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Մաս նա գի տա կան խմ բա գի ր՝ 

ի րավ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վահ րամ Ա վե տի սյա ն

 Հա մա հե ղի նակ ներ`

 Ռո լֆ Քնի պեր, ի րավ. գիտ. դոկ տոր (Մայ նի Ֆրա նկ ֆ� ր տի հա մալ -  
 սա րան), Բրե մե  նի հա մալ սա րա նի պաշ տո նա թող պրո ֆե-   
 սոր, Թբի լի սի ի և Քի շն ևի  պե տա կան հա մալ սա րա ն-  
 նե րի պատ վա վոր դոկ տոր 

Վահ րամ Ա վե տի սյան, ի րավ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ԵՊՀ    
 իրա վագիտ� թյան ֆակ� լտետի քաղաքացիական    
 իրավ� նքի ա մ բիոնի վարիչ

 
Գ րի գոր Բեք մե զյան, ի րավ. գիտ. թեկնած� , ԵՊՀ իրավա գի -  
 տ� թյան ֆակ� լտետի քաղաքացիական իրավ� նքի   
 ամբիոնի դոցենտ

 
Ար սեն Թա վա դյան, ի րավ. գիտ. թեկ նա ծ� , ԵՊՀ իրավա գի -  
 տ� թյան ֆակ� լտետի քաղաքացիական իրավ� նքի   
 ամբիոնի ասիստենտ

Սի մոն Ֆար մա նյան, ի րավ. գիտ. թեկ նա ծ� , ԵՊՀ իրավագի-   
 տ� թյան ֆակ� լտետի քաղաքացիական իրավ� նքի   
 ամբիոնի ասիստենտ
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 ՆԱ ԽԱ ԲԱ Ն

 Ի րա վա գի տ}  թյան }  սում նա ռ}  թյ}  նը պե տք է մեծ չա փով } ղղ-
ված լի նի դե պի պրակ տի կան, ի րա վա բա նի գործ նա կան աշ խա տան-
քը։ Այդ նպատակով, Գեր մա նա կան մի  ջազ գային հա մա գոր ծակ-
ց}  թյան ըն կե ր}  թյան (GIZ) « Հա րա վային Կով կա սում եվ րո պա կան 
չա փո րո շիչ նե րին ի րա վա կան հա մա պա տաս խա նե ցում¦ ծրագ րի 
նա խա ձեռ ն}  թյա մբ, հայ ի րա վա բան-գիտ նա կան նե րի խում բը՝ պրո-
ֆե սոր Վահ րամ Ա վե տի սյա նի գլխա վո ր}  թյա մբ, Բրե մե  նի հա մալ-
սա րա նի պաշ տո նա թող պրո ֆե սոր Ռո լֆ Քնի պե րի հետ մի  ա սին 
կազ մե լ են այս ձեռ նար կը։ 

Այն հաս ցե ա գր վում է }  սա նող նե րին և դա սա խոս նե րին, ինչ-
պես նաև քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ո լոր տում աշ խա տող նե րին 
(մասնավորապես` դատավորներ, փաս տա բան ներ }  նո տար ներ)։ 
Ձեռ նար կ} մ ներ կայաց ված է 15 քա ղա քա ցի ա կան գո րծ (ի րա վա կան 
խն դիր ներ), ո րո նք թեև հո րին ված են, բայց պատ կե րում են ա ռօ րյա 
կյան ք} մ հա ճախ հան դի պող ի րա վա հա րա բե ր}  թյ} ն ներ, և ա ռա-
ջա րկ վում են դրա նց լուծ ման մո տե ցում ներ։ Ձեռ նար կ} մ տր ված է 
նաև ի րա վա կան խնդիր նե րի լ} ծ ման մե  թո դա բա ն}  թյ}  նը։

 Ներ կայաց վող խն դիր նե րից 14-ի և դրա նց լ}  ծում նե րի սկզբ նա-
կան տար բե րակ նե րի հե ղի նա կը պրոֆ., դոկ տոր Ռոլֆ Քնի պե րն է։ 
Խն դիր նե րը ման րա մաս նո րեն մե կ նա բա նել և  ՀՀ օրենսդր} թյան 
պահանջներին համապատասխանեցրել են հայ հեղինակները: 
Խնդիրների լ} ծ} մն երը կազմվել են 01.01.2017թ. դր} թյամբ գործող 
ՀՀ քաղաքացիական օրնենսդ} թյան նորմե րին համապատասխան: 
Խն դիր նե րից մե  կի սկզբ նա կան տար բե րա կը (խնդիր 14) պե տա կան 
քն ն}  թյան նյ} թ է ե ղել Համ բ} ր գի (Գեր մա նի ա) հա մալ սա րա ն} մ։ 
Հայ հե ղի նակ նե րն այն վե րա մշա կել են ։

 Հա մա հե ղի նակ նե րը մի  քա նի աշ խա տան քային հան դի պում նե-
րի ըն թաց քում կար ծիք ներ են փո խա նա կել, քննար կել խն դիր նե րը, 
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դրանց լ}  ծ} մն  ե րը և հիմն  ա կա ն} մ ե կել են ընդ հա նուր  հա մա ձայ-
ն}  թյան։

 Սա }  սա նե լի գոր ծըն թաց էր բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար, ին-
չի շնոր հիվ զգա լի ո րեն բա րձ րա ցավ խն դիր նե րի լ}  ծում նե րի ո րակը։ 
Մաս նա վո րա պես ակն հայտ դար ձավ այն, որ օ րեն քի կի րա ռ}  մը 
կոն     կ  րետ խն դիր նե րում հան գեց նում է ոչ թե «սխալ» կամ « ճի շտ», 
այլ` ըն դ}  նե լի կամ ա նըն դ}  նե լի լ}  ծում նե րի։ Յ}  րա քան չյուր դեպ-
քում է ա  կա նն այն է, որ լ}  ծումն  ա ռա ջա նա փաս տար կում նե րի հի-
ման վրա և օ րե նք նե րի ճի շտ կի րառ ման ար դյուն քում։ 

Քն նար կում նե րի ար դյ} ն ք} մ գրե թե բո լոր խն դիր նե րի վե րա բե-
րյալ ա ռա ջա րկ վել են հա մը նկ նող լ}  ծում ներ։ Մի այն եր կ}  խնդ րի 
(6-րդ և 10-րդ խն դիր ներ) լ}  ծ} մ ա ռա ջար կե լիս հա մա հե ղի նակ նե րի 
կար ծիք նե րն այն քան տար բեր վե ցին մի  մյան ցից, որ ո րոշ վեց հրա-
պա րա կել եր կ}  մո տե ցում նե րն էլ։ Դրա ա ռա վե լ}  թյունն այն է, որ 
ձեռնարկից օգտ վող նե րը կհաս կա նան, որ եր կ}  կամ ա վե լի վի ճող 
կող մե  րի վե ճե րի լուծ ման դեպ քում օ րեն քը թ} յ լատ րում է կի րա ռել 
տար բե րակ ներ, և որ ի րա վա գե տի «ար վես տը» ոչ թե պար զե լն է, 
թե որն է « ճիշ տը», այլ`  վե ճում շո շափ վող շա հե րը կշ ռա դա տե լն }  
հիմ նա վոր ված լ}  ծում ա ռա ջար կե լն է։  Հե ղի նակ նե րը հա մոզ ված են, 
որ այս ձեռ նար կը ոչ մի  այն կհա րս տաց նի հա մալ սա րա նա կան դա-
սա վան դ} մն  ի րա վա բա նի գոր ծ}  նե }  թյան գո րծ նա կան աս պե կտ-
նե րով, այլև կն պաս  տի ի րա վ} նքն զգ}  շո րեն զար գաց նե լ} ն, ինչն 
ան հրա ժե շտ է պրակ տի կայ} մ ա ռա ջա ցող բազ մա տե սակ խն դիր-
նե րի պատ ճա ռով, ո րո նց լ} ծ ման հա մար հնա րա վոր չէ մշ տա պես 
փո փո խ}  թյ} ն ներ կա տա րել օ րեն քի վե րա ցա կան նոր մե  ր} մ։ 

