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Նախագահող դատավոր` Հ.Աբրահամյան 

Դատավորներ`                  Ն.Գրիգորյան 

                                                Կ.Սաղյան                         

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

  
ք.Ստեփանակերտ                                                                  25 նոյեմբերի 2016թ. 

 

         ԼՂՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)` 

վճռաբեկության կարգով. 

             նախագահությամբ` դատավոր     Ա.Աբրահամյանի 

                                       դատավորներ`     Գ.Արզումանյանի 

                                                                    Գ.Գրիգորյանի 
 

           դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի <<Հայաստանի 

ավտոապահովագրողների բյուրո>> իրավաբանական անձանց միության ընդդեմ 

Յարոսլավ Վարդանի Գասպարյանի և Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանի՝ 2.563.906 ՀՀ 

դրամ բռնագանձելու մասին քաղաքացիական գործով ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի  

2016թ. սեպտեմբերի 7-ի որոշման դեմ <<Հայաստանի ավտոապահովագրողների 

բյուրո>> իրավաբանական անձանց միության գործադիր տնօրեն Վ.Ավետիսյանի 

վճռաբեկ բողոքը,  

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

 

  <<Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո>> իրավաբանական անձանց 

միությունը /այսուհետ՝ նաև Բյուրո/ հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ 

Յարոսլավ Վարդանի Գասպարյանի և Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանի՝ 2.563.906 

/երկու միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր վեց/ ՀՀ դրամ 

բռնագանձելու մասին: 

  ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի /այսուհետ՝  

նաև Առաջին ատյանի դատարան/ 2015թ. հուլիսի 9-ի վճռով Յարոսլավ 
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Գասպարյանից հօգուտ Բյուրոյի բռնագանձվել է 2.563.906 ՀՀ դրամ, նշված գումարը 

համապարտության կարգով Ռազմիկ Գասպարյանից բռնագանձելու մասով Բյուրոյի 

հայցը մերժվել է: 

  Բյուրոյի վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում ԼՂՀ վերաքննիչ 

դատարանի /այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան/ 2016թ. մարտի 12-ի որոշմամբ 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել է, և Առաջին ատյանի դատարանի 2015թ. հուլիսի 9-ի 

վճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ: 

  Գերագույն դատարանի 2016թ. մայիսի 12-ի որոշմամբ Բյուրոյի վճռաբեկ 

բողոքը բավարարվել է մասնակիորեն. Ռազմիկ Գասպարյանի մասով Վերաքննիչ 

դատարանի 2016թ. մարտի 12-ի որոշումը բեկանվել, գործը նոր քննության համար 

ուղարկվել է Առաջին ատյանի դատարան, իսկ մնացած մասով որոշումը թողնվել է 

օրինական ուժի մեջ: 

  Առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. հունիսի 30-ի վճռով Ռազմիկ Խորենի 

Գասպարյանի մասով Բյուրոյի հայցը մերժվել է:  

  Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. սեպտեմբերի 7-ին որոշմամբ Բյուրոյի 

վերաքննիչ բողոքը մերժվել, Առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. հունիսի 30-ի վճիռը 

թողնվել է օրինական ուժի մեջ: 

  Նշված որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք է բերել Բյուրոյի գործադիր տնօրեն 

Վ.Ավետիսյանը:  

  Վճռաբեկ բողոքին պատասխան չի ներկայացվել:  

 

         2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը.  

 

    Բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտման հիմքով: Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանն իր որոշումը 

կայացրել է նյութական և դատավարական նորմերի` գործի ելքի վրա ազդած 

խախտումներով: Մասնավորապես, Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ 

Սահմանադրության 48-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ԼՂՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասը, ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ 

հոդվածի 1-ին և 6-րդ մասերը, 47-րդ հոդվածի 1-ին մասը,  49-րդ  հոդվածի  1-ին  

մասը, 230.1-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ինչի հետևանքով չի կիրառել կիրառման 

ենթակա <<Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող 

պատասխանատվության պարտադիր  ապահովագրության մասին>>  ԼՂՀ   օրենքի 

49-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 361-րդ և 362-րդ 

հոդվածների 1-ին մասերը, կիրառել է կիրառման չենթակա ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 1072-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և <<Ավտոտրանսպորտային միջոցների 

օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության 

մասին>> ԼՂՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը:  

 Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

           Վերաքննիչ դատարանը, մերժելով պահանջվող գումարը նաև <<ԳԱԶ 2410>> 

մակնիշի 33 LS 024 հ/հ-ի ավտոմեքենայի   սեփականատեր Ռազմիկ Գասպարյանից 

համապարտության կարգով բռնագանձելու մասին Բյուրոյի պահանջը,  անտեսել է, 

որ Բյուրոն հատուցումը վճարել է ոչ թե <<Ավտոտրանսպորտային միջոցների 

օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության 
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մասին>> ԼՂՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի, այն է՝ վնասը 

պատճառվել է առանց հափշտակության նպատակի ապօրինաբար տիրացած 

տրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, այլ  այդ օրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

հիմքով, այն է՝ վնասը պատճառվել է այն ավտոտրանսպորտային միջոցի 

օգտագործմամբ, որի վերաբերյալ կնքված չէ ԱՊՊԱ պայմանագիր: Նման 

պայմաններում հատուցում վճարած Բյուրոն ոչ միայն վնաս պատճառած անձի, այլև 

<<ԳԱԶ-2410>> մակնիշի 33 LS 024 համարանիշի ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ  

նկատմամբ հետադարձ պահանջի իրավունք է ձեռք բերել: 

 Վերաքննիչ  դատարանն անհիմն է եզրահանգել, որ նախաքննության մարմնի 

2014թ. դեկտեմբերի 10-ի՝ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշմամբ և 

ԸԻԴ 2140/02/14թ. քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի դատարանի 2014թ. 

դեկտեմբերի 30-ի վճռով հաստատվել է Յարոսլավ Գասպարյանի կողմից 

ավտոմեքենան առանց հափշտակելու նպատակի ապօրինաբար տիրանալու 

հանգամանքը: Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է, որ նախաքննության մարմինը 

քրեական գործի հարուցումը մերժել է ոչ թե ԼՂՀ քրեական  օրենսգրքի 189-րդ 

հոդվածով /ավտոմեքենային կամ տրանսպորտային այլ միջոցին ապօրինաբար 

տիրանալն առանց հափշտակելու նպատակի/, այլ նույն օրենսգրքի 253-րդ հոդվածով 

/ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման 

կանոնները խախտելը/ նախատեսված հանցակազմի բացակայության 

պատճառաբանությամբ: Իսկ թիվ ԸԻԴ 2140/02/14թ. գործով կայացված վճռով 

հաստատված չէ Յարոսլավ Գասպարյանի կողմից ավտոմեքենային ապօրինաբար 

տիրանալու փաստը: Բացի դրանից, այդ վճիռը հիմնված է միայն Յարոսլավ ու 

Ռազմիկ Գասպարյանների հակասական և մի շարք տրամաբանական հարցեր 

առաջացնող ցուցմունքների վրա: Մինչդեռ, բնական է, որ նրանք շահագրգռված են, 

որ իրենցից միայն մեկը պատասխանատվություն կրի Բյուրոյի առջև, այլ ոչ թե 

երկուսը` համատեղ: Առավել ևս, որ այդ գործով հայցվորը և պատասխանողը` 

Յարոսլավ ու Ռազմիկ Գասպարյանները, պապ ու թոռ են, ինչն ավելի է մեծացնում 

պայմանավորվածությունների և փոխադարձ համաձայնեցված գործողությունների 

իրականացման հնարավորությունները: 

      Ավելին, ԸԻԴ 2140/02/14թ. քաղաքացիական գործով վճիռն որևէ առնչություն չի 

կարող ունենալ սույն գործի հետ, քանի որ՝ Բյուրոն ներգրավված չի եղել այդ գործով, 

ու այդ վճռով հաստատված փաստերը սույն գործով նախադատելի նշանակություն 

չունեն: Իսկ սույն գործով Ռազմիկ Գասպարյանը չի ապացուցել, որ ավտոմեքենան 

իր տիրապետումից դուրս է եկել Յարոսլավ Գասպարյանի ապօրինի 

գործողությունների հետևանքով: 

