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ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 
 

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի որոշում                        Քաղաքացիական  գործ ԸԻԴ 1601/02/13թ. 

Քաղաքացիական գործ ԸԻԴ 1601/02/13թ.  

Նախագահող դատավոր`  Ն.Գրիգորյան 

Դատավորներ`         

           Հ.Աբրահամյան 

                                                 Լ.Ավանեսյան 

 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ  ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

 
         ք.Ստեփանակերտ                                                                 25-ին  մայիսի  2017թ. 

 

        ԼՂՀ Գերագույն դատարանը (այսուհետ` Գերագույն դատարան)` վճռաբեկության 

կարգով. 

             նախագահությամբ` դատավոր     Ա.Հայրապետյանի 

                                       դատավորներ`     Վ.Հովսեփյանի 

                                                                    Գ.Արզումանյանի 
 

           դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի Լաուրա Նորիկի Վարդանյանի 

ընդդեմ Կայծեր Ալեքսեյի և Անահիտ Ալեքսանդրի Բաբայանների՝ առանձնատնից և 

տնամերձ հողամասից վտարելու պահանջի մասին և ըստ հակընդդեմ հայցի Կայծեր 

Ալեքսեյի և Անահիտ Ալեքսանդրի Բաբայանների ընդդեմ Լաուրա Նորիկի 

Վարդանյանի՝ 3.100.000 ՀՀ դրամ՝ որպես առանձնատան և տնամերձ հողամասի 

բարելավման համար կատարած ծախսերը բռնագանձելու մասին քաղաքացիական 

գործով ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի մարտի 7-ի որոշման դեմ 

հայցվոր /հակընդդեմ պատասխանող/ Լաուրա Վարդանյանի ներկայացուցիչ 

Ա.Մադաթյանի վճռաբեկ բողոքը, 

  

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը. 

  

 2013 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Լաուրա Վարդանյանը /այսուհետ՝ նաև 

Հայցվոր/ իր ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանի միջոցով ընդդեմ Կայծեր և Անահիտ 

Բաբայանների /այսուհետ՝ նաև Պատասխանողներ/ հայցադիմում է ներկայացրել ԼՂՀ 
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ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ՝ Առաջին 

ատյանի դատարան/՝ ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Նորշեն գյուղում գտնվող 

սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող առանձնատնից /այսուհետ նաև՝ 

Բնակարան/ և տնամերձ հողամասից վտարելու մասին պահանջով: 

 2013 թվականի նոյեմբերի 15-ին Պատասխանողներն ընդդեմ Հայցվորի 

հակընդդեմ հայց են ներկայացրել 3.100.000 /երեք միլիոն հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ՝ 

որպես Բնակարանի վրա կատարված բարելավման ծախս, բռնագանձելու մասին 

պահանջով: 

 Առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. դեկտեմբերի 27-ի վճռով հայցը 

բավարարվել է լրիվությամբ, իսկ հակընդդեմ հայցը՝ մասնակի՝ 2.066.344 /երկու 

միլիոն վաթսունվեց հազար երեք հարյուր քառասունչորս/ ՀՀ դրամի չափով: 

 Հայցվորի ներկայացուցչի վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում ԼՂՀ 

վերաքննիչ դատարանի /այսուհետ՝ նաև Վերաքննիչ դատարան/ 2017թ. մարտի 7-ի 

որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը մերժվել է, և Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը՝ 

որոշման պատճառաբանություններով, թողնվել է օրինական ուժի մեջ: 

  Վերաքննիչ դատարանի նշված որոշման դեմ 2017թ. ապրիլի 6-ին Հայցվորի 

ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանը վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել Գերագույն 

դատարան:  

 Գերագույն դատարանի 2017թ. ապրիլի 28-ի որոշմամբ վճռաբեկ բողոքն 

ընդունվել է վարույթ:  

 Վճռաբեկ բողոքի պատասխան է ներկայացրել Պատասխանողների 

ներկայացուցիչ Ռ.Ավանեսյանը: 

    

           2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը.  

 Բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտման հիմքով. 

 Ըստ բողոքաբերի՝ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 48-րդ, 49-րդ հոդվածների, 121-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի, 122-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 276-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

պահանջները, սխալ է մեկնաբանել թիվ 1247/02/11թ. գործով Առաջին ատյանի 

դատարանի 2011թ. հոկտեմբերի 10-ի վճիռը և նույն գործով Գերագույն դատարանի 

2012թ. մարտի 28-ի որոշումն ու ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1056-րդ, 1092-րդ և 

1095-րդ հոդվածների սխալ կիրառման արդյունքում անհիմն կերպով օրինական ուժի 

մեջ է թողել Առաջին ատյանի դատարանի` ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին հակասող վճիռը: 

 Բողոք բերած անձը նշված պնդումները հիմնավորում է հետևյալ 

փաստարկներով. 

