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դռնբաց դատական նիստում քննելով ըստ հայցի <<Սֆինկս>> փակ 

բաժնետիրական ընկերության ընդդեմ ԼՂՀ արդարադատության նախարարության 

դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության և <<Սասուն>> փակ 

բաժնետիրական ընկերության՝ գույքն արգելանքից հանելու պահանջի վերաբերյալ 

քաղաքացիական  գործով ԼՂՀ վերաքաննիչ դատարանի 2016թ. դեկտեմբերի 14-ի 

որոշման դեմ պատասխանող <<Սասուն>> ՓԲԸ տնօրեն Ժ. Շահջահանյանի վճռաբեկ 

բողոքը 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց  

 

1.Գործի դատավարական նախապատմությունը  

         2016 թվականի օգոստոսի 26-ին <<Սֆինկս>> փակ բաժնետիրական 

ընկերության տնօրեն Ֆ.Դավթյանը հայցադիմում է ներկայացրել  ԼՂՀ ընդհանուր 

իրավասության առաջին ատյանի դատարան /այսուհետ՝ Առաջին ատյանի 

դատարան/ խնդրելով ԼՂՀ արդարադատության նախարարության դատական 

ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հարկադիր կատարողի կողմից թիվ 3-

3090/15 կատարողական վարույթի շրջանակներում 2015թ. օգոստոսի 6-ի և 
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հոկտեմբերի 6-ի որոշումներով <<Սֆինկս>> ՓԲԸ-ին պատկանող դրամական 

միջոցների և չորս էքսկավատորի  վերաբերյալ կիրառված արգելանքները վերացնել: 

 Առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի վճռով հայցը 

բավարարվել է մասնակի: ԼՂՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության 2015թ. 

հոկտեմբերի 6-ի որոշմամբ արգելադրված <<ԷՕ-4124>> մակնիշի 0009 HO 

համարանիշի, <<ԷՕ-3322>> մակնիշի 0549 HK  համարանիշի, <<ԷՕ-2621>> մակնիշի 

0065 HO համարանիշի, <<428 E>> մակնիշի 1194 OS համարանիշի էքսկավատորները 

հանվել են արգելանքից: Դրամական միջոցների վրա դրված արգելանքը վերացնելու 

պահանջը մերժվել է:  

 Վճռի դեմ 2016թ. նոյեմբերի 15-ին վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել <<Սասուն>> 

ՓԲԸ տնօրեն Ժ.Շահջահանյանը: 

 ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի  2016թ. դեկտեմբերի 14-ի որոշմամբ վերաքննիչ 

բողոքը մերժվել է, Առաջին ատյանի դատարանի 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի վճիռը 

թողնվել օրինական ուժի մեջ: 

 Նշված որոշման դեմ 2017թ. հունվարի 16-ին վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել 

<<Սասուն>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ /տնօրեն/ Ժիրարին Շահջահանյանը: 

Վճռաբեկ բողոքը 2017թ. փետրվարի 1–ին ընդունվել է Գերագույն դատարանի 

վարույթ:  

Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել: 

 

2.Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Վճռաբեկ բողոքը բերվել է նյութական և դատավարական իրավունքի նորմերի 

խախտման հիմքերով:  

Ըստ բողոքաբերի խախտվել են ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի, 230-րդ-231-րդ հոդվածների պահանջները, ինչպես նաև 

<<Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին>> օրենքի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ և 43-

րդ հոդվածների պահանջները: 

Վճռաբեկ բողոքի առաջին հիմքը հետևյալն է՝ սույն գործը ենթակա էր 

քննություն վարչական դատավարության, այլ ոչ թե քաղաքացիական 

դատավարության կարգով:  

Պատճառաբանելով այդ պնդումը, բողոքաբերը նշել է, որ համաձայն չէ 

Վերաքննիչ դատարանի այն եզրահանգմանը, որ հարուցված կատարողական 

վարույթի շրջանակներում ծառայության հարկադիր կատարողի ընդունած որոշման 

հիման վրա գույքի վրա դրված արգելանքը վերացնելու մասին պահանջը ենթակա է 

քննության քաղաքացիական դատավարության կարգով, քանի որ գույքի վրա 

արգելանք դնելու մասին որոշումը չի կարող դասվել հանրային 

իրավահարաբերություններից ծագող գործերի շարքին: 

