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ք.Ստեփանակերտ                                                      12 հունվարի 2017թ. 

 

ԼՂՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)` 

վճռաբեկության կարգով. 

 

                 նախագահությամբ` դատավոր     Ա.Աբրահամյանի 

                                դատավորներ`   Գ.Արզումանյանի 

              Ա.Հայրապետյանի 

 

դռնբաց դատական նիստում, քննելով ըստ հայցի Գրենա Աշոտի 

Միրզաջանյանի ընդդեմ Ալլա Վլադիմիրի Խաչատրյանի` 560.000 /հինգ հարյուր 

վաթսուն հազար/ ՀՀ դրամ պարտքի գումարը և հաշվեգրվելիք տոկոսները 

բռնագանձելու մասին քաղաքացիական գործով ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2016 

թվականի հոկտեմբերի 4-ի որոշման դեմ պատասխանող  Ալլա Խաչատրյանի 

վճռաբեկ բողոքը,     

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը  

 

2016 թվականի փետրվարի 22-ին Գրենա Միրզաջանյանը հայց է հարուցել 

դատարան ընդդեմ Ալլա Խաչատրյանի`որպես պարտքի գումար 560.000 ՀՀ դրամ և  

այդ գումարի նկատմամբ ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով 

նախատեսված տոկոսները բռնագանձելու մասին: Գրենա Միրզաջանյանը 

միաժամանակ միջնորդել է, որպես հայցի ապահովման միջոց, հայցագնի չափով 

արգելանք դնել Ալլա Խաչատրյանին պատկանող գույքի կամ դրամական միջոցների 

վրա: 
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ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի /այսուհետ` 

Առաջին ատյանի դատարան/ դատավոր Ռ.Ջհանգիրյանի 23.02.2016թ. որոշմամբ 

հայցադիմումն ընդունվել, հարուցվել է քաղաքացիական գործ: Նույն օրը կայացված 

մեկ այլ դատական ակտով որոշվել է, որպես հայցի ապահովման միջոց, հայցագնի 

չափով արգելանք  դնել Ալլա Խաչատրյանին պատկանող գույքի կամ դրամական 

միջոցների վրա: Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի մայիսի 4-ի որոշմամբ 

քաղաքացիական գործը նշանակվել է քննության:  

Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի հունիսի 8-ի վճռով հայցը 

բավարարվել է 500.000 ՀՀ դրամի չափով: Քանի որ   60.000 ՀՀ դրամի մասով հայցվորը 

դատական նիստում նվազեցրել է հայցապահանջը, գործի վարույթն այդ մասով 

կարճվել է հայցվորի` հայցի տվյալ մասից հրաժարվելու պատճառաբանությամբ:  

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան/ 2016 

թվականի հոկտեմբերի 4-ի որոշմամբ Ալլա Խաչատրյանի վերաքննիչ բողոքը 

մերժվել, Առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի հունիսի 8-ի վճիռը թողնվել է 

օրինական ուժի մեջ: 

Նշված որոշման դեմ 2016 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Ալլա Խաչատրյանը 

ներկայացրել է վճռաբեկ բողոք, որը Գերագույն դատարանի 2016 թվականի 

նոյեմբերի 15-ի որոշմամբ վերադարձվել է և ձևական սխալները շտկելու ու վճռաբեկ 

բողոքը կրկին ներկայացնելու համար սահմանվել է 25-օրյա ժամկետ` որոշումը 

ստանալու պահից: 

 2016 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Ալլա Խաչատրյանը կրկին ներկայացրել է 

վճռաբեկ բողոք, որը Գերագույն դատարանի 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 

որոշմամբ ընդունվել է վարույթ:  

           Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:  

 

 

   2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքը, հիմնավորումները և պահանջը 

 

Սույն վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքի սահմաններում` ներքոհիշյալ 

հիմնավորումներով. 

Վերաքննիչ դատարանը որոշում կայացնելիս թույլ է տվել նյութական և 

դատավարական նորմերի կոպիտ խախտումներ: Մասնավորապես, խախտվել են 

ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի, ԼՂՀ քաղաքացիական  

դատավարության օրենսգրքի  44-րդ հոդվածի 6-րդ կետի և 49-րդ հոդվածի 

պահանջները: 

Բողոք բերած անձը նշված պնդումը պատաճառաբանել է հետևյալ 

փաստարկներով. 