    Ըստ վճռաբեկ բողոքի` <<Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից 

բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին>> ԼՂՀ 

օրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուժով ԱՊՊԱ պայմանագիր չունեցող 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ պատճառված վնասը հատուցած 

Բյուրոյի նկատմամբ վնաս պատճառած անձը և ավտոտրանսպորտային միջոցի 

սեփակատնատերը համապարտ պարտապաններ են, որոնցից Բյուրոն իրավունք 

ունի պահանջել լրիվ ծավալով համապարտությամբ կատարելու 

պարտավորությունը: Այսինքն՝ տվյալ դեպքում խոսքը գնում է երկու սուբյեկտների 

պատասխանատվության մասին՝ սեփականատիրոջ, ով չի կնքել ԱՊՊԱ 

պայմանագիր, և վարորդի,  ով անմիջականորեն պատճառել է վնասը:  
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          Ավելին, հայցը ենթակա է բավարարման անգամ ավտոմեքենան 

սեփականատիրոջ տիրապետումից ապօրինի դուրս գալը հաստատված լինելու 

դեպքում, քանի որ Բյուրոն հատուցել է ոչ թե ապօրինաբար տիրացած 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ պատճառված վնասը, այլ 

պատահարի պահին գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր չունեցող ավտոտրանսպորտային 

միջոցով պատճառված վնասը, ինչպիսի փաստը սույն գործով անվիճելի է: 

      Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել նաև Գերագույն դատարանի՝ սույն 

գործով արտահայտած իրավական դիրքորոշումները, նույնիսկ աղավաղել է դրանք:

 Նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի վերոնշյալ խախտումների 

հետևանքով Վերաքննիչ դատարանը կայացրել է որոշում, որը չի 

համապատասխանում ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121.1-րդ 

հոդվածով նախատեսված պահանջներին և օրինական, հիմնավորված ու 

պատճառաբանված չէ:   

          Վերոգրյալի հիման վրա՝ բողոք բերած անձը խնդրել է բեկանել և փոփոխել 

Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. սեպտեմբերի 7-ի որոշումը. ամբողջությամբ 

բավարարել Բյուրոյի հայցը /նաև Ռազմիկ Գասպարյանից համապարտության 

կարգով գումարը բռնագանձելու մասով/՝ անդրադառնալով նաև դատական ծախսերի 

բաշխման հարցին: 

 

  3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը. 

 

 Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն  

հետևյալ փաստերը. 

 1. SQ009214 տրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայականի համաձայն՝ 

Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանը հանդիսանում է <<ԳԱԶ 2410>> մակնիշի 33 LS 024 

հ/հ-ի ավտոմեքենայի սեփականատերը: 

 2. 2014թ. հուլիսի 31-ին ժամը 23.30-ի սահմաններում Յարոսլավ Գասպարյանը, 

վարելով Ռազմիկ Գասպարյանին պատկանող վերոնշված ավտոմեքենան, 

Ստեփանակերտ-Ննգի-Մարտունի ավտոճանապարհի 22-րդ կիլոմետրում այն գլորել 

է  ձորը, ինչի  հետևանքով ավտոմեքենայի ուղևորներից  Մհեր Գրիգորյանը ստացել է  

ծանր մարմնական վնասվածք՝ ոչ վտանգավոր կյանքի համար, իսկ Լաերտ 

Ջամալյանը՝ առողջության թեթև վնաս՝ առողջության կարճատև քայքայումով: 

 3. ԸԻԴ 2140/02/14թ. քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի դատարանի  

2014թ. դեկտեմբերի 30-ի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով Ռազմիկ Գասպարյանի 

հայցն ընդդեմ Յարոսլավ Գասպարյանի՝ ավտոմեքենային պատճառված վնասի 

դիմաց 410.000 ՀՀ դրամ բռնագանձելու մասին, բավարարվել է:   

 4. Բյուրոյի գործադիր տնօրենի 30.10.2014թ. թիվ ՀԵ/14-241 եզրակացությամբ 

որոշվել է բավարարել Մհեր Գրիգորյանի կողմից 07.08.2014թ. Բյուրո ներկայացված 

հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմումը՝ 2.475.177 ՀՀ դրամի չափով: Հաշվի 