 Վերաքննիչ դատարանը, գտնելով, որ սույն գործով Առաջին ատյանի 

դատարանը հակընդդեմ հայցը չպետք է ընդուներ և համատեղ քններ սկզբնական 

հայցի հետ ու հիմնավոր համարելով ստորադաս դատարանի կողմից ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 86-րդ հոդվածը խախտելու մասին 

վերաքննիչ բողոքի հիմքը, բողոքարկվող վճիռը բեկանելու փոխարեն, բավարարել է 

միայն դիրքորոշում արտահայտելով: Դրա հետ մեկտեղ Վերաքննիչ դատարանն 

անհիմն նշել է, որ սկզբնական հայցվորը տանը բնակվելու դիմաց վարձավճարի 

գումարը      հակընդդեմ      հայցվորներից      բռնագանձելու     մասին     պահանջ     չի 

ներկայացրել, այդ  այն դեպքում, երբ հակընդդեմ հայցը սկզբնական հայցի հետ մեկ 

վարույթում քննելու պատճառով, սկզբնական հայցվորը զրկվել է երեք տարիների 
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ընթացքում առանձնատանը բնակվելու համար վարձավճարի գումարը 

պատասխանողներից գանձելու մասին պահանջ ներկայացնելու 

հնարավորությունից, այսինքն՝ իր կամքից անկախ հանգամանքներով հայտնվել է 

հակընդդեմ հայցվորներին ոչ հավասար պայմաններում, որով էլ խախտվել են 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 5-րդ և 6-րդ հոդվածների 

պահանջները, ինչպես նաև սկզբնական հայցվորը զրկվել է նույն օրենսգրքի 2-րդ 

հոդվածով իրեն վերապահված իրավունքների իրականացման հնարավորությունից: 

 Բողոքաբերը գտնում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի կողմից ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 86-րդ հոդվածի 3-րդ մասը խախտելու 

մասին  հիմնավոր ճանաչված լինելու հանգամանքը Վերաքննիչ դատարանի համար 

հիմք է եղել դատարանի վճիռը բողոքարկված մասով բեկանելու և ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կամ 

4-րդ կետերի պահանջների շրջանակներում համապատասխան որոշում կայացնելու 

համար: 

 Վերաքննիչ դատարանը սխալ է մեկնաբանել թիվ 1105/02/15թ. 

քաղաքացիական գործով ԼՂՀ Գերագույն դատարանի 2017թ. փետրվարի 15-ի  

որոշումը, ըստ որի՝ դատարանը կաշկանդված չէ հայցվորի հայտարարած փաստերի 

իրավական որակմամբ և պարտավոր է իրավական գնահատական տալ, 

իրավաբանորեն որակել հենց հայցվորի ցույց տված իրավաբանական փաստերը... 

Դատարանը բոլոր դեպքերում քննության ենթակա վիճելի իրավահարաբերությունը 

կարգավորող նորմերն ընտրում և կիրառում է՝ ելնելով հայցի հիմքում ընկած 

իրավաբանական փաստերից, այլ ոչ թե հայցվորի կողմից վկայակոչված իրավական 

նորմերից: 

 Այդ առումով բողոքաբեր կողմը չի ընդունում Վերաքննիչ դատարանի այն 

մոտեցումը, որ դատարանն իրավունք ունենալով իր նախաձեռնությամբ փոխելու 

հայցի իրավական  հիմքը, կարող է այն դնել վճռի հիմքում՝ առանց այդ նոր կամ 

լրացված ու փոփոխված հիմքով դատաքննություն իրականացնելու և երեք 

տարիների ընթացքում տարված դատաքննության ընթացքում որևէ անդրադարձ չի 

կատարել և հնարավորություն չի տվել հակընդդեմ պատասխանող կողմին անհիմն 

հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորությունների վերաբերյալ իր 

դիրքորոշումն արտահայտելու: 

 Բողոքաբեր կողմը գտնում է, որ վճռի հիմքում պետք է դրվեն միայն այն 

փաստերն ու հիմքերը, որոնք քննվել են դատաքննության ընթացքում կամ որոնց 

մասին գործում առկա են գրավոր ապացույցներ, ուստի Առաջին ատյանի 

դատարանն իրավունք չի ունեցել առանց բողոքաբեր կողմի դիրքորոշումը լսելու և 

այն քննության առարկա դարձնելու՝ կիրառել ԼՂՀ նախկին քաղաքացիական 

օրենսգրքի 61-րդ գլխի նորմերը:  

 Բացի այդ, Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է, որ թիվ 1247/02/11թ. գործով 

2011թ. հոկտեմբերի 10-ի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով և նույն գործով Գերագույն 