Հե ղի նակ նե րը շնոր հա կա լ}  թյ} ն են հայտ ն} մ Գեր մա նա կան 
մի  ջազ գային հա մա գոր ծակ ց}  թյան ըն կե ր}  թյա նը` նա խա ձեռ ն} -
թյան և ծրագ րի ֆի նան սա վոր ման հա մար, Լևոն Սարգսյանին` խն-
դիր նե րն }  դրանց լ}  ծ} մն  ե րը, աշխատանքային քն նար կ} մն  ե րը 
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թարգմանել}  համար, ինչ պես նաև Գեր մա նա կան մի  ջազ գային 
հա մա գոր ծակ ց}  թյան ըն կե ր}  թյան ի րա վա բան-փոր ձա գետ Նո րա 
Սա րգսյա նի ն՝ խնդ րա գր քի կա զմ ման աշ խա տա նք նե րին մե  ծա պես 
ա ջակ ցե լ}  հա մա ր։

Վարդան Պողոսյան
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Բաժին I. Ի րա վա կան խն դիր նե րի լ� ծ ման մե  թո դա-

բանա կան  ց�  ց� մն  ե ր

1.  Նե րա ծ�  թյ� ն ձեռ նար կի վե րա բե րյալ 

Ի րա վ} ն քի }  ս} մն  ա սի ր} թ յ}  նը բա րդ և հա մա լիր բն} յ թի մշ-
տա կան գոր ծըն թաց է։ Այս գոր ծըն թա ցի հա մա լիր բն} յթն ար տա-
հայտ վ} մ է նրա նում, որ տար բեր մա կար դակ նե ր} մ ի րա վ} ն քը ոչ 
մի  այն պե տք է փնտ րել, գտ նել և հաս կա նալ, այլև կի րա ռե լ։ Հետևա-
բար, ի րա վուն քի }  սում նա սի րութ յունն ան խ}  սա փե լի ո րեն }  նի 
եր կ}  կողմ, ո րոն ցից մե  կը վե րա բե րում է ի մա ցութ յան կամ ճա նա-
չո ղ} թ յան տե սութ յա նը, իսկ մյ}  սը` գո րծ նա կա նին կամ, կա րե լի է 
ա սել` ար հես տի ն։ Տար բեր մա կար դակ ներ ա սե լով, հատ կա պես հա-
մա կար գա յին կո դի ֆի կաց ված ի րա վ} նք }  նե ցող երկր նե ր} մ, ինչ-
պի սին Հա յաս տա նն է, ա ռա ջին հեր թին նկա տի }  նեն վե րա ցա կան 
ե ղա նա կով ձևա կե րպ ված նոր մե  րի, ի րա վ} ն քի և նոր մա տի վա յին 
հա մա կար գի մա կար դա կը, երկ րո րդ` դա տա կան ակ տե ր} մ ո րո շա-
կի հան րա յին }  ան հա տա կան վե ճե րի ի րա վա կան լ}  ծ} մն  ե րի մա-
կար դա կը և եր րո րդ` այդ եր կ}  մա կար դակ նե րն ընդ գր կող նյ}  թա-
կան և դա տա վա րա կան ար դա րա դա տ} թ յան մա կար դա կը։ 

Այս ե րեք մա կար դակ նե րը փոխ կա պա կց ված և մի  ահ յ} ս ված են, 
սա կայն ոչ թե որ պես վե րա ցա կան և ա վե լի ո րո շա կի մա տե րի ա նե րի 
}  հար ցադ ր} մն  ե րի մի  ջև ան խա փան հա րա բե ր} թ յ} ն ներ, այլ որ-
պես լար վա ծ} թ յա մբ և հա կա ս} թ յ} ն նե րով բնո րոշ վող փո խա դա րձ 
կախ վա ծ} թ յ} ն։ 

Այս պես, ի րա վա բա նա կան պրակ տի կա յ} մ այլևս ար դի ա կան չէ 
այն տե սա կե տը, որ դա տա վո րն ըն դա մե  նը կո նկ րետ գոր ծի շր ջա-
նակ նե ր} մ «օ րե նքն ար տա բե րող բե րան է¦ (la bouche de la loi - Մոն-
տե սք յո), ով պար տա վոր է կի րա ռել օ րեն քը բա ցա ռա պես դրա տա-
ռա ցի շա րադ րան քին հա մա պա տաս խան, կամ ինչ պես ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի (այ ս}  հետ նաև` Քաղ. օր.) 8 հոդ վա ծի ա ռա-
ջին պար բե ր} թ յ} նն է սահ մա ն} մ` « քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա կան 
նոր մե  րը պե տք է մե կ նա բան վեն դրան ց} մ պա ր}  նակ վող բա ռե րի և 
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ար տա հայ տ} թ յ} ն նե րի տա ռա ցի նշա նա կ} թ յա մբ»։ Այս տե սա կե տը 
հա մա հ} նչ չէ ժա մա նա կա կից զար գա ց} մն  ե րին և ի րա կա ն} թյան 
պա հա նջ նե րին, ին չը են թադ ր} մ է, որ դա տա վո րը և ընդ հան րա պես 
ի րա վա բան նե րը ի րա վա կան նոր մե  րը մե կ նա բա նե լիս պե տք է դ} րս 
գան նոր մի  տա ռա ցի տե քս տի սահ ման նե րի ց։

 Մի կող մի ց` հա սա րա կա կան հա րա բե ր} թ յ} ն նե րն այն քան 
բար   դ, բազ մե  րա նգ }  դի նա մի կ են, որ չեն կա րող ամ բող ջ} թ յամբ 
կարգա վոր վել ի րա վա կան ակ տե րով, ն} յ նի սկ հա մա լիր բն} յ թի 
այն պի սի ի րա վա կան ակ տով, ինչ պի սին Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս-
գի րքն է։ Մյ} ս կող մի ց` մա րդ կա յին լե զ} ն, ո րով շա րա դր վում են 
ի րա վա կան ակ տե րը, եր բեք  ամ բող ջա պես մի  ան շա նակ չէ, } ս տի 
հնա րա վոր չէ բա ցա ռել դրա տա րա բն} յթ ըն կա լ} մն  ե րը։ Աս վա ծը 
վե րա բե ր} մ է ինչ պես ընդ հա ն} ր եզ ր} յթ նե րին, օ րի նակ` « բա րե խղ-
ճ} թ յ} ն», « մե ղք» կամ «ի րա վա հա վա սա ր} թ յ} ն», այն պես էլ թվա -
ցյալ տեխ նի կա կան եզ ր} յթ նե րի ն։ Օ րի նակ, երբ Քաղ. օր.-} մ նշ վ} մ 
է հայ տա րա ր} թ յան մա սին, և խո սակ ցա կան լեզ վում դա բա ռե րի և 
հնչ յուն նե րի մի  ջո ցով ի րա կա նաց վող գոր ծո ղութ յուն է, ա պա օ րեն քը 
կի րա ռո ղը պար տա վոր է, ել նե լով ի րադ րութ յ}  նից և ո րո շա կի վար-
քագ ծի ա ռա նձ նա հատ կութ յուն նե րից և } ղղ վա ծութ յ}  նից, փոր ձել 
պար զել` արդ յոք ոչ լեզ վա կան հա ղոր դակ ցութ յ}  նը ևս չի՞ կա րող և 
չպե ՞տք է օ րեն քի ի մաս տով հաս կաց վի որ պես « հայ տա րա րութ յուն»։

 Բա ցի այդ, տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, հա սա րա կա կան զար-
գա ց} մն  }  տեխ նո լո գի ա նե րի ա ռա ջըն թա ցը ն} յն պես հան գեց նում 
են մի  ի րա վի ճա կի, երբ շ}  կա յի մաս նա կից նե րը զար գաց նում են 
գոր ծա րար գոր ծ}  նե } թ յան փոխ գոր ծակ ց}  թյան այն պի սի ձևեր, 
ո րո նք թեև օ րե նս դի րն ի սկզ բա նե չէր կա րող կան խա տե սել և կար-
գա վո րել, սա կայն ի րա վա կան գնա հա տա կան են պա հան ջ} մ։ Այս 
խնդ րա գր քում ներ կա յաց ված խն դիր նե րից մի  քա նի սը  ժա մա նա-
կա կից այդ պի սի զար գա ցում նե րի վառ ա պա ց} յց են, մաս նա վո-
րա պես, օ րի նակ` է լե կտ րո նա յին առև տ}  րը հա մա ցան ցի մի  ջո ցո վ։ 
Քաղ. օր.-ի ըն դուն ման պա հին է լե կտ րո նա յին առևտ րի ինս տի տ} -
տը դեռ ևս զար գա ցած չէ ր։ Սա կայն դա տա վոր նե րը չեն կա րող խ} -
սա փել է լե կտ րո նա յին առևտ րի ո լոր տում ծա գած վե ճեր քն նե լուց և 