առնելով, որ նշված գումարից 750.000 ՀՀ դրամը, որպես տուժողի առողջության 

վերականգնման համար կատարված նախնական հատուցում, արդեն վճարված է, 

որոշվել է 670.677 ՀՀ դրամը վճարել <<Էրեբունի ԲԿ>> ՓԲԸ-ին, իսկ 1.054.500 ՀՀ 

դրամը՝ տուժողին: 

 Բյուրոյի գործադիր տնօրենի 30.10.2014թ. թիվ ՀԵ/14-243 եզրակացությամբ 

որոշվել է բավարարել Լաերտ Ջամալյանի կողմից 01.09.2014թ. Բյուրո ներկայացված 
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հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմումը՝ 88.729 ՀՀ դրամի չափով, որը, որպես 

բուժման կապակցությամբ կատարված նախնական հատուցում, արդեն վճարված էր: 

 Նշված գումարները Բյուրոյի կողմից տուժողներին վճարվել է: 

 5. ԼՂՀ ոստիկանության քննչական վարչության ավագ քննիչ Դ.Խաչատրյանի՝ 

2014թ. սեպեմբերի 10-ի որոշմամբ Յարոսլավ Գասպարյանի նկատմամբ ԼՂՀ 

քրեական օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասով քրեական գործի հարուցումը 

մերժվել է դիմողի բողոքի բացակայության հիմքով: 

 6. Ըստ ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի՝ 2014թ. հոկտեմբերի 28-ի 

դրությամբ տվյալների՝ <<ԳԱԶ 2410>> մակնիշի 33 LS 024 հ/հ-ի ավտոմեքենայի 

վերաբերյալ 2014թ. հուլիսի 31-ին գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր առկա չի եղել: 

    

 

 4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը.  

 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը վարույթ 

ընդունելը պայմանավորված է բողոքում բարձրացված հարցերի վերաբերյալ 

Գերագույն դատարանի որոշման` օրենքի միատեսակ կիրառության համար էական 

նշանակություն ունենալու ու դատական սխալի առկայության հանգամանքներով: 

        ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն`  

համապարտ պարտականությունը (պատասխանատվությունը) կամ համիրավ 

պահանջը ծագում է, եթե պարտականության համապարտությունը կամ պահանջի 

համիրավությունը նախատեսված է պայմանագրով կամ սահմանված է օրենքով, 

մասնավորապես, եթե անբաժանելի է պարտավորության առարկան:     

<<Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխա-

նատվության պարտադիր ապահովագրության մասին>> ԼՂՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 

1-ին մասը սահմանում է. <1. Բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

դեպքերի, Երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին տուժած անձանց 

պատճառված  վնասները սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

գումարների սահմաններում և սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 11-18-րդ 

հոդվածներով սահմանված դրույթներին համապատասխան հատուցվում են, եթե՝ 1)  

վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ դրա վերաբերյալ ԱՊՊԱ 

պայմանագիր կնքելու պարտականություն ունեցող անձն անհայտ է: Այս դեպքում 

Բյուրոն Երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին հատուցում է միայն տուժած 

անձանց պատճառված անձնական վնասները, 2) վնասը պատճառվել է այն 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, որի վերաբերյալ կնքված չէ ԱՊՊԱ 

պայմանագիր, 3)  վնասը պատճառվել է հափշտակված կամ առանց հափշտակության 

նպատակի ապօրինաբար  տիրացած  ավտոտրանսպորտային միջոցի 

օգտագործմամբ, 4) վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ 

ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած ապահովագրական ընկերությունը ճանաչվել է 

անվճարունակ (սնանկ), եթե նա սույն օրենքի համաձայն պարտավոր էր հատուցել 

պատճառված վնասը, 5) առկա են սույն օրենքով նախատեսված այլ հիմքեր>>: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է. <<Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 

կետում նշված դեպքերում Բյուրոն վնաս պատճառած անձի, իսկ սույն հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին եւ 2-րդ կետերում նշված դեպքերում` նաև վնաս պատճառած 

ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ նկատմամբ ունի հետադարձ 
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պահանջի իրավունք, բացառությամբ սույն մասի երկրորդ նախադասությամբ 