դատարանի 2012թ. մարտի 28-ի որոշմամբ հաստատված է համարվել, որ 

Պատասխանողները տեղափոխվել և բնակվել են վեճի առարկա տանը՝ սկսած 2007 

թվականից: Այնինչ Վերաքննիչ դատարանը վերաքննիչ բողոքը մերժելու հիմքում 

դրել է նաև հակընդդեմ հայցադիմումին կցված՝ Նորշեն համայնքի մի խումբ 

բնակիչների կողմից կազմված և համայնքի կնիքով ու ղեկավարի ստորագրությամբ 

վավերացված վկայությունը, որի համաձայն՝ Կայծեր Բաբայանը 1998 թվականից 

զբաղեցնում է Բնակարանը, ինչպես նաև նույն համայնքի ղեկավարի հրամանով 

ստեղծված հանձնաժողովի կողմից կազմված ակտը, որոնք թիվ 1247/02/11թ. գործի 



4 
 

վերոնշյալ վճռով ճանաչվել են որպես ոչ թույլատրելի ապացույցներ, որպես <<շինծու 

փաստաթղթեր, որոնք որևէ իրավական ուժ ունենալ չեն կարող>>: Իսկ այդ վճռով 

նաև հաստատվել է, որ մինչև 2007 թիվը ներառյալ, Բնակարանում բնակվել է Կայծեր 

Բաբայանի եղբոր՝ Ալբերտ Բաբայանի ընտանիքը: 

 Ավելին, չնայած օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերով հաստատված 

է, որ Պատասխանողները հանդիսանում են Բնակարանի անբարեխիղճ 

ձեռքբերողներ, սակայն Վերաքննիչ դատարանը միանշանակ նշել է, որ 

<<Պատասխանողները մինչև 05.04.2013թ. համարվել են տան բարեխիղճ 

տիրապետողներ>>: 

 Վերոշարադրյալի հիման վրա բողոք բերած անձը խնդրել է բեկանել և 

փոփոխել Վերաքննիչ դատարանի 2017թ. մարտի 7-ի որոշումը և հակընդդեմ հայցը 

մերժել կամ գործն ուղարկել Առաջին ատյանի դատարան՝ նոր քննության: 

 

 3.Վճռաբեկ բողոքի պատասխանի փաստարկները.  

 Վճռաբեկ բողոքի պատասխանում խնդրվել է վճռաբեկ բողոքը մերժել՝ 

հիմնավորելով, որ Հայցվորներն ինքնակամ չեն մտել Բնակարանը, այլ ընդառաջելով 

համայնքի ղեկավարի առաջարկությանը՝ ցանկացել են հրետակոծության 

ենթարկված և անտերության մատնված Բնակարանը վերանորոգել, իսկ այնուհետև՝ 

սեփականության իրավունքով տնօրինել այն: 

 

  4.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեցող փաստերը. 

 1. Համաձայն <<ԼՂՀ պետական արխիվ>> ՊՈԱԿ Մարտունու տարածքային 

ներկայացուցչության կողմից 2011թ. հունիսի 16-ին տրված N14 թվակիր գրության՝ 

Մարտունու շրջանի Նորշենի գյուղական խորհրդի 1963-1965թթ. տնտեսական 

գրքերի արխիվային ֆոնդի փաստաթղթային նյութերի՝ ամուսիններ Նորիկ Ավետիսի 

և Նինա Երվանդի Վարդանյանները համատեղ կյանքի ընթացքում ունեցել են մեկ 

երեխա՝ Լաուրա Նորիկի Վարդանյանը՝ ծնված 1949 թվականին: Ընտանիքով բնակվել 

են Նորշեն գյուղում  Նորիկ Վարդանյանի անվամբ գրանցված սեփական տանը: Տանը 

կից առկա է 290 քառ. մետր հողամաս /հատոր 1, թ.հ. 41/:  

 2. Հայցվորի հայրը՝ Նորիկ Վարդանյանը, մահացել է 1991թ. օգոստոսի 23-ին, 

իսկ մայրը՝ Նինա Վարդանյանը՝ 1993թ. դեկտեմբերի 29-ին /հ. 1, թ.հ. 63-64/: 

 3. Ըստ հայցի Կայծեր Ալեքսեյի Բաբայանի ընդդեմ Լաուրա Նորիկի 

Վարդանյանի՝ <<Ձեռք բերման վաղեմության ուժով անշարժ գույքի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքը ճանաչելու պահանջի մասին>> և ըստ հայցի Լաուրա 

Նորիկի Վարդանյանի ընդդեմ Կայծեր Ալեքսեյի Բաբայանի, ԼՂՀ Մարտունու շրջանի 

Նորշեն համայնքի՝ ի դեմս համայնքի ղեկավար Արթուր Ասրյանի՝ 

<<Ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու պահանջի մասին>> ԸԻԴ 

1247/02/11թ. քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի դատարանի 2011թ. 