Ըստ բողոքաբերի, Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունները 

հակասում են ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 1-ին, 3-րդ հոդվածների, 

ինչպես նաև <<Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին>> ԼՂՀ օրենքի 2-

րդ և 3-րդ հոդվածների պահանջներին, որոնց վերլուծություններից հետևում է, որ 

հարկադիր կատարողի գործողությունները պետք է դիտվեն որպես պետական 

մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից իրականացվող գործողություններ, որոնք 

կարող են վիճարկվել, քննվել և լուծվել միայն վարչական դատավարության կարգով: 

Բողոքաբերը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանը խախտել է ԼՂՀ 

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 1-ին կետի 
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պահանջները և գործի վարույթը կարճելու փոխարեն կայացրել է գործն ըստ էության 

լուծող դատական ակտ: 

Վճռաբեկ բողոքի երկրորդ հիմքը վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք գույքի 

վրա արգելանքը /բռնագանձումը/ տարածվում է այն չափով, որն անհրաժեշտ է 

կատարողական թերթի պահանջների կատարման համար: 

Նշվածի վերաբերյալ բողոքաբերը նշել է, որ համաձայն չէ Վերաքննիչ 

դատարանի եզրահանգման հետ, և այն չի բխում <<Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին>> ԼՂՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի 

պահանջներից, որոնց վերլուծությունից հետևում է, որ բռնագանձումը տարածվում է 

այն չափով, որն անհրաժեշտ է կատարողական թերթի պահանջների կատարման 

համար, ներառյալ կատարողական ծախսերը: Այսինքն արգելադրված գույքով պետք 

է ապահովվի կատարողական թերթի պահանջները, այլ ոչ թե կատարողական 

թերթում նշված գումարի չափով, ինչն ըստ էության այլ բաներ են: 

Բողոքաբերը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի այն եզրահանգումը, որ 

հարկադիր կատարողը կարող է գույքի վրա արգելանք դնել միայն գույքի իրացման 

կամ մեկնարկային գնի զրոյացման դեպքում, պատճառաբանված չէ: Իսկ Վերաքննիչ 

դատարանի կողմից Դատարանի վճիռը ուժի մեջ թողնելը և արգելադրված գույքը 

արգելանքից հանելը կդժվարացնի կատարողական թերթի պահանջների 

կատարումը: 

Նշվածներից ելնելով, բողոքաբերը գտնում է, որ Վերաքննիչ դատարանի 

որոշումը պատճառաբանված չէ, ինչը հակասում է ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 230-րդ և 231-րդ հոդվածների պահանջներին: Բացի այդ, 

բողոքարկվող դատական ակտը կայացնելիս ճիշտ չեն գնահատվել գործում առկա 

ապացույցները և ճիշտ չեն կիրառվել իրավանորմերը:  

Արդյունքում, ըստ բողոքաբերի, Վերաքննիչ դատարանը հանգել է ոչ ճիշտ 

եզրահանգման և դատավարական իրավունքի նորմերի խախտման արդյունքում թույլ 

է տրվել առերևույթ դատական սխալ, որն ազդել է գործի ելքի վրա: 

Բողոքաբերը խնդրել է բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 2016թ. դեկտեմբերի 14-

ի որոշումը և գործի վարույթը կարճել, կամ փոփոխել՝  <<Սֆինկս>> ՓԲԸ-ի հայցը 

ամբողջությամբ մերժել՝ որպես անհիմն: 

 

        3.Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը 

Վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ 

փաստերը`  

1. Առաջին ատյանի դատարանի 2015թ. հունիսի 30-ի վճռով <<Սասուն>> ՓԲԸ-ի 

հայցապագանջն ամբողջությամբ բավարարվել է: Վճռվել է <<Սֆինկս>> ՓԲԸ-ից 

հօգուտ <<Սասուն>> ՓԲԸ-ի բռնագանձել 8.815.695 ՀՀ դրամ և 176.314 ՀՀ դրամ 

մուծված պետական տուրքը /գ.թ.10-11/: 

2. ԼՂՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության կողմից 2015թ. օգոստոսի 6-ին 