նախատեսված դեպքերի: Վնաս պատճառած ավտոտրանսպորտային միջոցի 

վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքած ապահովագրական ընկերության 

բացահայտման դեպքում սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված 

հիմքով տուժողին պատճառված վնասը հատուցած Բյուրոն հետադարձ պահանջի 

իրավունք է ձեռք բերում այդ ապահովագրական ընկերության նկատմամբ, եթե 

վերջինը սույն օրենքի համաձայն պարտավոր է վճարել ապահովագրական 

հատուցում: Սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված դեպքում Բյուրոն 

սույն օրենքի 27-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան անձանց նկատմամբ 

ձեռք է բերում տվյալ հոդվածով ապահովագրական ընկերության համար 

սահմանված իրավունքները: Եթե սույն մասի համաձայն` Բյուրոն հետադարձ 

պահանջի իրավունք է ձեռք բերում մի քանի անձի նկատմամբ, ապա վերջինները 

Բյուրոյի նկատմամբ հանդես են գալիս որպես համապարտ պարտապաններ>>: 

 Վերոնշյալ իրավանորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ ԼՂՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում անձանց պատասխա-

նատվությունը /պարտականությունը/ կարող է համապարտ լինել և  

<<Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխա-

նատվության պարտադիր ապահովագրության մասին>> ԼՂՀ օրենքի  49-րդ հոդվածի 

2-րդ մասով այդպիսի դեպք է նախատեսված: Այն է` ԱՊՊԱ պայմանագիր չկնքած 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ պատճառված վնասը հատուցած 

Բյուրոյի հանդեպ վնաս պատճառած անձը և ավտոտրանսպորտային միջոցի 

սեփականատերը հանդես են գալիս որպես համապարտ պարտապաններ, որոնցից 

Բյուրոն իրավունք ունի պահանջել լրիվ ծավալով համապարտությամբ կատարելու 

պարտավորությունը: 

 Միաժամանակ, վնասը պատճառելու պահին գործող ԼՂՀ քաղաքացիական 

օրենսրքի 1072-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը սահմանում են. <<1. Իրավաբանա-

կան անձինք և քաղաքացիները, որոնց գործունեությունը կապված է շրջապատի 

համար առավել վտանգի աղբյուրի հետ (տրանսպորտային միջոցների, 

մեխանիզմների, բարձր լարվածության էներգիայի, ատոմային էներգիայի, պայթուցիկ 

նյութերի, ուժեղ ներգործող թույների և այլնի օգտագործում, շինարարական և դրա 

հետ կապված այլ գործունեության իրականացում), պարտավոր են հատուցել առավել 

վտանգի աղբյուրով պատճառված վնասը, եթե չեն ապացուցում, որ վնասը ծագել է 

անհաղթահարելի ուժի կամ տուժողի դիտավորության հետևանքով: Առավել վտանգի 

աղբյուրի սեփականատիրոջը դատարանը կարող է նաև լրիվ կամ մասնակիորեն 

ազատել պատասխանատվությունից` սույն օրենսգրքի 1076 հոդվածի 2-րդ և 3-րդ 

կետերով նախատեսված հիմքերով:  Վնաս հատուցելու պարտականությունը դրվում 

է առավել վտանգի աղբյուրը սեփականության իրավունքով կամ այլ օրինական 

հիմքով (վարձակալության իրավունք, լիազորագրով տրանսպորտային միջոցները 

վարելու իրավունք և այլն) տիրապետող իրավաբանական անձի կամ քաղաքացու 

վրա: 2. Առավել վտանգի աղբյուրի սեփականատերը պատասխանատվություն չի 

կրում այդ աղբյուրի պատճառած վնասի համար, եթե ապացուցում է, որ աղբյուրը 

դուրս է եկել իր տիրապետումից այլ անձանց ապօրինի գործողությունների 

հետևանքով: Նման դեպքերում առավել վտանգի աղբյուրի պատճառած վնասի 

համար պատասխանատվությունը կրում են աղբյուրն ապօրինի տիրապետած 

անձինք: Աղբյուրի սեփականատիրոջ տիրապետումից այդ աղբյուրի ապօրինի 
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վերցնելու մեջ նրա մեղքի առկայության դեպքում պատասխանատվությունը կարող է 