13

վճիռ կա յաց նե լուց այն հիմ նա վոր մա մբ, որ օ րեն քը այդ կա պակ-
ցությա մբ ո չի նչ չի նա խա տե սում։ Նրա նք պար տա վոր են լ}  ծում ներ 
մշա կել և դրա նով իսկ նպաս տել ի րա վուն քի զար գաց մա նը։ Ն} յն 
կե րպ նրա նք պար տա վոր են ար ձա գան քել օ րեն քում սահ ման ված 
այն պի սի ձևա կեր պում նե րին, ո րո նք բա վա րար չա փով չեն հա մա-
պա տաս խա նում կյան քի ի րա կա նութ յան պա հա նջ նե րին։ Մեկ այլ 
հա րց, ո րին ան դրա դա րձ է կա տար վել ս} յն խնդ րա գր քի եր կ}  խն-
դիր նե ր} մ, բխում է Քաղ. օր.-ի 318 հոդ վա ծի ձևա կեր պ}  մի ց, ըստ 
ո րի` ներ կա յա ց} ց չի` ներ կա յաց վո ղի ա ն}  նից հան դես գա լ}  լի ա զո-
ր} թ յ}  նը կա րող է ակն հայ տո րեն բխել այն ի րա վի ճա կից, ո ր} մ գոր-
ծ} մ է ներ կա յա ց}  ցի չը (օ րի նակ` հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան մի  ջո ցով 
պատ վեր ներ ձևա կեր պե լիս հե ռա խո սա յին օ պե րա տո րը, կամ պատ-
վերն ա ռա քե լիս` ա ռա քի չը, խա ն}  թում` վա ճա ռո ղը, գան ձա պա հը և 
այլն)։ Այս տեղ չեն նե րառ վ} մ գո րծ նա կա նում ն} յն քան կար ևոր այն 
դեպ քե րը, երբ ինչ-որ մե  կը գոր ծ} մ է ա ռա նց այլ ան ձի ա ն}  նից գոր-
ծե լ}  լի ա զո ր} թ յան, իսկ այս պես կոչ ված քվա զի-ներ կա յաց վո ղը չի 
ա ռար կում դրա դե մ։ Ար դա րա ցի չէր լի նի նման դեպ քե րում Քաղ. 
օր.-ի 318 հոդ վա ծը չկի րա ռե լը և ներ կա յա ցուց չի մոտ հա մա պա-
տաս խան լի ա զո րութ յան առ կա յութ յ}  նը ժխ տե լը։ Այ սի նքն` փաս տա-
բա նը, ով իր վս տա հոր դի ներ կա յաց րած տե ղե կ} թ յ} ն նե րի հի ման 
վրա կի րա ռում է օ րեն քի հա մա պա տաս խան նոր մե  րը և կա ռ}  ց} մ 
վեր ջի նիս պա հան ջը, իսկ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծեր քն նող դա տա-
վո րը, ով լս} մ է գոր ծի վե րա բեր յալ կող մե  րի ներ կա յաց րած փաս տե-
րը, }  ս} մն  ա սի ր} մ նրա նց պա հան ջի ի րա վա կան հիմ քե րը և վճիռ 
կա յաց ն} մ, ոչ մի  այն օգ տա գոր ծ} մ են ի րա վա կան դր} յթ նե րում 
ար տա ցոլ ված բա ռե րն }  բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րը, այլև մե կ նա-
բա նում դրա նք` գնա հա տե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը։ 
Ի րա վա կան ակ տե րի մեկ նա բան ման ար վես տը ի րա վուն քի }  սում-
նա սի րութ յան զգա լի մա սն է կազ մում։ Այն հեն վում է մե կ նա բան ման 
են թա կա ի րա վա կան նոր մի  տե քս տի, օ րեն քի տա ռի վրա, բայց փոր-
ձում է նե րա ռել նաև դրա ի մաս տը (է ութ յ}  նը), օ րեն քի ո գի ն։ Ուս-
տի ան հրա ժեշտ է, տե քս տից բա ցի, }  սում նա սի րել նաև նոր մե  րի 
զար գաց ման պատ մութ յ}  նը, պատ մա կա նո րեն օ րե նս դիր նե րի կամ-
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քը, ինչ պես նաև նոր մի  տե ղն ի րա վ} ն քի հա մա կար գում և ի րա վա-
կան կար գա վո րում նե րի նպա տա կը։ Օ րի նակ` խնդ րա գր քում ներ կա-
յաց ված խն դիր նե րից մե  կում խոս վ} մ է ապ րան քի թե ր} թ յ} ն նե րի 
հետ ևան քով պատ ճա ռված վն ա սի հա մար պա տաս խա նատ վութ յան 
մա սին, ո րին առնչ վող օ րե նսդ րա կան դր} յթ նե րը մե կ նա բա նե լ}  
հա մար կար ևոր է ի մա նալ, որ այդ ինս տի տ}  տը զար գա ցել է սպա-
ռող նե րի պա շտ պա նութ յան բա րե լավ ման վե րա բեր յալ Եվ րո պա  կան 
մի  ութ յ}  նում ծա վա լված ի րա վա քա ղա քա կան քն նար  կում նե րի արդ-
յուն քում։ Այս պի սով, այս խնդ րա գիր քը  նպա տակ }  նի նպաս տե լ 
ի րա վուն քի/օ րեն քի մե կ նա բան ման ար վես տի զար գաց մա նը ։

 Պե տք է նշել, որ այս խնդ րա գիր քը չի ան դրա դառ նում ի րա վա բա-
նի գոր ծ}  նե ութ յան ողջ խո ր} թ յա նն }  բո վան դա կութ յա նը։ Խն դիր-
նե ր} մ ամ րա գր ված փաս տա կան հան գա մա նք նե րը ներ կա յաց վում 
են որ պես ան վի ճե լի փաս տեր և չպե տք է փո փո խութ յան են թա րկ վեն 
դրա նց լ}  ծում նե րը փնտ րե լի ս։ Լ}  ծ}  մը պե տք է ամ բող ջութ յա մբ 
կենտ րո նա նա ի րա վա կան խնդ րի վեր հան ման վրա։ Պրակ տի կա-
յում այդ պես չի լի նում, քա նի որ դա տա վոր նե րն }  փաս տա բան նե-
րը, որ պես կա նոն, ստիպ ված են լի նում ա վե լի շատ աշ խա տել գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րը պար զե լ}  և կա ռ}  ցե լ} , քան օ րեն-
քի հի ման վրա դրա նց ի րա վա կան ո րա կում և գնա հա տա կան տա-
լ}  } ղ ղ}  թյա մբ։ Ընդ ո րում` մե  նք մի  ան գա մայն գի տակ ցա բար ենք 
օգ տա գոր ծ} մ « գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը կա ռ}  ցե լ} » 
հաս կա ցութ յ}  նը։ Բա նն այն է, որ ի րա կա նում ո րո շա կի ի րա վա կան 
վե ճում ոչ թե պար զա պես վե րար տա դր վում է ի րա կա նութ յ}  նը, այլ 
փաս տա բա նը փոր ձում է, ել նե լով իր վս տա հոր դի մտադ րութ յ}  նից 
և շա հե րից, այդ ի րա կա նութ յունն այն պես ձևա կեր պել և « կա ռ}  ցել», 
որ տպա վո րութ յուն ստե ղծ վի, թե ան հրա ժե շտ է կի րա ռել ո րո շա-
կի նոր մե  ր։ Հա կա ռակ կող մի  փաս տա բա նն էլ փոր ձում է ա պա կա-
ռ}  ցել այդ ի րա կա նութ յ}  նը, որ պես զի հիմ նա վո րի, որ մյ} ս կող մի  
ա ռա ջար կած նոր մե  րը կի րա ռե լի չե ն։ Ի վեր ջո` դա տա վո րի խն դի րն 
է }  ս} մն  ա սի րել և հաս կա նալ գոր ծում առ կա ա պա ց} յց նե րը, իսկ 
դրա նց բա ցա կա յութ յան դեպ քում` կի րա ռել ա պա ցուց ման բե ռի մա-
սին կա նոն նե րը և վե րա կա ռ}  ցել ի րա կա նութ յունն ̀ օ րեն քի հի ման 
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վրա` գոր ծին տա լով հա մա պա տաս խան ի րա վա կան գնա հա տա-
կան։ Ի րա վա բա նի մաս նա գի տա կան գոր ծ}  նե ութ յան այս կար ևոր 
բաղ կա ց}  ցի չը ս} յն խնդ րա գր քի մե ջ չի քն նա րկ վ} մ։

