշանակություն չունեն:  

            Գերագույն դատարանը, միևնույն ժամանակ, գտնում է, որ քրեական գործերով 

հետաքննության և նախաքննության մարմինների կողմից ընդունված որոշումներով, 

այդ ընթացքում անձանց տված բացատրություններով ու այլ միջոցներով  

հաստատված հանգամանքները, չունենալով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 3-րդ մասի իմաստով նախապես հաստատված ապացույցի 

ուժ, այդուհանդերձ, դիտվում են որպես ինքնուրույն գրավոր ապացույցներ, որոնք 

կարող են պարունակել տեղեկություններ և գործում առկա այլ ապացույցների հետ 

համադրության արդյունքում հնարավորություն տալ  դատարանին պարզելու գործին 

մասնակցող անձանց պահանջները և առարկությունները հիմնավորող, ինչպես նաև 

վեճի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքների առկայությունը 

կամ բացակայությունը: 

 Քաղաքացիական գործերով ապացուցման պարտականությունը բաշխելու 

ընդհանուր կանոնը սահմանված է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մասում, համաձայն որի՝ գործին մասնակցող 

յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի իր վկայակոչած փաստերը: Ապացուցման 

պարտականությունը բաշխելու նշված ընդհանուր կանոնը չի գործում, երբ այն 

օրենքով /հատուկ կանոնով/  դրվում է որոշակի կողմի վրա, կամ երբ, օրենքում 

ուղղակի ցուցում չլինելու դեպքում, ապացուցման պարտականությունը դրվում է այն 

կողմի վրա, ով, իր շահերից ելնելով, կարող էր կամ պարտավոր էր իրեն ապահովել 

անհրաժեշտ ապացույցներով /ապացուցողական ենթադրություն կամ  

պրեզումպցիա/: Ի տարբերություն ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 48-րդ հոդվածում նշված ապացուցման չենթակա հանրահայտ և 

նախադատելի փաստերի, որոնք ընդհանրապես ապացուցման առարկայի մեջ չեն 

մտցվում և չեն ապացուցվում, ապացուցողական ենթադրություններն ապացուցման 
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պարտականությունից ազատում են միայն վարույթի կողմերից մեկին: Մյուս կողմը 

կարող է ապացույցներ ներկայացնել և հերքել ապացուցողական ենթադրությունը, 

ապացուցել, որ այն իրականում գոյություն չունի:  

Ընդ որում, եթե ներկայացված ապացույցները բավարար են, ապա էական 

նշանակություն չունի, թե ով է ներկայացրել կամ հավաքել ապացույցը: 

Ապացույցների անբավարարության կամ հակասական լինելու պայմաններում 

ապացուցման պարտականությունը սահմանող նորմերը ձեռք են բերում վճռորոշ 

նշանակություն: 

           Վերոնշված 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: 

            Սույն գործով  Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ ապացույցների 

անբավարարության պատճառով Առաջին ատյանի դատարանը ճիշտ է մերժել հայցը, 

քանի որ հայցվոր Մարտիրոսյանը չի ապացուցել վեճի առարկա անասունն իրեն 

պատկանելու և այն պատասխանողի ապօրինի տիրապետման տակ գտնվելու  

փաստերը: Ընդ որում, ստորադաս դատարանները,  ապացուցման բեռը հայցվոր 

Մարտիրոսյանի վրա դնելով, նկատի են ունեցել հայց հարուցելու պահին վեճի 

առարկա անասունը պատասխանողի փաստացի տիրապետման տակ գտնվելու 

հանգամանքը` դրան նախապատվություն ու վճռորոշ նշանակություն տալով: 

Սակայն դրանից անմիջապես առաջ, ըստ գործի փաստերի,  նշված անասունը 

գտնվել է հայցվորի տիրապետման ներքո ու հայցվորի պնդմամբ, պատասխանողն 

անասունն իր տիրապետման տակ է առել դրա պատկանելիության շուրջ  ծագած 

վեճի պայմաններում` ուժի գործադրմամբ, ինչի հաստատման պարագայում 

նախապատվությունը, որպես կանոն, տրվում է ավելի վաղ տիրապետողին: 

 ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն` գործին մասնակցող անձինք պետք է իրենց դատավարական 

իրավունքներից օգտվեն և իրենց դատավարական պարտականությունները 

կատարեն բարեխղճորեն:  

         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: Նույն հոդվածի 7-րդ 

մասի համաձայն` կողմերն իրավունք չունեն ոչնչացնելու կամ թաքցնելու որևէ 

ապացույց կամ այլ եղանակով խոչընդոտելու դրա հետազոտմանը և 

գնահատմանը` դատավարության մյուս կողմի համար անհնարին կամ դժվարին 

դարձնելով ապացույցներ հավաքելը և ներկայացնելը: Նման փաստերի առկայության 

դեպքում դատարանը խոչընդոտող կողմի վրա է դնում հակառակը ապացուցելու 

պարտականությունը: 