դրվել ինչպես առավել վտանգի աղբյուրի սեփականատիրոջ, այնպես էլ այն ապօրինի 

ձեռք բերողի վրա>>: 

 Սույն գործի փաստերի համաձայն` 2014թ. հուլիսի 31-ին ժամը 23.30-ի 

սահմաններում Յարոսլավ Գասպարյանը, վարելով Ռազմիկ Գասպարյանին 

պատկանող <<ԳԱԶ 2410>> մակնիշի 33 LS024 պետհամարանիշի   ավտոմեքենան, 

որի վերաբերյալ կնքված չէ ԱՊՊԱ պայմանագիր, Ստեփանակերտ-Ննգի-Մարտունի 

ավտոճանապարհի 22-րդ կիլոմետրում այն գլորել է  ձորը, ինչի  հետևանքով 

ավտոմեքենայի ուղևորներից  Մհեր Գրիգորյանը ստացել է կյանքի համար ոչ 

վտանգավոր ծանր մարմնական վնասվածք, իսկ Լաերտ Ջամալյանը՝ առողջության 

կարճատև քայքայումով թեթև վնաս: Բյուրոյի գործադիր տնօրենի 30.10.2014թ. թիվ 

ՀԵ/14-241 եզրակացությամբ որոշվել է բավարարել Մհեր Գրիգորյանի կողմից 

07.08.2014թ. Բյուրո ներկայացված հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմումը՝ 

2.475.177 ՀՀ դրամի չափով: Հաշվի առնելով, որ նշված գումարից 750.000 ՀՀ դրամը, 

որպես տուժողի առողջության վերականգնման համար կատարված նախնական 

հատուցում, արդեն վճարված է, որոշվել է 670.677 ՀՀ դրամը վճարել <<Էրեբունի ԲԿ>> 

ՓԲԸ-ին, իսկ 1.054.500 ՀՀ դրամը՝ տուժողին: Բյուրոյի գործադիր տնօրենի 30.10.2014թ. 

թիվ ՀԵ/14-243 եզրակացությամբ որոշվել է բավարարել Լաերտ Ջամալյանի կողմից 

01.09.2014թ. Բյուրո ներկայացված հատուցում ստանալու վերաբերյալ դիմումը՝ 88.729 

ՀՀ դրամի չափով, որը, որպես բուժման կապակցությամբ կատարված նախնական 

հատուցում, արդեն վճարված է: Տուժողներին նշված գումարները վճարելուց հետո  

Բյուրոն հայց է հարուցել դատարան ընդդեմ Յարոսլավ Գասպարյանի և Ռազմիկ 

Գասպարյանի՝ համապարտության կարգով նրանցից 2.563.906 ՀՀ դրամ Բյուրոյի 

օգտին բռնագանձելու մասին:  

 Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանը եզրահանգել է, որ  վնասը 

պատճառվել է առանց հափշտակության նպատակի ապօրինաբար տիրացած 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ, ինչը հաստատվում է ԸԻԴ 

2140/02/14 քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի դատարանի օրինական ուժի 

մեջ մտած վճռով, որով Ռազմիկ Գասպարյանի հայցն ընդդեմ Յարոսլավ 

Գասպարյանի` վթարի հետևանքով մեքենային հասցված վնասը բռնագանձելու 

մասին, բավարարվել է:  Ուստի «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից 

բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ԼՂՀ օրենքի 

49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն, ավտոտրանսպորտային միջոցի 

օգտագործմամբ պատճառված վնասը երաշխավորման ֆոնդի միջոցների հաշվին 

տուժած անձանց հատուցելուց հետո, Բյուրոն հետադարձ պահանջի իրավունք ունի 

միայն վնաս պատճառած անձի՝ Յարոսլավ Գասպարյանի նկատմամբ: 

 Վճռում նաև նշվել է, որ <<... որևէ օրենքով սահմանված չէ, որ քաղաքացիական 

գործով առանց հափշտակության նպատակի ապօրինաբար տիրացած 

ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործմամբ վնաս պատճառելու փաստը կարող 

է հաստատվել միայն Դատարանի դատավճռով, ուստի ... ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