Ն կա տե նք, որ օ րե նք նե րի նոր մե  րի ան խ}  սա փե լի }  ան հրա ժեշտ 
մեկ նա բա ն}  մը չպե տք է հան գեց նի օ րեն քից կտր վե լուն և գոր ծե րը 
քն նե լիս ար դա րա ցի լ}  ծում նե րի վե րա բեր յալ օ րեն քից չբ խող կամ 
ն} յ նի սկ դրան հա կա սող սուբ յեկ տիվ դա տո ղութ յուն ներ ա նե լ} ն։ 
Կո նկ րետ գո րծ քն նող և լ}  ծող ի րա վա բա նը կաշ կա նդ ված է մն ում 
օ րեն քով և ի րա վուն քո վ։ Նա գոր ծում է վե րը հի շա տակ ված ե րեք մա-
կար դակ նե րում։ Ընդ ո րում` ան ձի ար ժե քա յին հա մա կար գը, ինչ պես 
նաև նրա սուբ յեկ տիվ պատ կե րա ցում նե րն }  ըն կա լում նե րը ո րո շա-
կի դեր են խա ղում ի րա վա կան վե ճե րի քն ն} թ յան և լուծ ման ժա-
մա նակ։ Յ}  րա քա նչ յուր ի րա վա բան, այդ թվում` դա տա վո րը, կա մա 
թե ա կա մա գո րծն }  սում նա սի րում է իր մե ջ ձևա վոր ված ո րո շա կի 
ըն կա լում նե րի, սո ցի ա լա կան և մշա  կ}  թա յին պատ կե րա ցում նե րի 
ամ բող ջ} թ յա մբ, ո րո նք ազ դում են գոր ծի վե րա բեր յալ նրա տե սա-
կե տի և ի րա վա կան ակ տի մե կ նա բան ման վրա։ Ան շուշտ, հիշ յալ ազ-
դե ցութ յ}  նից հնա րա վոր չէ խ}  սա փել, սա կայն այն կա րե լի է մե ղ-
մե լ, ե թե յ}  րա քա նչ յ}  րը, տվյալ դեպ քում նաև ս} յն խնդ րա գր քում 
նե րառ ված ա ռա ջադ րա նք նե րը լ}  ծող }  սա նո ղը գի տակ ցի դրա նց 
ան խ}  սա փե լի ութ յ}  նը և մշ տա պես փոր ձի վե րա հս կել դրա նց ազ-
դե ցութ յ}  նը։ 

Այս դա տո ղութ յուն նե րից գա լիս ենք այն եզ րա հա նգ ման, որ մե կ-
նա բա նութ յան արդ յուն քը հա ճախ պե տք է գնա հա տել ոչ թե որ պես 
«ս խալ» կամ « ճի շտ», այլ «ըն դ}  նե լի, ե թե այն հիմ նա վոր ված է», 
կամ «ա նըն դ}  նե լի, ե թե այն ան հի մն  է»։ Սա չի նշա նա կում, սա կայն, 
որ սխա լը բա ցառ վ} մ է. ե թե ան տես վում է օ րեն քի որ ևէ նո րմ, ո րը 
կի րա ռե լի է կո նկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րի նկատ-
մամբ, բայց կի րառ վում է մե կ այլ նո րմ, ա պա դա պե տք է գնա հա տել 
որ պես սխալ։ Օ րի նակ, երբ գ} յ քի ժա մա նա կա վոր օգ տա գո րծ ման 
պար տա վո րութ յ}  նը փոր ձ} մ են բխեց նել ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա-
նագ րի ց։ 

Սա կայն երբ քն նա րկ վում է, թե արդ յո ՞ք բժշ կա կան սխա լից ծա գող 
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պա հան ջի ի րա վուն քը բխում է մի  այն բժշ կա կան ծա ռա յութ յուն նե ր 
մա տ}  ցե լ}  պայ մա նագ րա յին պար տա վո ր} թ յ} ն նե րից, թե ան հրա-
ժե շտ է հար ցը քն նար կել նաև դե լիկ տա յին պար տա վո ր} թ յ} ն նե րի 
շր ջա նա կ} մ, ա պա մե կ նա բա նութ յուն կի րա ռե լն, ան շուշտ, սխալ չէ։ 

Պե տք է նաև ստ}  գել` օ րեն քով թ} յ լա տր վո ՞ւմ է պա հան ջի ի րա-
վուն քի տար բեր հիմ քե րի մի  ա ժա մա նակ յա կի րա ռ} թ յ} ն, ինչ պես, 
օ րի նակ, ֆրան սի ա կան քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քում է, կամ օ րեն-
քը թ}  յ լատ րո ՞ւմ է պա հան ջի ի րա վունք նե րի մր ցակ ց}  թյ} ն, ինչ պես, 
օ րի նակ, գեր մա նա կան ի րա վուն քում է։ Մեր կար ծի քով, ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նս գիր քը վն աս կրած ան ձի հա մար սկզ բուն քո րեն չի 
բա ցա ռում դե լիկ տա յին և պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե-
րից բխող պա հա նջ նե րի մի  ա ժա մա նակ յա ներ կա յա ց}  մը։ Հայց վո րի 
կող մի ց ներ կա յաց ված պա հան ջի հիմ նա վոր վա ծ}  թյ}  նը դա տա վո-
րը պե տք է ստ}  գի բո լոր այն նոր մե  րի հի ման վրա, ո րո նց կի րա ռ} -
մը կա րող է հնա րա վոր լի նե լ։ 

Ո ւս տի խնդ րի ամ բող ջա կան լուծ ման հա մար ան հրա ժե շտ է ստ} -
գել, թե արդ յոք գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը հա մա պա-
տաս խա նո ՞ւմ են մի  քա նի հիմ քե րով պա հա նջ ներ կա յաց նե լ}  պայ-
ման նե րի ն։ Օ րի նակ` մի  ան գա մայն հնա րա վոր է, որ ա ռք}  վա ճառ քի 
պայ մա նագ րի խա խտ ման դեպ ք} մ վա ճա ռո ղը, ով ար դեն հա նձ նել 
է պայ մա նագ րի ա ռար կան, ի րա վ} նք }  նե նա հետ պա հան ջե լ}  ապ-
րան քն ինչ պես վին դի կա ցի ոն հայ ցի (Քաղ. օր.-ի 274 հոդ ված), այն-
պես էլ ան հի մն  հա րս տա ց}  մի ց բխող պա հան ջի ի րա վուն քի (Քաղ. 
օր.-ի 1092 հոդ ված) հի ման վրա։ Ի հար կե, ան հրա ժե շտ է ստ}  գել, 
թե պա հան ջի ի րա վուն քի տար բեր հիմ քե րի մի  ա ժա մա նակ յա առ կա-
յութ յ}  նը հա մա պա տաս խա նո ՞ւմ է արդ յոք օ րեն քի նպա տա կի ն։ Օ րի-
նակ` պայ մա նագ րից բխող պա հա նջ նե րը, որ պես կա նոն, բա ցա ռում 
են ան հի մն  հա րս տա ց}  մի ց բխող պա հան ջի ի րա վուն քը, քա նի որ 
պայ մա նա գի րը տա լիս է մի  այն մե կ ի րա վա կան հի մք։