Հայցվորից, որպես փոխառություն, որևէ գումար ինքը չի ստացել: Իրենց միջև 

փոխառության պայմանագիր չի կնքվել: Ստորադաս դատարանների դատական 

ակտերի հիմքում դրվել են հայցվոր Գրենա Միրզաջանյանի ցուցմունքը և դրամական 

գումարներն իրեն փոխանցելու մասին փոստային առաքումների անդորրագրերը: 

Սակայն Գրենա Միրզաջանյանի ցուցմունքը կեղծ է, իսկ փոստային առաքումներում 

ուղղակիորեն նշված է, որ այդ գումարներն իրեն փոխանցվել են որպես դրամական 

օգնություն: Պարզ է, որ նյութական օգնության դեպքում հայցվորը չի կարող 

պահանջել, որ վերադարձվի օգնությունը: Այսպիսով, եթե ստորադաս դատարանները 

համարում են, որ ինքը չի կարողացել ապացուցել իր նշած այն հանգամանքը, որ 
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իրականում հայցվորն է եղել իրեն պարտք, ինչն էլ վերադարձրել է փոստային 

առաքումների միջոցով, ապա առաջին հերթին հայցվորն ինքը չի կարողացել 

ապացուցել իր կողմից ներկայացված պահանջը: Գրենա Միրզաջանյանի  

ներկայացրած փոստային անդորրագրերը  նրա հայցապահանջի հիմքում ընկած 

փաստերը հաստատող վերաբերելի ապացույցներ համարվել չեն կարող: Հետևաբար` 

այդ պարագայում ստորադաս դատարանները պարտավոր էին ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 6-րդ կետի ուժով  վեճի առարկա 

գումարն իբրև փոխառություն հանձնելու փաստի  առկայությունը վիճելի մնալու 

բացասական հետևանքները կիրառելու հայցվորի, այլ ոչ թե իր նկատմամբ: Մինչդեռ 

պարզ է, որ հայցվորը որպես փոխառություն չի տվել նշված գումարները. հայցվորն 

ինքը դատական նիստում հայտարարել է. <<Ալլան ինչ արել է ինձ համար, ինչ արել 

եմ ես նրա համար, երկուսիս էլ հալալ լինի>>: 

Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ 

դատարանի 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի որոշումը և գործն ուղարկել նոր 

քննության: 

 

            3.Վճռաբեկ  բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստերը 

 

1. Գրենա Միրզաջանյանը դատարան ներկայացրած իր հայցապահանջը 

հիմնավորել է հետևյալ կերպ.  

 Ինքը պատասխանող Ալլա Խաչատրյանին, որպես պարտք, 2013 թվականի 

փետրվարի 8-ին <<Հայբիզնեսբանկ>> փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով 

ուղարկել է 300.000 ՀՀ դրամ գումար, 2014 թվականի ապրիլի 4-ին <<Արցախբանկ>> 

փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով ուղարկել է 60.000 ՀՀ դրամ գումար, իսկ 

2015 թվականի հունվարի 21-ին Ալլա Խաչատրյանի խնդրանքով նրա ընկերուհի 

Ալետա Աղաջանյանին է տվել 200.000 ՀՀ դրամ գումար, որը վերջինս 

<<Արցախբանկ>> փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով ուղարկել է Ալլա 

Խաչատրյանին: Այսպիսով, Ալլա Խաչատրյանին պարտքով տվել է ընդհանուրը 

560.000 ՀՀ դրամ գումար, որը Ալլա Խաչատրյանը ներկայումս հրաժարվում է 

վերադարձնել: 2016 թվականի հունվարի 21-ին նշված գումարը պատասխանողից 

հետ ստանալու նպատակով դիմել է ԼՂՀ ոստիկանության Մարտունու շրջբաժին, 

որտեղից գրությամբ իրեն հայտնել են, որ այդ հարցով կարող է դիմել դատարան: 