ապացույցների տեսակները թույլատրելի են նշված փաստի հաստատման համար>>:  

           Վերաքննիչ դատարանը մերժել է Բյուրոյի վերաքննիչ բողոքը` հիմնավոր 

համարելով Առաջին ատյանի դատարանի պատճառաբանությունները: Վերաքննիչ 

դատարանի կարծիքով` <<ԼՂՀ Գերագույն դատարանը գտել է, որ, իրոք, 
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տրանսպորտային միջոցը Ռազմիկ Գասպարյանի տիրապետումից դուրս է եկել 

Յարոսլավ Գասպարյանի ապօրինի գործողությունների հետևանքով /հակառակ 

պարագայում կայացված դատական ակտը կփոփոխվեր և Բյուրոյի հայցը 

կբավարարվեր/, սակայն գործում առկա ապացույցները  բավարար չեն դա աներկբա 

հաստատելու համար, ուստի անհրաժեշտ է կատարել գործի նոր քննություն և ԼՂՀ 

Գերագույն դատարանի նախանշած հարցերի շրջանակներում հանգել հիմնավորված 

եզրահանգման>>:  

         Գերագույն դատարանը, հիմք ընդունելով իր իսկ կողմից կատարված 

իրավական վերլուծությունները և գործի  փաստերը, հիմնավոր է համարում վճռաբեկ 

բողոքը՝ գտնելով, որ ստորադաս դատարանների վերոնշված եզրահանգումներն 

իրավաչափ չեն  ու չեն բխում ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին 

մասից ու <<Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխա-

նատվության պարտադիր ապահովագրության մասին>> ԼՂՀ օրենքի  49-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 3-րդ կետից, որոնք ենթակա էին կիրառման: 

<<Ապացուցելուց ազատվելու հիմքերը>> վերտառությամբ ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն` նախկինում քննված` քաղաքացիական գործով օրինական ուժի մեջ 

մտած դատարանի վճռով հաստատված հանգամանքները նույն անձանց միջև 

դատարանում այլ գործ քննելիս կրկին չեն ապացուցվում:  

Այսինքն` նախկինում քննված` քաղաքացիական գործով օրինական ուժի մեջ 

մտած դատարանի վճռով հաստատված հանգամանքները նույն անձանց միջև 

դատարանում այլ գործ քննելիս կրկին չեն ապացուցվում, եթե երկու գործերով էլ 

կողմերը նույն անձինք են: Մինչդեռ սույն գործով և ԸԻԴ 2140/02/14թ. 

քաղաքացիական  գործով կողմերը նույնական չեն: 

 Այս առնչությամբ Գերագույն դատարանը հարկ է համարում մեկնաբանելու, 

որ` 1/ վճռով հաստատված հանգամանքները նույն անձանց  մասնակցությամբ այլ 

գործ քննելիս դատարանի համար նախադատելի նշանակություն  ունենալ չեն 

կարող, եթե նախկինում քննված քաղաքացիական գործով այդ հանգամանքները 

հաստատվել են առանց ֆորմալ դատավարական կանոնների պահպանման` 

ապացույցների հավաքման, հետազոտման և գնահատման դատավարական 

կանոնների կոպիտ խախտմամբ, 2/ նախկինում քննված քաղաքացիական գործով 

օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճռով հաստատված հանգամանքները նույն 

անձանց մասնակցությամբ այլ գործ քննելիս դատարանի համար նախադատելի 

նշանակություն ունենալ չեն կարող նաև այն դեպքերում, երբ վերաբերելի չեն եղել 

նախկինում քննված քաղաքացիական գործով հայցի առարկային, չպետք է դասվեին  

հաստատման ենթակա հանգամանքների շարքին և մտցվեին ապացուցման առակայի 

մեջ:   

        Այսպիսով, հիմնավոր է վճռաբեկ բողոքի նաև այն հիմքը, որ ԸԻԴ  2140/02/14թ. 