հարուցվել է կատարողական վարույթ՝ <<Սֆինկս>> ՓԲԸ-ից հօգուտ <<Սասուն>> 

ՓԲԸ-ի 8.992.009 ՀՀ դրամ և 449.600 ՀՀ դրամ /որպես կատարողական 

գործողությունների կատարման ծախս/ բռնագանձելու մասին: Նույն օրն արգելանք է 

դրվել <<Սֆինկս>> ՓԲԸ-ին պատկանող գույքի և դրամական միջոցների վրա /գ.թ.12-

14/: 

3. ԼՂՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ապահովող ծառայության 2015թ. հոկտեմբերի 6-ի որոշմամբ 

արգելանք է դրվել <<Սֆինկս>> ՓԲԸ-ին պատկանող հետևյալ շինարարական 
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տեխնիկայի վրա. 1) ՏՕ-1224 մակնիշի 0079 HO համարանիշի խողովակադիր 

մեքենայի, 2) ՏՕ-1224 մակնիշի 0081 HO համարանիշի խողովակադիր մեքենայի, 3) 

ՏՕ-1224 մակնիշի 0082 HO համարանիշի խողովակադիր մեքենայի,  4)<<ԷՕ-4124>> 

մակնիշի 0009 HO համարանիշի էքսկավատորի, 5) <<ԷՕ-3322>> մակնիշի 0549 HK  

համարանիշի էքսկավատորի, 6) <<ԷՕ-2621>> մակնիշի 0065 HO համարանիշի 

էքսկավատորի, 7) <<428 E>> մակնիշի 1194 OS համարանիշի էքսկավատոր 

ամբարձիչի /գ.թ.15/: 

 4. Հայցադիմումը ներկայացվել է <<Սֆինկս>> ՓԲԸ-ին պատկանող դրամական 

միջոցների և <<ԷՕ-4124>> մակնիշի 0009 HO համարանիշի, <<ԷՕ-3322>> մակնիշի 

0549 HK  համարանիշի, <<ԷՕ-2621>> մակնիշի 0065 HO համարանիշի, <<428 E>> 

մակնիշի 1194 OS համարանիշի էքսկավատորների վերաբերյալ կիրառված 

արգելանքը վերացնելու մասին /գ.թ.4-5/: 

 

4. Գերագույն դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ բողոքարկված դատական ակտը 

վճռաբեկ վերանայման ենթարկելը բխում է օրենքի միատեսակ կիրառության 

ապահովման գործառույթից ։ 

Սույն վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում անդրադառնալով բողոքի 

առաջին հիմքին Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է համարում պատասխանել 

հետևյալ իրավական հարցադրմանը. ԼՂՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության որոշման հիման 

վրա արգելանքի տակ գտնվող գույքը դատական կարգով արգելանքից հանելու հայցը 

պետք է քննվի քաղաքացիական, թե վարչական դատավարության կարգով:  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

քաղաքացիական բոլոր գործերն ընդդատյա են Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանին:  

ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենագրքի 8-րդ հոդվածը կարգավորում է 

գործերի առարկայական ընդդատությունը: Նշված հոդվածի առաջին մասի 

համաձայն՝ վարչական դատարանին ընդդատյա են հանրային 

իրավահարաբերություններից ծագող բոլոր գործերը...: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝ վարչական դատարանին ընդդատյա չեն Գերագույն դատարանի 

ենթակայությանը վերապահված սահմանադրական գործերը, քրեական վարույթի 

ընթացքում ծագող իրավահարաբերություններից բխող գործերը, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարանի ենթակայությանը վերապահված քրեական գործերը, սնանկության 

վարույթում ծագող իրավահարաբերություններից բխող գործերը: 

 «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 

3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ հարկադիր կատարողի որոշման պատճենը, ոչ ուշ, 

քան որոշումը կայացնելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, պատշաճ ձևով ուղարկվում է 

պահանջատիրոջը և պարտապանին, ինչպես նաև նույն օրենքով նախատեսված այլ 

անձանց և մարմիններ: Հոդվածի 4-րդ մասը սահմանում է, որ  կատարողական 

գործողությունների ընթացքում հարկադիր կատարողի կայացրած որոշումը կարող է 

բողոքարկվել առաջին ատյանի դատարան կամ վերադասության կարգով՝ որոշումը 

ստանալու օրվանից տասնօրյա ժամկետում: Նույն հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ 

հարկադիր կատարողի որոշումները վերացվում կամ փոփոխվում են դատարանի 

վճռի հիման վրա կամ հարկադիր կատարողի վերադասի կողմից: 
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«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 