հոկտեմբերի 10-ի վճռով հայցը մերժվել է, իսկ հակընդդեմ հայցը՝ բավարարվել: 

Լաուրա Վարդանյանը ճանաչվել է ԼՂՀ Մարտունու շրջանի Նորշեն գյուղում գտնվող 

իր ծնողներ Նորիկ և Նինա Վարդանյանների մահից հետո սեփականության 

իրավունքով պատկանող առանձնատան   և   նրան  կից   290  քառ. մետր   տնամերձ 

հողամասի   2/3-րդ   մասի նկատմամբ որպես ժառանգությունը  փաստացի  ընդունած 

ժառանգ: 

 4. Նշված գործով Առաջին ատյանի դատարանի դատական նիստում Կայծեր 

Բաբայանի եղբայր Ալբերտ Բաբայանի տված ցուցմունքի համաձայն՝ համայնքի 

ղեկավարի թույլտվությամբ սկզբից ինքն է մտել և մինչև 2007թ. բնակվել վեճի 
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առարկա  Բնակարանում, որի ընթացքում փոխել է նրա տանիքը, հատակը, 

առաստաղը, սվաղը, գազ է գցել: Բնակարանի հարկերի մուծումները կատարել է 

հարևանությամբ բնակվող Արաքսյայի անունով, որի մոտ էր գտնվում Բնակարանի 

բանալիները /ԸԻԴ 1247/02/11թ. քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի 

դատարանի 2011թ. սեպտեմբերի 19-ի դատական նիստի արձանագրության 21-23-րդ 

էջեր/: 

 5. Նշված գործով Վերաքննիչ դատարանի՝ 2011թ. դեկտեմբերի 29-ի օրինական 

ուժի մեջ մտած որոշման համաձայն՝ Բնակարանը Կայծեր Բաբայանի 

տիրապետմանն անցել է ոչ բարեխիղճ եղանակով: 

 6. Կողմերի միջև սույն վեճին առնչվող օրինական ուժի մեջ մտած բոլոր 

դատական ակտերով հաստատված է, որ Կայծեր Բաբայանը Բնակարանում սկսել է 

բնակվել 2007 թվականից: 

 7. Բնակարանի նախնական վիճակի վերաբերյալ Պատասխանողների կողմից 

ներկայացված ապացույցներն Առաջին ատյանի դատարանի 2011թ. հոկտեմբերի 10-ի 

օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել են ոչ թույլատրելի ապացույցներ:  

 

 5. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը.  

 Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն վճռաբեկ բողոքը վարույթ 

ընդունելը պայմանավորված է ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

244-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի 

առկայությամբ, այն է՝ բողոքում բարձրացված հարցերի վերաբերյալ Գերագույն 

դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ 

կիրառության համար, և գտնում է, որ տվյալ դեպքում Գերագույն դատարանի 

արտահայտած իրավական դիրքորոշումները՝ քաղաքացիական իրավունքներն 

իրականացնելու սահմանների, ապացուցելուց ազատվելու հիմքերի, գույքն ուրիշի 

ապօրինի տիրապետումից վերադարձնելու ժամանակ հաշվարկների, առանց 

հանձնարարության, ի շահ ուրիշի գործողությունների և անհիմն հարստացման 

հետևանքով ծագած պարտավորությունների վերաբերյալ, կարևոր նշանակություն 

կունենան նմանատիպ գործերով միասնական և կանխատեսելի դատական 

պրակտիկա ձևավորելու համար: 

 Բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքը դասվում է մարդու 

քաղաքացիական /անձնական/ իրավունքների շարքին, որոնք կոչված են 

ապահովելու մարդու, որպես անհատի, կյանքի արժանապատվության, ազատության 

և նրա մասնավոր կյանքի հետ կապված այլ իրավունքների պահպանությունը: Ոչ ոք 

իրավունք չունի առանց օրինական հիմքերի մտնել ուրիշի բնակարան կամ այնտեղ 

մնալ սեփականատիրոջ կամքին հակառակ: Յուրաքանչյուրի բնակարանի 

անձեռնմխելիության իրավունքն ամրագրված է ինչպես միջազգային 

Կոնվենցիաներով, այնպես էլ իրավահարաբերության ծագման պահին գործող ԼՂՀ 

2006թ. Սահմանադրության 24-րդ և ԼՂՀ 2017թ. Սահմանադրության 32-րդ 

հոդվածներով: 

 Հաշվի   առնելով,   որ    կողմերի   միջև   համապատասխան    քաղաքացիական 

իրավունքներն ու պարտականությունները ծագել են նախքան ԼՂՀ նոր 

քաղաքացիական օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելը, ուստի սույն գործի բողոքարկված 

մասով կիրառելի է 2001թ. հուլիսի 1-ից ԼՂՀ-ում կիրարկման մեջ դրված ՀՀ 1998թ. 

քաղաքացիական օրենսգիրքը /այսուհետ՝ նաև Օրենսգիրք/: 

 Օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ քաղաքացիների և 

իրավաբանական անձանց այն գործողությունները, որոնք իրականացվում են 
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բացառապես այլ անձի վնաս պատճառելու մտադրությամբ, ինչպես նաև իրավունքն 

այլ ձևով չարաշահելը  չի թույլատրվում: Այս հոդվածում <<իրավունքն այլ ձևով 

չարաշահելը>> գործողությունը ենթադրում է, որ քաղաքացիական իրավունքների 

իրականացման ընթացքում չպետք է խախտվեն այլ անձանց իրավունքները և 

օրենքով պահպանվող շահերը, քաղաքացիական իրավունքներ կրողները պետք է 

գործեն խելացի և բարեխիղճ, և որ քաղաքացիական    իրավունքները    պետք   է    

իրականացվեն համաձայն իրենց նշանակության, առանց այլ անձանց վնաս 

պատճառելու մտադրության: 