քաղաքացիական գործով կայացված վճռով հաստատված չէ ավտոտրանսպորտային 

միջոցը Ռազմիկ Գասպարյանի տիրապետումից  Յարոսլավ Գասպարյանի  ապօրինի 

գործողությունների հետևանքով դուրս գալու փաստը, և որ այդ վճիռը  նախադատելի 

նշանակություն չունի  սույն գործով, իսկ Ռազմիկ Գասպարյանը չի ապացուցել, որ 

ավտոմեքենան դուրս է եկել իր տիրապետումից Յարոսլավ Գասպարյանի ապօրինի 

գործողությունների հետևանքով:  
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 Սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքերի առկայությունը Գերագույն դատարանը 

համարում է բավարար` ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 240-րդ և 

241-րդ հոդվածների ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու համար:  

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ սույն գործով անհրաժեշտ է կիրառել ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ 

կետով սահմանված` ստորադաս դատարանի դատական ակտը մասնակիորեն 

բեկանելու և փոփոխելու` Գերագույն դատարանի լիազորությունը հետևյալ 

հիմնավորմամբ. 

ԼՂՀ Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի և <<Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին>> եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի ողջամիտ 

ժամկետում իր գործի քննության իրավունք։ Գործը ողջամիտ ժամկետում քննելը 

հանդիսանում է ԼՂՀ Սահմանադրության և Կոնվենցիայի վերը նշված հոդվածով 

ամրագրված անձի արդար դատաքննության իրավունքի տարր, հետևաբար, գործի 

անհարկի ձգձգումները վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի խախտման 

տեսանկյունից։  

Տվյալ դեպքում Գերագույն դատարանի կողմից ստորադաս դատարանի 

դատական ակտը մասնակիորեն բեկանելը և փոփոխելը բխում է 

արդարադատության արդյունավետության շահերից, քանի որ ստորադաս 

դատարանի կողմից հաստատված փաստական հանգամանքները հնարավորություն 

են տալիս կայացնելու նման ակտ: 

 

 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 

և 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: 

Նկատի ունենալով, որ սույն գործով դատական ծախսերը կազմված են 

հայցադիմումի, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար Բյուրոյի վճարած 

պետական տուրքի գումարներից, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վերաքննիչ և 

վճռաբեկ բողոքների համար վճարված պետական տուրքի գումարները հօգուտ 

Բյուրոյի ենթակա են գանձման միայն Ռազմիկ Գասպարյանից, իսկ հայցադիմումի 

համար վճարված պետական տուրքի գումարը՝ Ռազմիկ Գասպարյանից՝ 

համապարտության կարգով: 
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Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով` Գերագույն դատարանը 

ՈՐՈՇԵՑ 

 

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել  ԼՂՀ 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. հունիսի 30-ի վճիռն 

օրինական ուժի մեջ թողնելու մասին ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016թ. 

սեպտեմբերի 7-ի որոշումը:  

Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանի մասով հայցը բավարարել: Համապարտության 

կարգով Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանից հօգուտ  <<Հայաստանի 

ավտոապահովագրողների բյուրո>> իրավաբանական անձանց միության 

բռնագանձել 2.563.906  /երկու միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար ինը 

հարյուր վեց/ ՀՀ դրամ: 

2. Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանից համապարտության կարգով հօգուտ  

<<Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո>> իրավաբանական անձանց 

միության բռնագանձել 51.279 /հիսունմեկ հազար երկու հարյուր յոթանասունինը/ ՀՀ 

դրամ` որպես հայցադիմումի համար նախապես վճարված պետական տուրքի 

գումար: Ռազմիկ Խորենի Գասպարյանից հօգուտ <<Հայաստանի 

ավտոապահովագրողների բյուրո>> իրավաբանական անձանց միության 

բռնագանձել նաև 307.668 /երեք հարյուր յոթ հազար վեց հարյուր վաթսունութ/ ՀՀ 

դրամ, որից 153.834 /հարյուր հիսուներեք հազար ութ հարյուր երեսուն չորս/ ՀՀ 

դրամ` որպես վերաքննիչ բողոքների համար նախապես վճարված պետական 

տուրքի գումար, 153.834 /հարյուր հիսուներեք հազար ութ հարյուր երեսուն չորս/ ՀՀ 

դրամ` որպես վճռաբեկ բողոքների համար նախապես վճարված պետական տուրքի 

գումար։ 

3.Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում 

հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:                               
 

                          

       ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ___________________Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ                                                                                                                                                            

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ___________________Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

                                                   _________________ Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 