2. Որպես հայցապահանջը հիմնավորող ապացույց՝ հայցվորը 

ներկայացրել է <<Հայբիզնեսբանկ>> փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով իր 

կողմից պատասխանող Խաչատրյանի անվամբ 300.000 ՀՀ դրամ գումար ուղարկելու 

վերաբերյալ N 003562 /620421167/ առ 08.02.2013 թ. վճարման հանձնարարագրի 

անդորրագիրը և <<Արցախբանկ>> փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով 

Ալետա Աղաջանյանի կողմից պատասխանող Խաչատրյանի անվամբ 200.000 ՀՀ դրամ 

գումար ուղարկելու վերաբերյալ N 150121011602021 առ 21.01.2015 թ. անդորրագիրը: 

3. Ալլա Խաչատրյանը հայցը չի ընդունել՝ պատճառաբանելով, որ նշված 

գումարները Գրենա Միրզաջանյանն իրեն որպես պարտք չի ուղարկել, 

ընդհակառակը, հայցվորն ինքն է իրեն պարտք եղել ու վերադարձրել է պարտքը:  

 

4.Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները 
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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:  

Վճռաբեկ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում քննելով 

վճռաբեկ բողոքը` Գերագույն դատարանը գտնում է, որ բողոքը հիմնավոր է` հետևյալ 

պատճառաբանությամբ. 

  Սույն բողոքով Գերագույն դատարանի առջև բարձրացված հարցերը 

վերաբերում են փոխառության վեճերով կողմերի միջև ապացուցման 

պարտականությունը բաշխելու ու ապացույցների գնահատման կանոններին:

 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: 

Ապացուցման պարտականությունը բաշխելու ընդհանուր կանոնը չի գործում, եթե 

օրենքով նախատեսված է ապացուցման պարտականությունը վերաբաշխելու 

հատուկ /մասնավոր/ կանոն: 

    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: 

         Այսինքն` քաղաքացիական դատավարությունում գործում է այն 

կանխավարկածը, համաձայն որի` ապացուցման պարտականությունն առաջին 

հերթին հայցվորի պարտականությունն է, և պատասխանողը չի կրում ապացուցման 

պարտականություն, եթե հայցվորը չի ապացուցել իր պահանջի հիմքում ընկած 

հանգամանքները: Ըստ որում, եթե ներկայացված ապացույցները բավարար են, ապա 

էական նշանակություն չունի, թե որ կողմն է ներկայացրել ապացույցները: 

Ապացույցների անբավարարության պայմաններում է, որ ապացուցման 

պարտականությունը սահմանող նորմերը ձեռք են բերում վճռորոշ նշանակություն: 

              ԼՂՀ  քաղաքացիական օրենսգրքի 876-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայնª 

փոխառության պայմանագրով մեկ կողմը /փոխատուն/ մյուս կողմի /փոխառուի/ 

սեփականությանն է հանձնում դրամ կամ տեսակային հատկանիշով որոշվող այլ 

գույք, իսկ փոխառուն պարտավորվում է փոխատուին վերադարձնել  միևնույն 

գումարի դրամ /փոխառության գումարը/ կամ փոխատուից ստացված գույքին 

հավասար քանակի և նույն տեսակի ու որակի գույք: Փոխառության պայմանագիրը 

կնքված է համարվում դրամ կամ  գույք հանձնելու պահից:  

      ԼՂՀ  քաղաքացիական օրենսգրքի  878-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` ի 

հավաստումն փոխառության պայմանագրի և դրա պայմանների`  կարող է 

ներկայացվել փոխառուի տված ստացականը կամ փոխատուի կողմից փոխառուին 

որոշակի դրամական գումար կամ որոշակի քանակի գույք տալը հավաստող այլ 

փաստաթուղթ, իսկ 3-րդ մասի համաձայն` գրավոր ձևը չպահպանելը հանգեցնում է 

փոխառության պայմանագրի անվավերության: Նման պայմանագիրն առոչինչ է: 