 ԼՂՀ    քաղաքացիական     դատավարության    օրենսգրքի    48-րդ     հոդվածում 

օրենսդիրը սահմանել է ապացուցման կարիք չունեցող փաստերի այն հիմքերը, 

որոնց հիման վրա գործին մասնակցող անձն ազատվում է տվյալ փաստի 

ապացուցման պարտականությունից: Այդպիսի հիմք է նաև նշված հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսված դրույթը, որի համաձայն՝ նախկինում քննված 

քաղաքացիական գործով օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճռով 

հաստատված հանգամանքները կրկին չեն ապացուցվում: Իսկ դա նշանակում է, որ 

նախադատելի փաստերն ազատվում են ապացուցելուց, քանի որ դրանք սահմանված 

են դատարանի օրինական ուժի մտած վճռով և որևէ հիմք չկա դրանք կասկածի տակ 

դնելու: 

 Ըստ հայցի Կայծեր Ալեքսեյի Բաբայանի ընդդեմ Լաուրա Նորիկի 

Վարդանյանի՝ ձեռքբերման վաղեմության ուժով անշարժ գույքի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքը ճանաչելու մասին և ըստ հայցի Լաուրա Նորիկի 

Վարդանյանի ընդդեմ Կայծեր Ալեքսեյի Բաբայանի և ԼՂՀ Մարտունու շրջանի 

Նորշեն համայնքի ղեկավարի՝ ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու 

մասին ԸԻԴ 1247/02/2011թ. քաղաքացիական գործով Առաջին ատյանի դատարանի 

2011թ. հոկտեմբերի 10-ի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով Լաուրա Վարդանյանը 

ճանաչվել է Բնակարանի և նրան կից 290 քառ. մետր հողամասի 2/3-ի նկատմամբ 

որպես ժառանգությունն ընդունած ժառանգ, միևնույն ժամանակ չի վիճարկվել 

Բնակարանի մնացած մասը՝ 1/3-ը, Հայցվորին պատկանելու փաստը: Նույն վճռով 

հիմնավորվել է, որ Լ.Վարդանյանի կողմից Բնակարանի պահպանությունը 

հանձնված է եղել հարևանությամբ բնակվող Գավրուշա Աթալյանին, որ 

Բնակարանում մինչև 2002թ. աշնանը ոչ ոք չի բնակվել, 2002-2007թթ. Բնակարանը 

զբաղեցրել է Կայծեր Բաբայանի եղբոր՝ Ալբերտ Բաբայանի ընտանիքը՝ Նորշեն 

համայնքի ղեկավարի բանավոր  թույլտվությամբ,  իսկ  2007  թվականից  հետո  միայն  

Բնակարանը զբաղեցրել է Կ.Բաբայանի ընտանիքը: 

 Նույն վճռով և այն օրինական ուժի մեջ թողնելու վերադաս դատական 

ատյանների որոշումներով նաև հիմնավորվել է, որ Կ.Բաբայանի ընտանիքը 

Բնակարանի նկատմամբ բարեխիղճ տիրապետող չի հանդիսացել, և որ Բնակարանի 

սկզբնական վիճակի վերաբերյալ Նորշեն համայնքի մի խումբ բնակիչների անունից 

կազմված և համայնքի ղեկավարի կողմից 2011թ. հոկտեմբերի 7-ին վավերացված 

վկայությունը և համայնքի ղեկավարի <<ս.թ. 01.10 N7 հրաման>>-ով ստեղծված 

հանձնաժողովի կազմած համայնքի ղեկավարի կողմից վավերացված ակտն 

իրավական ուժ չունեցող շինծու փաստաթղթեր են հանդիսանում: 

 Նման նախադատելի փաստերի /հանգամանքների/ առկայության դեպքում 

Վերաքննիչ դատարանն անհիմն եզրակացրել է, որ թեև Բնակարանը Բաբայանների 

ընտանիքի կողմից տիրապետվելու ժամանակահատվածների մասով գործում առկա 

ապացույցների միջև կան հակասություններ, բայց <<նախքան Տան նկատմամբ 

Հայցվորի սեփականության իրավունքի ծագումն /05.04.2013թ./ այն բարեխղճորեն 
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տիրապետել են Պատասխանողները>>: Այդ առումով, Վերաքննիչ դատարանը, 

վկայակոչելով Օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 135-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