2-4-րդ մասերի համաձայն՝ պարտապանի գույքի վրա բռնագանձումը տարածվում է 

այն չափով, որն անհրաժեշտ է կատարողական թերթի պահանջների կատարման 

համար, ներառյալ՝ կատարման ծախսերը: Կատարողական թերթով բռնագանձումն 

առաջին հերթին տարածվում է պարտապանի դրամական միջոցների վրա: 

...Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձումը տարածվում է հետևյալ 

հերթականությամբ. 1) պարտապան իրավաբանական անձի պարագայում` ա) 

արտադրության մեջ անմիջականորեն չներգրավված հիմնական միջոցներ, բ) 

պատրաստի արտադրանք, գ) անավարտ արտադրանք, այդ թվում` հումք, նյութեր, 

կիսաֆաբրիկատներ, դ) այլ գույք (այդ թվում` անշարժ գույք) ... : 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 

1-ին մասի համաձայն՝ արգելանքի տակ գտնվող գույքի պատկանելության 

վերաբերյալ վեճ ծագելու դեպքում շահագրգիռ անձն իրավունք ունի գույքն 

արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցով դիմել առաջին ատյանի դատարան: Նույն 

հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցը 

կարող է ներկայացնել ինչպես այդ գույքի սեփականատերը, այնպես էլ դրա 

օրինական տիրապետողը: 

Նշված իրավական նորմերից հետևում է, որ կատարողական գործողությունների 

ընթացքում հարկադիր կատարողի կայացրած որոշումը կարող է բողոքարկվել 

առաջին ատյանի դատարան կամ վերադասության կարգով: Ընդ որում 

պահանջատերը և պարտապանը հարկադիր կատարողի գործողությունները 

/որոշումները/ կարող են բողոքարկել ինչպես վերադասության կարգով, այնպես էլ 

առաջին ատյանի դատարան: Իսկ արգելանքի տակ գտնվող գույքի պատկանելության 

վերաբերյալ վեճ ծագելու դեպքում շահագրգիռ անձն իրավունք ունի միայն դիմել 

առաջին ատյանի դատարան՝ գույքի պատկանելիության հարցը որոշելու և այն 

արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցով: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքով հստակեցված չէ թե հարկադիր կատարողի 

գործողությունները /որոշումները/ վարչական թե քաղաքացիական դատավարության 

կարգով պետք է առաջին ատյանի դատարանում բողոքարկվեն և քննվեն, ուստի 

նման գործերով առկա է միասնական դատական պրակտիկա ձևավորելու  

անհրաժեշտություն: 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերի համաձայն` դատական ակտերի 

հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը /այսուհետ՝ հարկադիր 

կատարման ծառայություն/ ապահովում է «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

նախատեսված դատական ակտերի հարկադիր կատարումը: Հարկադիր կատարման 

ծառայությունը պետական ծառայության հատուկ տեսակ է, որի 

առանձնահատկությունները սահմանվում են նույն օրենքով: Հարկադիր կատարման 

ծառայությունում ծառայող քաղաքացին պետական ծառայող է:  

<<Վարչական հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> ԼՂՀ օրենքի 53-րդ 

հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ վարչական ակտն արտաքին ներգործություն 

ունեցող այն որոշումը, կարգադրությունը, հրամանը կամ այլ անհատական 

իրավական ակտն է, որը վարչական մարմինն ընդունել է հանրային իրավունքի 

բնագավառում կոնկրետ գործի կարգավորման նպատակով և ուղղված է անձանց 
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համար իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն, 

վերացնելուն կամ ճանաչելուն: Վարչական ակտը կարող է ուղղված լինել նաև 

որոշակի անհատական չափանիշներով առանձնացված անձանց որևէ խմբի: 

 Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով հայցադիմումը 

ներկայացրել  է պարտապան <<Սֆինկս>> ՓԲԸ տնօրենն ընդդեմ ԼՂՀ ԱՆ դատական 

ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության՝ հարկադիր կատարողի որոշմամբ 

գույքի վրա դրված արգելանքը մասնակի վերացնելու պահանջով: Այսինքը հայցվոր 

կողմը /պարտապանը/, ըստ էության, վիճարկել է գույքը հարկադիր կատարողի 

կողմից արգելանքի տակ դնելու գործողության իրավաչափությունը:  