Ն շե նք, որ մաս նա վոր ի րա վուն քի նպա տա կն ի րա վուն քի մի  ջո ցով 
ֆի զի կա կան }  ի րա վա բա նա կան ան ձա նց մի  ջև փաս տա ցի գոյ} -
թյուն }  նե ցող և հա ճախ նաև ա պա գայում ծա գող հա րա բե ր}  թյուն-
նե րը, գոր ծա րա րա կան գոր ծ}  նե } թ յ}  նը և ն} յ նի սկ հնա րա վոր վե-
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ճե րը կար գա վո րե լն է։ Ընդ ո րում` մաս նա վոր ի րա վուն քի ա ռա նձ-
նա հատ կութ յունն այն է, որ ս} բ յե կտ նե րն այս տեղ ի րա վա հա վա սար 
են, այ սի նքն` ան ձի նք վե րա դա սութ յան կամ ստո րա դա սութ յան հա-
րա բե րութ յան մե ջ չեն գտն վում մի մ յա նց նկատ մա մբ։ Պե տութ յ}  նը 
ևս մաս նա վոր հա րա բե ր} թ յ} ն նե րին մաս նակ ցում է ի րա վա հա վա-
սա ր} թ յան հի ման վրա` որ պես շ}  կա յի մաս նա կից, այլ ոչ թե հան-
րա յին իշ խա նա կան լի ա զո րութ յուն նե րով օժտ ված սուբ յե կտ։ 

Ար դեն նշել ենք, որ ի րա վա բա նի մաս նա գի տա կան գոր ծ} -
նե} թյան կար ևոր մաս են կազ մ} մ կի րառ վե լիք օ րե նք նե րի ճշգ րիտ 
ընտ ր} թ յ} նն }  փաս տա կան հան գա մա նք նե րի ճի շտ ըն կա լ}  մը։ Մի 
կող մ} մ գտն վ} մ են դա տա վոր նե րն }  դա տա վա ր} թ յա նը մաս նակ-
ցող փաս տա բան նե րը, ո րո նց խն դի րն է հար թել և լ}  ծել գո յ} թյ} ն 
}  նե ցող վե ճե րն }  տա րա ձայ ն} թ յ} ն նե րը, մյ} ս կող մ} մ նո տար-
ներն }  խո րհր դատ վ} թ յ} ն տրա մադ րող փաս տա բան նե րն են, 
ո րո նց խն դի րն էլ ար հես տա վա րժ և օ րեն քի պահ պան մա մբ բա նակ-
ց} թյ} ն նե րի, խո րհր դատ վ} թ յան և պայ մա նագ րե րի ձևա կերպ  ման 
մի  ջո ցով ա պա գայ} մ հնա րա վոր վե ճե ր թ} յլ  չտա լն է։ 

Այս խնդ րա գր ք} մ ան դրա դա րձ չի կա տար վ} մ պայ մա նագ րե րի 
մշակ ման և նա խա գծ ման ար վես տին, ինչ պես նաև գոր ծար քի ընդ-
հա ն} ր պայ ման նե րի կամ մի  ա կող մա նի կա մար տա հայ տ} թ յան, 
ինչ պի սին կտա կն է, ձևա կե րպ ման և խմ բա գր ման ար վես տի ն։ Խնդ-
րա գիր քը սահ մա նա փակ վում է ար դեն իսկ ծա գած վե ճե րի լուծ ման 
ո լոր տի խն դիր նե րով և դրա  նով նա խա պատ րաս տում դա տա վո րի }  
դա տա վա րութ յա նը մաս նակ ցող փաս տա բա նի մաս նա գի տա ցում նե-
րով աշ խա տե լուն։ Այս գոր ծըն թա ցը, ինչ պես նշ վել է սկզ բում, շա-
ր}  նա կա կան է, քա նի որ հա սա րա կութ յ}  նը շա ր}  նակ զար գա նում 
է։ Սա կայն օ րե նքն այդ շա ր}  նա կա կան զար գաց մա նը հա կադ րում 
է հա րա բե րա կան կա յ}  նութ յուն` ստեղ ծե լով ո րո շա կի ինս տի տ} -
ցիո նալ շր ջա նակ, ո րը ե րաշ խա վո րում է ան վտան գութ յուն, սահ մա-
նա փա կում շ}  կա յի մաս նա կից նե րի մի  ջև փոխ գոր ծակ ց} թ յ}  նը և, 
մի  ա ժա մա նակ, շ}  կա յում տար բեր մա կար դա կի ազ դե ց} թ յուն }  նե-
ցող }  ժե րին հա վա սա րա կշ ռե լ}  հնա րա վո րութ յուն է տա լիս։ 

Հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի դի նա մի կ զար գաց ման և 
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օ րեն քի կա յ}  նութ յուն մտց նե լ}  մի  ջև լար վա ծութ յունն ան խ}  սա փե-
լի ո րեն ազ դում է եր կ}  սի վրա էլ. դի նա մի  կան } ղ ղո րդ վում է, իսկ 
օ րե նքն էլ չի կա րող տևա կա նո րեն հաշ վի չառ նել հա սա րա կա կան 
զար գա ցում նե րը և հար մար վում է դրա նց։ Իշ խա նութ յուն նե րի տա-
րան ջատ ման սկզ բ} ն քը որ դեգ րած հա սա րա կ} թ յ} ն նե ր} մ դա տե-
ղի է }  նե նում օ րե նսդ րի կող մի ց շա ր}  նա կա կան բա րե փո խ} մն  ե րի 
և դա տա կան իշ խա նութ յան կող մի ց ի րա վուն քը զար գաց նե լ}  մի  ջո-
ցո վ։ Դա տա կան իշ խա նութ յ}  նը պար տա վոր է գի տակ ցել այն պա-
տաս խա նատ վութ յ}  նը, որն ի րեն պատ վի րա կ} մ են իշ խա նութ յուն-
նե րի տա րան ջատ ման սահ մա նադ րա կան սկզ բուն քի կի րա ռ}  թյան 
ար դյուն քում։ Բո լոր դեպ քե ր} մ դա տա կան իշ խա ն} թ յ}  նը չի կա րող 
խ}  սա փել ի րա վուն քը զար գաց նե լ}  խնդ րի ց։ 

Այս հար ց} մ շատ երկր նե ր} մ նկատ վ} մ է ն} րբ փո խազ դե-
ց} թյ} ն։ Մի կող մի ց` նոր օ րե նք նե րը վե րաց ն} մ են հին դա տա-
կան պրակ տի կան, և դա տա րան նե րը պար տա վոր են լի ն} մ նոր 
մո տե ցում ներ ձևա վո րե լ։ Մյուս կող մի ց` հազ վա դեպ եր և} յթ չէ, երբ 
դա տա րան նե րն են ան դրա դառ նում որ ևէ խնդ րի, ո րը պատ շաճ } -
շադրութ յան չի ար ժա նա ցել օ րե նսդ րի կող մի ց, և լ}  ծում են այն։ 
Ա պա` այդ լ}  ծ}  մը ո րոշ ժա մա նակ ան ց օ րե նսդ րի կող մի ց վե րած-
վում է օ րեն քի։ 

Ա հա այս սկզբ նա կան նկա տա ռում նե րն են ըն կած ս} յն խնդ րա-
գր քի նպա տա կի և դրա նում ներ կա յաց ված խն դիր նե րի մշակ ման 
մե  թո դի կա յի հիմ քում։
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2. Ի րա վա կան խն դիր նե րի լ� ծ ման մե  թո դա բա ն�  թյ�  նը 

 Ս} յն խնդ րա գր քի 15 խն դիր նե ր} մ  նկա րա գր ված են  փաս տա-
կան հան գա մա նք ներ, ո րո նք դիտ վ} մ են որ պես ան վի ճե լի, ինչն 
} նի իր հետ ևա նք նե րն }  սա հմա նա փա կ} մն  ե րը ։

 Նախ` կա րող են ա ռա ջա րկ վել խնդ րի տար բեր լ}  ծ} մն  եր, ո րո նց 
մի  ջև տար բե ր} թ յ}  նը, սա կայն, չպե տք է բխի փաս տա կան հան գա-
մա նք նե րի փո փո խ} թ յ}  նից։ Այ սի նքն` չպե տք է փոր ձել փո խել խնդ-
րի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը, ե թե ն} յ նի սկ թվ} մ է, թե փո փո-
խ} թ յ}  նը կհեշ տաց նի խնդ րի լ}  ծ}  մը։ 