պահանջները, միևնույն ժամանակ անտեսել է նույն Օրենսգրքի 1225-րդ հոդվածի     

5-րդ մասի դրույթները, համաձայն որոնց՝ ընդունված ժառանգությունը 

ժառանգության բացման ժամանակից համարվում է ժառանգին պատկանող, անկախ 

այդ գույքի նկատմամբ ժառանգի իրավունքի պետական գրանցումից, եթե նման 

իրավունքը ենթակա է գրանցման: Այս նորմի էությունն այն է, որ օրենսդիրը 

ժառանգական իրավունքի հարաբերություններում սեփականության իրավունքի 

ծագման պահը կապում է ոչ թե պետական գրանցման, այլ՝ ժառանգության բացման 

ժամանակի հետ: Սակայն, այս դրույթը բնավ չի նշանակում, որ ժառանգման կարգով 

անշարժ գույքի նկատմամբ ձեռք բերված իրավունքն ընդհանրապես ենթակա չէ 

պետական գրանցման: 

 Օրենսգրքի 275-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով բարեխիղճ ձեռք բերող 

համարվում է այն անձը, ով գույքը ձեռք բերելիս չէր իմանում և չէր կարող իմանալ, որ 

նա գույքը հատուցմամբ ձեռք է բերել այն օտարելու իրավունք չունեցող անձից: Ամեն 

դեպքում, երբ անձը, առանց սեփականատիրոջ համաձայնության, բնակվելու 

նպատակով զբաղեցնում է սեփականատիրոջ բնակարանը, բարեխղճության մասին 

խոսք լինել չի կարող, ուստի նման անձը պետք է համարվի ապօրինի, անբարեխիղճ 

տիրապետող: Վերոնշյալ նորմի համատեքստում Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է, որ Կ.Բաբայանը սահմանազանցել է իր քաղաքացիական 

իրավունքները և ապօրինի, առանց Լ.Վարդանյանի համաձայնության, ընտանիքով 

մտել և բնակվել է Հայցվորի Բնակարանում՝ որևէ հիմք չունենալով, որ այն 

պատկանում է իրեն: Իսկ Լ.Վարդանյանը, իմանալով իր խախտված իրավունքների 

մասին, դեռևս 2010թ. Կ.Բաբայանի ընտանիքին Բնակարանից վտարելու 

գործողություններ է ձեռնարկել: 

 Համաձայն գործի նյութերի՝ սկզբնական հայցի մասով Առաջին ատյանի 

դատարանի 2016թ. դեկտեմբերի 27-ի վճիռը վերաքննության կարգով չի բողոքարկվել 

և ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

ուժով այն 2017թ. հունվարի 30-ին մտել է օրինական ուժի մեջ, ուստի Առաջին 

ատյանի դատարանի կողմից ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի   

86-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները խախտելու մասին վճռաբեկ  բողոքի  հիմքին 

Գերագույն դատարանը չի անդրադառնում: 

 Առաջին ատյանի դատարանի կողմից հայցի իրավական հիմքը սեփական 

նախաձեռնությամբ փոխելու, այն վճռի հիմքում դնելու՝ առանց այդ փոփոխված 

հիմքով դատաքննություն տանելու և ի շահ ուրիշի գործողությունների հետևանքով 

անհիմն հարստացմանը վերաբերող իրավական ինստիտուտների դրույթներն 

անհիմն կիրառելու մասին վճռաբեկ բողոքի հիմքի կապակցությամբ Գերագույն 

դատարանը, սույն գործի շրջանակներում, անհրաժեշտ է համարում արտահայտել իր 

հետևյալ իրավական դիրքորոշումները. 

 Օրենսգրքի <<Առանց հանձնարարության, ի շահ ուրիշի գործողություններ>> 

վերտառությամբ 59-րդ գլխի նորմերով կարգավորվող իրավահարաբերությունները 

միակողմանի գործողություններից ծագող արտապայմանագրային 

պարտավորություններ են, որոնց գործողության պայմանները նշված են նույն գլխի 

1048-րդ հոդվածում: Բոլոր դեպքերում, ի շահ ուրիշի գործողություններ կատարողը, 

գործելով կամավորապես և իր նախաձեռնությամբ, պետք է հաստատապես իմանա, 

որ գործում է ուրիշի օգտին՝ զուտ մարդասիրական և բարոյական նկատառումներով: 

Ընդհանուր կանոնից օրենսդիրը միայն մեկ բացառություն է կատարել, երբ անձի 
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կատարած գործողությունները, որոնք անմիջականորեն ուղղված չեն այլ անձի 

շահերի ապահովմանը կամ գործողություն կատարող անձը սխալմամբ ենթադրել է, 

որ ինքը գործում է իր օգտին, բայց դրանք հանգեցրել են անհիմն հարստացման: 

Նման դեպքում առաջացած հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն Օրենսգրքի 

61-րդ գլխի՝ անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններին 

վերաբերող կանոններով /Օրենսգրքի 1056-րդ հոդված/: Այս հոդվածը և նրա հետ 

անխզելիորեն կապված Օրենսգրքի 61-րդ գլխի նորմերը հիմնված են այն սկզբունքի 

վրա, որպեսզի ոչ ոք, առանց պատշաճ իրավական հիմքի, անհիմն չհարստանա, 

այսինքն, մեկի կողմից մյուսի հաշվին հարստացումը պետք է կատարված լինի 

օրինական հիմքերի բացակայության պայմաններում: 