          Հետևում է, որ փոխառության պայմանագիրը գրավոր ձևով կնքվող գործարք է, 

որի ուժով փոխատուն փոխառուին է հանձնում դրամ կամ տեսակային հատկանիշով 

որոշվող այլ գույք, իսկ փոխառուն պարտավորվում է փոխառության պայմանագրով 
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նախատեսված ժամկետում և կարգով փոխատուին վերադարձնել փոխառության 

գումարը կամ փոխատուից ստացված գույքին հավասար քանակի և նույն տեսակի ու 

որակի գույք: Փոխառության պայմանագիրը կնքված է համարվում դրանով 

նախատեսված դրամը կամ այլ գույքը հանձնելու պահից:  

     Փոխառության իրավահարաբերությունները կարգավորող իրավանորմերից 

հետևում է նաև, որ օրենսդիրն այդ վեճերով ապացուցման պարտականությունը 

բաշխելու հատուկ կանոն չի սահմանել, հետևաբար`  գործում է ընդհանուր կանոնը: 

Սույն գործով Գրենա Միրզաջանյանի կողմից ներկայացված հայցի առարկան 

500.000 ՀՀ դրամ գումարը բռնագանձելու պահանջն է, իսկ հայցի հիմքը որպես 

փոխառություն Ալլա Խաչատրյանին 2013 թվականի փետրվարի 8-ին 300.000 ՀՀ դրամ 

գումար, իսկ 2015 թվականի հունվարի  21-ին 200.000 ՀՀ դրամ գումար հանձնելու, 

ինչպես նաև այդ գումարները վերջինիս կողմից  չվերադարձնելու փաստերն են:   

      Ալլա Խաչատրյանը  հայցը չի ընդունել` պատճառաբանելով, որ նշված 

գումարները  Գրենա Միրզաջանյանն իրեն որպես փոխառություն չի հատկացրել, 

ընդհակառակը, վերջինս է եղել իրեն պարտք, ու  պարտքը վերադարձրել է: Հայցվոր 

Գրենա Միրզաջանյանն առարկել է նշված պատճառաբանության դեմ /այդ թվում` 

գրավոր ձևով/` հայտնելով, որ բացառված է, որ  պատասխանողն իրեն  պարտք տա. 

ամբողջ գյուղն է տեղյակ, որ  պատասխանողը` ընտանյոք հանդերձ, նյութական 

խիստ կարիքի մեջ է, իսկ ինքը ոչ մի կարիք չունի, որ իր և հայցվորի միջև 

փոխառության հարաբերություններ երբևէ չեն եղել, այլ եղել են այլ` ոչ իրավական 

բնույթի հարաբերություններ, և ինքը շատ ավելի գումարներ է ծախսել Ալլա 

Խաչատրյանի վրա:  

           Սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանը  հայցը բավարարել է` գտնելով, որ 

<<հայցվորի և պատասխանողի միջև 08.02.2013 թ. և 21.01.2015 թ. Քաղաքացիական 

օրենսգրքով սահմանված ձևով կնքվել են փոխառության պայմանագրեր, որոնցով 

պատասխանողը  հայցվորից ստացել է համապատասխանաբար 300.000 և 200.000 ՀՀ 

դրամ>>: Առաջին ատյանի դատարանն այդ եզրակացությունը հիմնավորել է նրանով, 

որ թիվ 003562 վճարման անդորրագրի համաձայն` 08.02.2013թ. հայցվորը 

պատասխանողին բանկային փոխանցման միջոցով ուղարկել է 300.000 ՀՀ դրամ, թիվ 

15012101160221 անդորրագրով` 200.000 ՀՀ դրամ, իսկ պատասխանողը չի ապացուցել 

իր առարկությունն այն մասին, որ  իրականում գումարներն իրեն փոխանցվել են ոչ 

թե իբրև փոխառություն, այլ իբրև իր կողմից <<հայցվորին տրված փոխառության 

գումարի վերադարձ>>: 

       Վերաքննիչ դատարանը, կարևորվելով  այն, որ <<պատասխանողը չի 

ապացուցել հայցվորին փոխառությամբ գումար տալու փաստը>> ու, հղում  

կատարելով  ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 6-

րդ կետին, համաձայն որի` եթե բոլոր ապացույցների հետազոտումից հետո վիճելի է 

մնում փաստի առկայությունը կամ բացակայությունը, ապա դրա բացասական 

հետևանքները կրում է այդ փաստի ապացուցման պարտականությունը կրող կողմը, 

իրավաչափ է համարել Առաջին ատյանի դատարանի հիմնավորումները ու մերժել    

Ալլա Խաչատրյանի վերաքննիչ բողոքը:  