Ե րկ րո րդ` ան հրա ժե շտ է ա ռա ջադ րա նք նե րի լ}  ծ} մն  ե ր} մ քն-
նար կել և գնա հա տել բա ցա ռա պես նկա րա գր ված փաս տա կան 
հան գա մա նք նե րը։ Խնդ րի լ}  ծ}  մը չպե տք է վե րած վի դա սա գր քա-
յին շա րադ րան քի։ Բա ցի այդ, որ քան էլ ցան կա լի լի նի ըն թեր ցո ղին 
ց} յց տալ, թե ինչ քան լավ գի տես օ րեն քի նոր մե  րը կամ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի ո րո շ} մն  ե րը, սխալ է մե ջ բե րել այն պի սի օ րե նք ներ կամ 
ո րո շում ներ կամ ընդ հան րա պես փաս տա րկ ներ, ո րո նք ան մի  ջա կան 
կապ չ}  նեն խնդ րի լ} ծ ման հետ։ Ե թե, օ րի նակ, որ ևէ խնդ րի լ} ծ ման 
հա մար ան հրա ժե շտ է ստ}  գել, թե արդ յոք ներ կա յա ց} ց չի լի ա զո-
ր} թ յ}  նը գոր ծար քի մյ} ս կող մի  հետ հա րա բե ր} թ յ}  ն} մ գոր ծո ՞ւմ 
է, խն դիր նե րի մե  ծ  մաս ը չի պա հա նջ } մ ան դրա դառ նալ նաև ներ կա-
յա ց} ց չի և ներ կա յաց վո ղի մի  ջև հա րա բե ր} թ յա նը։ Օ րե նսդ ր} թ յան 
վե րա բեր յալ ընդ հա ն} ր դա տո ղ} թ յ} ն նե րը ա ռա նց կո նկ րետ գոր ծի 
հետ կա պե լ}  չպե տք է տեղ գտ նեն գոր ծի մշակ ման մե  ջ։

 Հատ կա պես բա րձ րա գ} յն դա տա կան ա տյան նե րը եր բե մն  ի րե նց 
ո րո շ} մն  ե ր} մ օգ տա գոր ծ} մ են որ ևէ ի րա վա կան խնդ րի վե րա բեր-
յալ կո նկ րետ գոր ծի հա մար է ա կան նշա նա կ} թ յ} ն չ}  նե ցող ընդ հա-
ն} ր դա տո ղ} թ յ} ն ներ ա նե լ}  տեխ նի կա ն։ Ե թե նրա նք դա ա ն} մ են 
դա տա կան ո րո շ} մն  ե րի ի մաս տը պար զա բա նե լ}  նպա տա կով, ա պա 
նման դեպ քե ր} մ դա տա րան նե րը, որ պես կա նոն, այդ դա տո ղ} թյ} ն-
նե րը նշ} մ են որ պես obiter dictum` այդ հան գա ման քը ընդ գծե լ}  հա-
մա ր։ Հա մալ սա րա նա կան դա սա վա նդ ման ժա մա նակ խն դիր նե րի լ} -
ծումն  ե ր} մ այդ պի սի obiter dictum-նե րից պե տք է խ}  սա փե լ։ 
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Աս վա ծից հետ և} մ է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը 
պե տք է շատ }  շա դիր }  ս} մն  ա սիր վե ն։ Հա մա լիր բն} յ թի փաս տա-
կան հան գա մա նք նե րի դեպ ք} մ, հատ կա պես երբ վե ճի մե կ կամ եր-
կ}  կող մ} մ էլ նե րգ րավ ված է մի  քա նի ան ձ, հար կա վոր է հս տակ 
} ր վագ ծել նրան ցից յ}  րա քա նչ յ}  րի դե րը։ 

Ի րա վա բա նի կող մի ց գոր ծի մշակ ման հա մար կար ևո րա գ} յն 
խն դիր նե րից մե  կը գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը հաս կա-
նա լն է։ Ա վե լո րդ չէ կրկ նել, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը 
չպետք է ա ռիթ դառ նան գոր ծող օ րեն քի և դա տա կան պրակ տի կա-
յի վե րա բեր յալ ընդ հա ն} ր, դա սա գր քա յին դա տո ղ} թ յ} ն ներ ա նե-
լ}  հա մա ր։ Հա րցն այս տեղ այն է, թե արդ յո ՞ք փաս տա կան հան-
գա մանք նե ր} մ նշ ված ան ձան ցից մե  կը կամ մի  քա նի սը խնդ ր} մ 
նշ ված մե կ այլ ան ձի կամ մի  քա նի սի նկատ մա մբ }  նեն մե կ կամ 
մի  քա նի պա հա նջ նե ր։ Ընդ ո ր} մ` այս հար ցը ն} յնն է` ան կախ այն 
բա նից, թե ինչ հար ցադ ր} մ է ար վում խնդ ր} մ. «Ա րդ յո ՞ք Ա-ն կա րող 
է պա հան ջել Բ-ից, որ մա տա կա րա րի ապ րան քը, կամ վճա րի գ}  մա-
րը, հա տ}  ցի վն ա սը և այլն...¦, թե ա սե նք` « Վեր լ}  ծեք ի րա վա կան 
դր} թ յ}  նը»։ Պա հան ջի ի րա վ} ն քի առ կա յ} թ յ}  նը են թադ ր} մ է, որ 
օ րեն քը պե տք է պա ր}  նա կի նո րմ, ո րով սահ ման վի մե կ ան ձի պա-
հան ջի ի րա վ} ն քը մե կ այլ ան ձի նկատ մա մբ, և մի  ա ժա մա նակ նշ վեն 
այն նա խա պայ ման նե րը, ո րո նց առ կա յ} թ յ} նն ան հրա ժե շտ է այդ-
պի սի պա հա նջ ներ կա յաց նե լ}  հա մա ր։ 

Այս պի սով, գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը ճշգ րիտ ըմբռ-
նե լ} ն զ}  գա հեռ, քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ} ն քի որ ևէ ինս տի տ}  տի 
վե րա բեր յալ խն դիր մշա կե լիս սկզ բ} մ ան հրա ժե շտ է գտ նել պա-
հան ջի ի րա վ} ն քի մե կ կամ մի  քա նի հի մք, ո րոն ցով կհիմն  ա վոր վեն 
մե կ կամ մի  քա նի ան ձա նց` գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րից 
բխող պա հա նջ նե րը մե կ այլ ան ձի կամ մի  քա նի սի նկատ մա մբ։

Յ}  րա քա նչ յ} ր խն դիր կազ մո ղի հա մար կո ղմն  ո րո շող հար ցե-
րը պե տք է լի նեն` ո՞վ, �  մի  ՞ց, ի՞նչ է պա հան ջ� մ և ի՞նչ ի րա վա կան 

հիմ քով, և սրա նց հաշ վառ մա մբ պե տք է շա րադ րել գոր ծի փաս-
տա կան հան գա մա նք նե րը։ Ընդ ո ր} մ` կար ևո րը ոչ թե կյան քի որևէ 
ի րադր} թ յ} ն նկա րագ րե լն է, այլ այն պի սի ի րադ ր} թ յ} ն ներ կա-
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յաց նե լը, որ տեղ ան ձը մե կ }  րի շից ինչ-որ բան է պա հան ջ} մ, և կան 
փաս տեր, ո րո նք կա րող են ար դա րաց նել այդ պա հան ջը։ «Ի նչ-որ 
բա նը», որ պես կա նոն, խնդ ր} մ կո նկ րետ սահ ման վ} մ է` ապ րան-
քի մա տա կա րա ր} մ, ո րո շա կի գ}  մա րի վճա ր} մ կամ էլ վթա րի 
հետևան քով պատ ճառ ված վն ա սի հա տ}  ց} մ։ Բա ցի այդ, այն խրա-
խ}  ս} մ է օ րեն ք} մ փնտ րել հատ կա պես այն պի սի նոր մե ր, ո րո նք 
կա րող են հիմն  ա վո րել կո նկ րետ պա հան ջի ի րա վ} ն քը ո րո շա կի 
փաս տե րի առ կա յ} թ յան դեպ ք} մ։

 Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը հաս կա նա լիս և պա  հան ջի 
հնա րա վոր հիմ քե րը փնտ րե լիս տե ղի }  նե ցող կո ղմն   ո րոշ ման գոր-
ծըն թա ցը հա ճախ նկա րագ ր} մ են որ պես մշա կո ղի « հա յաց քի այս }  
այն կո ղմ թա փա ռ} մ»` գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րի և պա-
հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քե րի մի  ջև։ Ներ կա յաց ված փաս տե րի նկատ-
մա մբ նոր մե  րի կի րառ ման փոր ձը կրկն վ} մ է այն քան ժա մա նակ, 
մի  նչև գտն վեն այն նոր մե  րը, ո րո նք կա րող են հիմն  ա վո րել պա հան-
ջի ի րա վ} ն քը ։

 Քաղ. օր.-} մ պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քե րի վե րա բեր յալ դր} յթ-
նե րը սահ մա ն} մ են, որ ան ձն ի րա վ} նք }  նի մե կ այլ ան ձից պա հան-
ջե լ}  կամ մե կ այլ ան ձի հա մար կա տա րե լ}  ինչ-որ բան (« Վա ճա ռո ղը 
պար տա վոր է գնոր դին հա նձ նել ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րով նա-
խա տես ված ապ րան քը», Քաղ. օր.-ի 472 հ.)։ Այդ հիմ քե րը կա րող են 
լի նել ո րո շա կի գ} յք հա նձ նե լ}  կամ այլ գոր ծո ղ} թ յ} ն կա տա րե լ}  
պա հան ջի ի րա վ} նք ներ, վն ա սի և ծախ սե րի հա տ} ց ման պա հան-
ջի ի րա վ} նք ներ։ Դրա նք կա րող են }  նե նալ ի րա յին կամ պար տա-
վո րա կան բն} յթ, բխել պայ մա նագ րա յին կամ օ րեն քով սահ ման ված 
հա րա բե ր} թ յ}  նից։ Դրա նք կա րող են լի նել ա ռաջ նա յին պա հան ջի 
ի րա վ} նք ներ, վե րա բե րել, օ րի նակ, ինչ-որ բան կա տա րե լ}  նախ նա-
կան պար տա վո ր} թ յա նը, կամ երկ րոր դա յին, երբ խոս քը ինչ-որ բան 
կա տա րե լ}  նախ նա կան պար տա վո ր} թ յ}  նը չկա տա րե լ}  հա մար 
վն ա սի հա տ} ց ման մա սին է։ Ո րո շա կի գ} յք հա նձ նե լ}  պա հան ջի 
ի րա վ} ն քը կա րող է վե րա բե րել գ} յ քը վե րջ նա կա նո րեն հա նձ նե լ} ն, 
ինչ պես ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի դեպ ք} մ է, կամ ժա մա նա կա-
վո րա պես հա նձն ե լ} ն` վար ձա կա լ} թ յան պայ մա նագ րի դեպ ք} մ։
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 Նոր մե րի ձևա կեր պ}  մի ց է բխ} մ` գո րծ }  նե նք պա հան ջի ի րա-
վ} ն քի հիմ քի՞ հետ, թե՞ ոչ. նոր մը սահ մա նո ՞ւմ է արդ յոք որ ևէ գոր-
ծո ղ} թ յ} ն կա տա րե լ}  կամ որ ևէ գոր ծո ղ} թ յան կա տա ր}  մի ց 
ձեռն պահ մն ա լ}  պա հան ջի ի րա վ} նք։ Իսկ թե նո րմն , ընդ հա ն} ր 
առ մամբ, կար ևոր է, թե ոչ, ո րոն ման ժա մա նակ չա փա նիշ չէ։ Օ րի-
նակ` սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քի սահ մա ն}  մը Քաղ. օր.-ի 163 հոդ-
վա ծ} մ կամ պայ մա նագ րի հաս կա ց} թ յ}  նը Քաղ. օր.-ի 436 հոդ-
վա ծ} մ, ան կաս կած, քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ} ն քի կե նտ րո նա կան 
նոր մե  րի թվին են պատ կա ն} մ։ Չնա յած դրան` այս եր կ}  նոր մե  րը 
պա հան ջի ի րա վ} ն քի հի մք չեն, քա նի որ չեն սահ մա ն} մ, որ ան ձը 
կա րող է մե կ այլ ան ձից որ ևէ բան պա հան ջե լ։

 Պայ մա նագ րա յին ի րա վ} ն քի ո լոր տ} մ պա հան ջի ի րա վ} ն քի 
հիմք են Քաղ. օր.-ի 470 և 472 հոդ ված նե րը, իսկ սե փա կա նա տի րոջ 
հա մար պա հան ջի ի րա վ} ն քի կե նտ րո նա կան հիմ քը Քաղ. օր.-ի 274 
հոդ վա ծն է, ո րը սե փա կա նա տի րո ջն ի րա վ} նք է տա լիս պա հան ջե լ}  
իր սե փա կա ն} թ յան ի րա վուն քի օբ յեկ տն ա պօ րի նի տի րա պե տո ղից։ 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 274 հոդ վա ծը լրաց վ} մ է 277 հոդ վա-
ծով սահ ման ված` տի րա պե տ}  մի ց զր կե լ}  հետ չկապ ված խախ-
տ} մն  ե րից պա շտ պա նե լ}  պա հան ջի ի րա վ} ն քով, և Քաղ. օր.-ի 278 
հոդ վա ծի մի  ջո ցով այն տա րած վ} մ է սե փա կա նա տեր չհա մար վող 
տի րա պե տո ղի վրա։ 

Որ պես օ րի նակ ներ կա յաց նե նք պա հան ջի ի րա վ} ն քի տար բեր 
կա տե գո րի ա նե րի ևս մի  քա նի հի մք, ի հար կե, ոչ սպա ռիչ ցան կո վ։ 

- Ա ռքու վա ճառ քի ինս տի տ}  տը կար գա վո րող նոր մե  րից 
հետև} մ է, որ վա ճա ռո ղը, («ով») կա րող է գնոր դից («�  մի ց») պա-
հան ջել (« պա հան ջ� մ է») պայ մա նագ րի գնի վճա ր} մ («ի նչ-որ 

բանե)` Քաղ. օր.-ի 471/501 հոդ ված նե րի հի ման վրա («ի նչ ի րա վա-

կան հիմ քով»)։ Ա ռաջ նա յին պա հան ջի ի րա վ} ն քի կող քին ա ռա ջա-
ն} մ է գնոր դի տար բեր երկ րոր դա յին պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քը` 477, 
482 }  491 հոդ ված նե րի հի ման վրա։ 

- Վար ձա կա լ} թ յան ինս տի տ}  տը կար գա վո րող նոր մե  րից 
հետ և} մ է, որ ա ռաջ նա յին պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քե րը Քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 606 }  616 հոդ ված նե րն են` վար ձա կա լ} թյան 
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օբ յեկ տի հա նձն ման և վար ձա կա լ} թ յան գնի վճար ման վե րա բեր յա լ։ 
- Հա նձ նա րա ր} թ յան ինս տի տ}  տի բնա գա վա ռ} մ Քա ղա քա-

ցի ա կան օ րե նսգր քի 783 հոդ վա ծից բխ} մ է հան ձնա րա րո ղից վար-
ձատ ր} թ յ} ն պա հան ջե լ}  հա նձ նա կա տա րի ի րա վ} ն քը, իսկ 786 
հոդ վա ծից վեր ջի նիս` ծախ սե րի հա տ}  ց} մ պա հան ջե լ}  ի րա վ} ն քը։ 

- Ծախ սե րի հա տ} ց ման պար տա վո ր} թ յան մե կ այլ օ րի նա-
կում հիմ քը Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 413 հոդ վա ծն է։ 

- Պար տա վո րա կան ի րա վ} ն քի ընդ հա ն} ր մա ս} մ պա հան ջի 
ի րա վ} ն քի հի մք նա խա տես ված է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 411 
հոդ վա ծ} մ, որ տեղ նշ ված են այն նա խա պայ ման նե րը, ո րո նց առ կա-
յ} թ յան դեպ ք} մ պար տա տե րը կա րող է պար տա պա նից պա հան ջել 
վճա րել տո կոս ներ, ե թե տո կոս նե րի հաշ վա րկ ման և վճար ման կա րգ 
սահ ման ված չէ պայ մա նագ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րի կող մե  րի մի -
ջև գոր ծող պայ մա նագ րո վ։ 