 Օրենսգրքի 1093-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ եթե այլ բան 

նախատեսված չէ նույն Օրենսգրքով, այլ օրենքներով կամ այլ իրավական ակտերով և 

չի բխում համապատասխան հարաբերությունների էությունից, անհիմն 

հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ գլխում նախատեսված 

կանոնները ենթակա են կիրառման նաև սեփականատիրոջ կողմից իր գույքն 

ապօրինի տիրապետողից հետ ստանալու պահանջների նկատմամբ: 

 Գերագույն դատարանը շեշտում է, որ Օրենսգրքի 1093-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 

պահանջների նկատմամբ պետք է հաշվի առնել, որ անհիմն հարստացման դեպքում 

կողմերի միջև հաշվարկների կարգը որոշված է նույն Օրենսգրքի 276-րդ հոդվածով, 

որի բացառիկ կանոնները որպես հատուկ նորմեր, առաջնային են Օրենսգրքի 61-րդ 

գլխի՝ անհիմն հարստացմանը վերաբերող դրույթների նկատմամբ: 

 Հետևաբար, սույն գործով վեճը լուծելու համար նախապատվությունը պետք է 

տալ ոչ թե Օրենսգրքի 1056-րդ, 1092-րդ և 1095-րդ հոդվածներին, այլ նույն Օրենսգրքի 

276-րդ հոդվածի կանոններին: Դա հիմնավորված է նրանով, որ անձի անհիմն 

հարստացման պատճառները պետք է որևէ այլ անձի սխալ գործողությունների 

հետևանքով լինեն: Իսկ բողոքարկված գործի նյութերը վկայում են, որ Բնակարանի 

վերանորոգումը կատարվել է ոչ թե սխալմամբ, այլ գիտակցաբար՝ առանց 

հանձնարարության կամ շահագրգիռ անձի հետագա ծանուցման: Բոլոր դեպքերում 

Կ.Բաբայանը դատարանին ապացույցներ չի ներկայացրել, որ իր գործողություններն 

ուղղված են եղել կանխելու Լ.Վարդանյանի գույքին պատճառվելիք վնասը: Ավելին, 

որևէ իրավական հիմք չի եղել, որը թույլ կտար Կ.Բաբայանին համոզվելու, որ նա 

Բնակարանն օգտագործում է օրինական հիմքերով: 

 Բնակարանի  կոմունալ  ծախսերի  վճարումները կատարելով հարևանությամբ 

բնակվող Արաքսյա Աթալյանի անունից, Կ.Բաբայանն իմացել է, որ ինքը ոչ 

Բնակարանի սեփականատերն է, և ոչ էլ վարձակալը, որ Բնակարանը 

սեփականատեր ունի, ով այդ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքից չի 

հրաժարվել, այն տիրազուրկ չի ճանաչվել և որ Բնակարանը գտնվել է Գավրուշա և 

Արաքսյա Աթալյան ամուսինների պահպանության ներքո, իսկ Պատասխանողների 

նախաձեռնությամբ վերանորոգումները կատարվել են Բնակարանում հարմարավետ 

ապրելու համար, որոնք այնտեղ բնակվել են /և բնակվում են/ երկարատև 

ժամանակահատվածում: Տվյալ դեպքում սույն գործով Օրենսգրքի 1056-րդ, 1092-րդ և 

1095-րդ հոդվածների դրույթները կիրառելի չեն: 

 Այդ առումով Վերաքննիչ դատարանի վկայակոչումը՝ ԸԻԴ 0528/02/2011թ. 

գործով Գերագույն դատարանի 05.06.2012թ. որոշմամբ նույնանման 

հանգամանքներով Օրենսգրքի 1056-րդ, 1092-րդ, 1095-րդ հոդվածների պահանջները 

կիրառելու մասին, Գերագույն դատարանը գտնում է անհիմն և նշում, որ 

բողոքարկված և ԸԻԴ 0528/02/2011թ. գործերի փաստական հանգամանքերը 
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բոլորովին տարբեր են, որովհետև վկայակոչված գործով կողմերը մերձավոր 

ազգականներ են հանդիսացել և պատասխանող կողմը սեփականության իրավունքով 

Հայցվորին պատկանող բնակարանը զբաղեցրել է սեփականատիրոջ թույլտվությամբ 

և համաձայնությամբ: 

 Վերը նշված հիմնավորմամբ Կ.Բաբայանը Բնակարանի նկատմամբ 

հանդիսացել է անբարեխիղճ տիրապետող, իսկ համաձայն Օրենսգրքի 277-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի՝ ինչպես բարեխիղճ, այնպես էլ անբարեխիղճ տիրապետողն իր 

հերթին իրավունք ունի սեփականատիրոջից պահանջել գույքի վրա իրենց կատարած 

անհրաժեշտ ծախսերը՝ գույքից ստացված եկամուտները սեփականատիրոջը 

հասնելու պահից: 