Առաջին ատյանի դատարանը սույն գործը քննել է քաղաքացիական 

դատավարության կարգով և հայցը մասնակիորեն բավարարել: Վերաքննիչ 

դատարանը, մերժելով վերաքննիչ բողոքը, նշել է, որ կատարողական վարույթի 

շրջանակներում ԴԱՀԿ ծառայության հարկադիր կատարողի ընդունած որոշման 

հիման վրա դրված արգելանքը վերացնելու մասին պահանջը ենթակա է քննության 

քաղաքացիական դատավարության կարգով: 

Մինչդեռ, վերոգրյալ իրավանորմերի վերլուծությունից հետևում է, որ հարկադիր 

կատարողի կողմից գույքն արգելանքի տակ դնելն իրենից ներկայացնում է պետական 

ծառայողի կողմից դատական ակտի հարկադիր կատարման հանրային իրավական 

գործառույթի իրականացմանն ուղղված գործողություն: Ընդ որում, այդ գործողության 

իրականացման ընթացքում ծագում են հանրային իրավահարաբերություններ՝ 

կապված դատական ակտի հարկադիր կատարման ապահովման պետության 

պարտականության կատարման հետ: Հետևաբար, դատական ակտերի հարկադիր 

կատարողի ի պաշտոնե գործողության վիճարկման պահանջը չի կարող համարվել 

քաղաքացիական դատավարության կարգով քննարկման ենթակա վեճ:  

Սույն գործով ներկայացված հայցապահանջի հիմքում ընկած վիճելի 

իրավահարաբերությունը կրում է հանրային իրավական բնույթ՝ ըստ էության 

վիճարկվել է վարչական ակտ հանդիսացող որոշումը, ինչը նշանակում է, որ ըստ 

առարկայական ընդդատության այն ենթակա է քննության վարչական 

դատավարության ընթացակարգով: 

Միևնույն ժամանակ, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ի 

տարբերություն վարույթի կողմերի /պահանջատերի և պարտապանի/, ովքեր 

իրավունք ունեն բողոքարկելու հարկադիր կատարողի գործողությունները 

/որոշումները/ ինչպես վերադասության, այնպես էլ դատական /վարչական 

դատավարության/ կարգով, կատարողական վարույթի կողմ չհանդիսացող 

շահագրգիռ անձինք արգելանքի տակ գտնվող գույքի պատկանելության վերաբերյալ 
վեճ ծագելու դեպքում իրավունք ունեն դիմել դատարան՝ քաղաքացիական 

դատավարության կարգով:  

Գերագույն դատարանի նշված եզրակացությունը բխում է «Դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքի 28-րդ և 45-րդ հոդվածների պահանջների 

ու վերը նշված այլ իրավական նորմերի վերլուծությունից, ինչպես նաև այն 

հանգամանքից, որ արգելանքի տակ գտնվող գույքի պատկանելության վերաբերյալ 

վեճի պարագայում հիմնական պահանջը վերաբերում է գույքի սեփականատիրոջ 

կամ օրինական տիրապետողի իրավունքների ճանաչմանը, այսինքն ենթադրում է 

համապատասխան հիմնական պահանջի քննությունը քաղաքացիական 

դատավարության կարգով: 



7 

 

Հաշվի առնելով, որ սույն գործով վեճը ենթակա էր քննության վարչական 

դատավարության կարգով, ուստի ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 99-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն, սույն քաղաքացիական գործի 

վարույթը ենթակա է կարճման:  

Ելնելով այն հանգամանքից, որ Վերաքննիչ դատարանի 

պատճառաբանությունները վերոնշյալ իրավական հարցի վերաբերյալ անհիմն են, 

իսկ վճռաբեկ բողոքի առաջին հիմքը հիմնավոր է և սույն քաղաքացիական գործի 

վարույթը ենթակա է կարճման, ուստի Գերագույն դատարանը վճռաբեկ բողոքի 

երկրորդ հիմքին չի անդրադառնում: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում անդրադառնալ Վերաքննիչ 

դատարանի այն հիմնավորմանը, որ ԸԻԴ 185/հդ/15թ. քաղաքացիական նյութով 

Գերագույն դատարանը 2015թ. ապրիլի 3-ի որոշմամբ չի արձանագրել, որ 

ֆիզիկական անձի կողմից ընդդեմ ԴԱՀԿ ծառայության ներկայացված պահանջը 

պետք է քննվի ոչ թե քաղաքացիական այլ վարչական դատավարության կարգով: 