          Գերագույն դատարանը գտնում է, որ ստորադաս դատարանները խախտել են 

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 1-ին և 6-րդ  

մասերի պահանջները. սույն գործով ապացուցման բեռը դրվել է միայն  

պատասխանող Ալլա Խաչատրյանի վրա` այն դեպքում, որ ապացուցման 

պարտականությունն առաջին հերթին հայցվորի պարտականությունն է, և 
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պատասխանողը չի կրում ապացուցման պարտականություն, եթե հայցվորը չի 

ապացուցել իր պահանջի հիմքում ընկած հանգամանքները: Սույն գործով հայցվորը 

բոլորովին չի կատարել հայցի հիմքում դրված փաստերն ապացուցելու իր 

պարտականությունը: Ավելին, ի հիմնավորումն իբր կնքված փոխառության 

պայմանագրի՝ հայցվորի  ներկայացրած անդորրագրերից հետևում է, որ գումարներն 

Ալլա Խաչատրյանին փոխանցվել են <<որպես դրամական օգնություն>>, ինչը  

հաստատել է նաև հայցվոր Գրենա Միրզաջանյանն ինքը՝ գրավոր ձևով 

ներկայացրած առարկությունում /գ. թ. 34/, որը դատաքննության ժամանակ չի 

հերքվել: 

      ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է գործում եղած բոլոր 

ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա հիմնված 

ներքին համոզմամբ: 

           Նման հանգամանքներում Գերագույն դատարանը  սույն վճռաբեկ բողոքի 

հիմքի առկայությունը  համարում  է  բավարար` ԼՂՀ  քաղաքացիական  օրենսգրքի 

240-րդ հոդվածի ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը մասնակիորեն բեկանելու 

համար: 

Միաժամանակ, Գերագույն դատարանը, հաշվի առնելով, որ գործի նյութերը 

թույլ են տալիս կայացնելու որոշում` առանց գործը նոր քննության ուղարկելու, հիմք 

ընդունելով ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 4-րդ 

կետը, համաձայն որի` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի վերանայման 

արդյունքով Գերագույն դատարանը մասնակիորեն բեկանում և փոփոխում է 

ստորադաս դատարանի ակտը, եթե ստորադաս դատարանի կողմից հաստատված 

հանգամանքները հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ, և եթե դա  

բխում է արդարադատության արդյունավետության շահերից, անհրաժեշտ է 

համարում բեկանելու և փոփոխելու բողոքարկվող որոշումը և հայցը մերժելու:  

Գործը ողջամիտ ժամկետում քննելը և անհարկի ձգձգումներից խուսափելը 

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

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին>> եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի պահանջն է: 
 

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 այդ հոդվածի կանոններին համապատասխան: 
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Նկատի ունենալով, որ սույն գործով դատական ծախսերը կազմված են 

հայցադիմումի համար հայցվորի վճարած, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար 

պատասխանողի վճարած պետական տուրքի գումարներից, իսկ հայցը ենթակա է 

մերժման, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների 

համար վճարված պետական տուրքի գումարները ենթակա են գանձման  Գրենա 

Միրզաջանյանից՝  հօգուտ  Ալլա Խաչատրյանի: 

 Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով` Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 
 

 1. Ալլա Վլադիմիրի Խաչատրյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել: ԼՂՀ 

վերաքննիչ դատարանի 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի որոշումը բեկանել և 

փոփոխել. հայցը մերժել: 

 2. Գրենա Աշոտի Միրզաջանյանից հօգուտ Ալլա Վլադիմիրի Խաչատրյանի 

բռնագանձել 33.600 /երեսուներեք հազար վեց հարյուր/ ՀՀ  դրամ` որպես վերաքննիչ 

և վճռաբեկ բողոքների համար 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 

 

                                                                                    Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