 Օրենսդիրը չի նշել, թե ինչ պետք է հասկանալ անհրաժեշտ ծախսեր ասելով և 

որոնք են այդ ծախսերը: Օրենսգրքի 276-րդ հոդվածի 2-րդ մասի իմաստով 

անհրաժեշտ ծախսերի տակ պետք է հասկանալ այն ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են 

գույքը բացառապես պատշաճ վիճակում պահելու և գույքն ըստ տնտեսական 

նշանակության օգտագործելու համար: Այդ ծախսերը պետք է լինեն արդարացված, 

բանական և օգտակար: Քանի որ <<անհրաժեշտ ծախսեր>> իրավական եզրույթը 

ենթակա է գնահատման, ուստի նման ծախսերի գնահատումը կախված է կոնկրետ 

գործի բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելուց: Այն ավելորդ ծախսերը /օգտակար, 

ճոխության ծախսեր և այլն/, որոնք ուղղված են բնակվելու համար կենցաղային 

պայմանները բարելավելուն, հատուցման ենթակա չեն: 

 Նկատի ունենալով, որ սույն գործով Կ.Բաբայանի կողմից Բնակարանը 

բացարձակապես պահելու, պահպանելու նպատակով շինարարական 

աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտության մասին ներկայացված 

ապացույցներն Առաջին ատյանի դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով 

ճանաչվել են իրավական ուժ չունեցող, ուստի գործի լուծման համար էական 

նշանակություն ունեցող մի շարք փաստական տվյալներ և հանգամանքներ մնացել 

են չբացահայտված, չստուգված և չհետազոտված, որի արդյունքում ստորադաս 

դատարանները   կայացրել   են   չհիմնավորված   և   չպատճառաբանված   դատական 

ակտեր: 

 Մասնավորապես, գործի նյութերով պարզված չէ Բնակարանի սկզբնական 

վիճակը, այն թշնամու կողմից հրետակոծության ենթարկվելու փաստը, Բնակարանի 

վրա շինարարական աշխատանքներ կատարելու սկիզբը և ավարտը, այդ 

աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը, ենթադրյալ ծախսերի 

կատարման ժամանակահատվածը /մինչև 2007թ., թե դրանից հետո/, Ալբերտ 

Բաբայանի ներդրումը Բնակարանի շինվերանորոգմանը և ընտանիքով այնտեղ 

մինչև 2007թ. բնակվելը /եթե վերանորոգումները հիմնականում կատարվել են 

Ալբերտ Բաբայանի՝ Բնակարանում բնակվելու ժամանակահատվածում, ապա 

Կայծեր Բաբայանը կարող է արդյոք գործով պատշաճ հայցվոր հանդիսանալ/, 

Բնակարանը սարքին վիճակում պահելու և այն ըստ տնտեսական նշանակության 

օգտագործելու համար ընթացիկ և հիմնական վերանորոգման համար կատարված 

ծախսերը նոր դատաքննության ընթացքում վերոնշյալ հարցերը քննության առարկա 

դարձնելուց հետո միայն կարելի է առանձնացնել Բնակարանի վրա կատարված 

անհրաժեշտ ծախսերի գումարը: Հատկանշական է, թե Վերաքննիչ դատարանն ինչ 

հատուկ գիտելիքների հիման վրա է եզրահանգել, որ <<Փորձագետի եզրակացության 

կից լուսանկարչական հավելվածից հետևում է, որ բարելավումների համար 

կատարված ծախսերն իրենց բնույթով անհրաժեշտ են, քանի որ կատարված են Տունը 
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բնակության համար պիտանի դարձնելու նվազագույն պահանջների 

սահմաններում>>: 

  Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ վերոնշյալ հարցերը կարելի է 

պարզել միայն նոր դատաքննության ընթացքում: 

 Այսպիսով, վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն դատարանը 

դիտում է բավարար՝ ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 240-րդ և 

241-րդ հոդվածների ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու և գործը նոր 

դատաքննության ուղարկելու համար: 

 Վերոնշյալ պատճառաբանություններով հերքվում են վճռաբեկ բողոքի 

պատասխանում բերված փաստարկները: 

 Նկատի ունենալով, որ սույն գործն ուղարկվում է նոր քննության, որպիսի 

պարագայում դատական ծախսերի բաշխման հարցին հնարավոր չէ անդրադառնալ 

գործի քննության ներկա փուլում, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ այդ հարցը 

ենթակա է լուծման գործի նոր քննության ընթացքում: 

 Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

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

հոդվածով, Գերագույն դատարանը    

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Հայցվոր /հակընդդեմ հայցով պատասխանող/ Լաուրա Վարդանյանի 

ներկայացուցիչ Ա.Մադաթյանի վճռաբեկ բողոքը բավարարել մասնակիորեն: ԼՂՀ 

վերաքննիչ դատարանի 2017 թվականի մարտի 7-ի որոշումը մասնակիորեն բեկանել 

և գործը՝ հակընդդեմ հայցի մասով, ուղարկել ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության 

առաջին ատյանի դատարան՝ 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 ___________________Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ                                                                                                                                                            

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ___________________Վ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

                                                ___________________Գ.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

 

 