        Գերագույն դատարանը գտնում է, որ եթե դատարանի մոտ կասկածներ են 

առաջանում ապացուցման բեռից ազատված կողմի բարեխղճության, 

ապացուցողական /օրինական/ ենթադրության և իրականության 

համապատասխանության առնչությամբ, ապա ապացուցողական ենթադրության 

վրա հիմնված փաստը մտցվում է ապացուցման առարկայի մեջ և նրա գոյությունը 

հաստատվում է ընդհանուր կարգով:      

Գերագույն դատարանը, միևնույն ժամանակ, արձանագրում է, որ հայցի դեմ 

առարկելով, պատասխանող Բաբայանը պնդել է ոչ թե իր տիրապետման   
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բարեխղճության, այլ  վեճի առարկա անասունն ուրիշից գնելու մասին, ինչն 

էական նշանակություն ունի սույն վեճի լուծման համար, սակայն այդ փաստը 

հաստատող /իր տիտղոսը հավաստող/ որևէ ապացույց պատասխանողը չի 

ներկայացրել:  

           Այսպիսով, սույն գործով  ապացուցման առարկան ճիշտ չի որոշվել, կողմերի 

միջև ճիշտ չի բաշխվել ապացուցման բեռը, գործի լուծման համար էական 

նշանակություն ունեցող հանգամանքները չեն պարզվել ու չեն գնահատվել, 

պատասխանողը ոչ իրավաչափորեն ազատվել է ապացուցման 

պարտականությունից, խախտվեն են հայցվորի  դատավարական իրավունքները: 

Հետևաբար` հիմնավոր են վճռաբեկ բողոքի փաստարկները  ԼՂՀ  քաղաքացիական  

դատավարության օրենսգրքի  5-րդ, 6-րդ, 43-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 113-րդ, 121-123-րդ 

հոդվածների պահանջները ստորադաս դատարանների կողմից  խախտելու մասին:  

           Հիմնավոր է վճռաբեկ բողոքի փաստարկը նաև այն մասին, որ  

փորձաքննություն նշանակելու մասին իր միջնորդությունն Առաջին ատյանի 

դատարանն ըստ  էության չի քննարկել ու պատճառաբանված որոշում չի կայացրել 

/կայացվել է արձանագրային որոշում/: 

           Սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքերի առկայությունը բավարար է` ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 240-րդ և 241-րդ հոդվածների ուժով 

Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու համար:         

           Գերագույն դատարանը, հաշվի առնելով, որ Վերաքննիչ դատարանը թույլ է 

տվել դատավարական իրավունքի նորմերի խախտումներ, ինչը կարող էր հանգեցնել 

գործի սխալ լուծման, գտնում է, որ  գործն անհրաժեշտ է ուղարկել ստորադաս 

դատարան` սույն որոշմամբ արտահայտված դիրքորոշումների լույսի ներքո նոր 

քննության: Գործի նոր  քննության ընթացքում  անհրաժեշտ է կողմերից պահանջել 

նաև վեճի առարկա անասունի նկատմամբ նրանց տիտղոսը հավաստող 

ապացույցներ:  

             
 

              5.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները 

դատական ծախսերի բաշխման վերաբերյալ 

 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 

համաձայն` դատական ծախսերը կազմված են պետական տուրքից և փորձագետին, 

վկային կանչելու, ապացույցները դրանց գտնվելու վայրում զննելու, փաստաբանի 

խելամիտ վարձատրության և գործի քննության հետ կապված այլ գործողությունների 

համար վճարման ենթակա գումարներից: 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 

3-րդ մասերի  համաձայն` դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև 

բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համամասնորեն, գործին 

մասնակցող անձանց միջև դատական ծախսերի բաշխման մասին համաձայնության 

դեպքում դատարանը վճիռ է կայացնում դրան համապատասխան,  վերաքննիչ կամ 

վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված դատական ծախսերը գործին մասնակցող 

անձանց միջև բաշխվում են նույն հոդվածի կանոններին համապատասխան: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սույն գործով վեճը վերջնական լուծում 

չի ստացել, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ դատական ծախսերի բաշխման 

հարցին անհրաժեշտ է անդրադառնալ գործի նոր քննության արդյունքներով: 
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Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով և 256-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով` Գերագույն դատարանը 

 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
 

 1.Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016 թվականի 

մայիսի 17-ի որոշումը բեկանել, և գործն ուղարկել ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարան` լրիվ ծավալով  նոր քննության: 

 2.Դատական ծախսերի բաշխման հարցին անդրադառնալ գործի նոր 

քննության արդյունքներով: 

 3.Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում 

հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

  

 

 

 

                          ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                               Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

                           ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ                                      Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

                                                                           Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