Գերագույն դատարանն այդ պատճառաբանությունը նույնպես անհիմն է համարում, 

քանի որ սույն գործի և վկայակոչած նյութի փաստական հանգամանքները տարբեր 

են և նշված քաղաքացիական նյութով վեճը վերաբերում էր արգելանքի տակ գտնվող 

գույքի պատկանելությանը:  

Այսպիսով, սույն վճռաբեկ բողոքի հիմքի առկայությունը Գերագույն դատարանը 

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

241-րդ հոդվածների ուժով Վերաքննիչ դատարանի որոշումը բեկանելու և 

քաղաքացիական գործի վարույթը կարճելու համար: 

Միաժամանակ Գերագույն դատարանը գտնում է, որ տվյալ դեպքում անհրաժեշտ 

է կիրառել ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 5-րդ կետով սահմանված՝ ստորադաս դատարանի դատական ակտն 

ամբողջությամբ բեկանելու և գործի վարույթը կարճելու լիազորությունը, քանի որ 

գործը ողջամիտ ժամկետում քննելը հանդիսանում է ԼՂՀ Սահմանադրությամբ 

ամրագրված անձի արդար դատաքննության իրավունքի տարր, և գործի անհարկի 

ձգձգումները վտանգ են պարունակում նշված իրավունքի խախտման տեսանկյունից։  

Անդրադառնալով դատական ծախսերի բաշխման հարցին, Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է հետևյալը.  

ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ 

մասերի համաձայն՝ դատական ծախսերը գործին մասնակցող անձանց միջև 

բաշխվում են բավարարված հայցապահանջների չափին համամասնորեն: 

Վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոք բերելու հետ կապված դատական ծախսերը գործին 

մասնակցող անձանց միջև բաշխվում են նույն հոդվածի կանոններին 

համապատասխան: 

<<Պետական տուրքի մասին>> ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի <<գ>> և 

<<ե>> կետերի համաձայն՝ պետական տուրքը ենթակա է վերադարձման մասնակի 

կամ լրիվ՝ գ) տվյալ գործով վարույթը կարճելու կամ հայցն առանց քննության 

թողնելու դեպքում, եթե գործը ենթակա չէ դատարանում քննության, կամ, եթե 

հայցվորի կողմից չի պահպանվել տվյալ կատեգորիայի գործի համար վեճը լուծելու 

սահմանված նախնական արտադատարանական կարգը ..., ե) գույքն արգելանքից 

ազատելու մասին հայցը բավարարելու դեպքում ... : 

Սույն գործով դատական ծախսերը կազմված են միայն պետական տուրքից և 

նկատի ունենալով, որ վերաքննիչ բողոքի համար բողոքաբերը որպես պետական 
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տուրք 15.11.2016թ. վճարվել է 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ վճռաբեկ բողոքի համար 

13.01.2017թ.՝ 20.000 ՀՀ դրամ, հաշվի առնելով, որ քաղաքացիական գործով վարույթը 

ենթակա է կարճման, Գերագույն դատարանը գտնում է, որ <<Սասուն>> ՓԲԸ-ի 

կողմից վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար վճարված պետական տուրքի 

գումարները ենթակա են վերադարձման: 

Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով ԼՂՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 253-256-րդ հոդվածներով, Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 
 

1.<<Սասուն>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ Ժ.Շահջահանյանի վճռաբեկ բողոքը 

բավարարել: ԸԻԴ 1937/02/16 քաղաքացիական գործով ԼՂՀ վերաքննիչ  դատարանի  

2016թ. դեկտեմբերի 14-ի որոշումն ամբողջությամբ բեկանել և գործի վարույթը 

կարճել:  

2.<<Սասուն>>ՓԲԸ կողմից վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների համար 

<<Արցախբանկ>> ՓԲԸ`  համապատասխանաբար 10.000 և 20.000 ՀՀ դրամ վճարված 

պետական տուրքը  վերադարձնել:  

3.Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում դատական նիստերի դահլիճում 

հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: 

 

 

 

     ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` __________________________  Վ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

 

 

          ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ`__________________________  Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

 

              __________________________  Ա.ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