- Հա մա տեղ գոր ծ}  նե } թ յան պայ մա նագ րե րի դեպ ք} մ Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1026, 1029, 1033 հոդ ված նե ր} մ և 1035 
հոդ վա ծի 2-րդ մա ս} մ սահ ման ված են մաս նա կից նե րի փո խա դարձ 
պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քե րը, իսկ 1031 հոդ վա ծը սահ մա ն} մ է 
մաս նա կից նե րի նկատ մա մբ եր րո րդ ան ձա նց պա հան ջի ի րա վ} ն քի 
հիմ քը։ 

- Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 հոդ վա ծը սահ մա ն} մ է 
դե լի կտ նե րից բխող պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քը («ի ՞նչ ի րա վա կան 

հիմ քով»), որն ի րա վ} նք է տա լիս վն աս կրած ան ձին («ում») վն աս 
պատ ճա ռո ղից («�  մի ց») պա հան ջե լ}  (« պա հան ջ� մ է») պատ ճա-
ռած վն ա սի հա տ}  ց} մ («ի նչ-որ բան»)։ ՀՀ քաղ. օր.-ի ա ռա նձ նա-
հատ կ} թ յ} ն նե րից է այն, որ դե լիկ տա յին ի րա վ} ն քի պա հա նջ նե-
րից մի  քա նի սը զե տե ղ ված են օ րե նսգր քի Ընդ հա ն} ր դր} յթ նե ր} մ 
(17-19 հոդ ված ներ)` դրա նով իսկ ո րո շ չա փով կրկն վե լո վ։ Բայց, քա նի 
որ այս դր} յթ նե րն ամ բող ջո վին չեն հա մը նկ ն} մ, դա տա կան պրակ-
տի կա յ} մ պե տք է ո րոշ վի դրա նց մի  ջև հա րա բե րակ ց} թ յ}  նը ։

-  Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ վա ծն ան հի մն  հա-
րս տաց ման հետ ևան քով կրած վն ա սի հա տ} ց ման պա հան ջի ի րա-
վ} ն քի հիմն  ա կան հի մքն է։
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-  Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1110, 1136, 1137, 1155, 1165, 
1178 }  1183 հոդ ված նե րը հիմն  ա վո ր} մ են պա հան ջի ի րա վ} ն քը 
մտա վոր սե փա կա ն} թ յան }  հե ղի նա կա յին ի րա վ} ն քի ո լո րտ նե-
ր} մ։ 

- Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1244 հոդ վա ծը հիմն  ա վո ր} մ 
է ժա ռան գման ի րա վ} ն ք} մ ժա ռա նգ նե րի նկատ մա մբ պա հան ջի 
ի րա վ} նք նե րը, ո րո նց նա խա պայ ման նե րը նշ ված են Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 1242 և 1243 հոդ ված նե ր} մ։ 

Օ րի նակ նե րի այս թվար կ}  մի ց հետ և} մ է, որ պա հան ջի ի րա-
վ} ն քի հիմ քեր կա րե լի է գտ նել Քաղ. օր.-ի բո լոր բա ժին նե ր} մ։

 Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը ճշգ րիտ ըմբռ նե լ} ց և 
պա հան ջի ի րա վ} ն քի հնա րա վոր հիմ քե րը պար զե լ} ց հե տո խն-
դիր կազ մո ղի կամ լ} ծողի հա ջո րդ քայ լը նկա րա գր ված փաս տե րն 
ի րա վա կան նոր մե  րի հետ կա պե լն է, այ սի նքն` պա հան ջի ի րա վ} ն-
քը հիմն  ա վո րող նա խա պայ ման նե րի առ կայ}  թյ}  նը պար զե լը։ Ե թե 
պա հան ջի ի րա վ} նք }  նե ցող ան ձի նք մի  քա նի սն են, օ րի նակ` որ-
պես հա մա պա րտ պար տա պան ներ կամ հա մա պա րտ պար տա տե-
րեր, հար կա վոր է ստ}  գել նրան ցից յ}  րա քա նչ յ}  րի պա հան ջի ի րա-
վ} ն քի հիմ քե րը։ Այդ ստ}  գ}  մը հար կա վոր է կա տա րել } ղ ղոր դող 
հետ ևյալ հար ցե րի մի  ջո ցով. «Ա-ն («ով») Բ-ից («�  մի ց») պա հան ջ� մ 
է (« պա հան ջ� մ է») X մակ նի շի նոր ավ տո մե  քե նան («ի նչ-որ բան»)։ 
Պա հան ջի ի րա վ� ն քը հիմն  ա վոր ված կլի նի, ե թե առ կա լի նեն Քաղ. 
օր.-ի 470/472 հոդ վա ծի պայ ման նե րը («ի նչ ի րա վա կան հիմ քով»)։ 
Այս  կե րպ հնա րա վոր է խ}  սա փել խնդ ր} մ նկա րա գր ված ի րա վի-
ճա կին առնչ վող օ րե նսդ ր} թ յան վե րա բեր յալ ընդ հա ն} ր դա տո-
ղ} թյ} ն նե րի ց։ 

Պա հան ջի ի րա վ} ն քի նա խա պայ ման նե րը մա սա մբ նշ ված են 
հենց պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քե ր} մ, մաս ա մբ էլ բխ} մ են օ րեն քի 
այլ դր} յթ նե րի ց։ Ընդ ո ր} մ` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս գի րքն }  նի 
եվ րո պա կան մայր ցա մա քա յին ի րա վ} ն քի ա վան դ} յ թին հա մա պա-
տաս խան կա ռ} ց վա ծք։ Դրա ն} մ ընդ հա ն} ր }  վե րա ցա կան սկզ-
բ} նք նե րից ան ց} մ է կա տար վ} մ ա վե լի ո րո շա կի նոր մե  րի։ Ուս տի 
Քաղ. օր.-ի 7-րդ բաժ ն} մ սահ ման ված որ ևէ պա հան ջի ի րա վ} ն քի 
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ա ռան ձին տար րե րն }  ս} մն  ա սի րե լ}  հա մար հա րկ է նկա տի }  նե-
նալ նաև դրան նա խոր դող բա ժին նե րի դր} յթ նե րը։ Օ րի նակ` ա ռք} -
վա ճառ քի պայ մա նագ րի դեպ ք} մ վե րա ցա կա ն} թ յ}  նը կա մար տա-
հայ տ} թ յան գա ղա փա րից և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ} նք նե րի սկզ-
բ} նք նե րից տե ղա փոխ վ} մ է դե պի ա վե լի ո րո շա կի` պայ մա նագ րի 
տար րեր հան դի սա ցող օ ֆեր տան }  ակ ցեպ տը։ Այս ա ռ}  մով պե տք է 
ստ}  գել, թե արդ յոք ընդ հա ն} ր նոր մե  րը, ո րո նք կա րող են հան գեց-
նել պա հան ջի ի րա վ} ն քի, չեն մղ վ} մ հե տին պլան հա տ} կ նոր մե  րի 
պատ ճա ռո վ։ 

Այդ խն դի րը ստո րև ներ կայաց վ} մ է թե ր} թ յ} ն նե րով ապ րան-
քի ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի օ րի նա կո վ։ Ըստ առք }  վա ճառ-
քի ինս տի տ}  տը կար գա վո րող դր} յթ նե րի` վա ճա ռո ղը պար տա-
վոր է մա տա կա րա րել ա ռա նց թե ր} թ յ} ն նե րի ապ րա նք, հա կա ռակ 
դեպ ք} մ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 491 հոդ վա ծն ըն ձե ռ} մ է 
պա հանջ ներ կայաց նե լ}  ո րո շա կի հնա րա վո ր} թ յ} ն նե ր։ Սա կայն 
գնոր դը կա րող է նաև հիմն  ա վո րել, որ ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նա-
գի րը կն քե լիս մո լո ր} թ յան մե ջ է գտն վել, } ս տի ցան կա ն} մ է վի-
ճար կել պայ մա նա գի րը` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 312 հոդ վա ծի 
դր} յ թնե րի հա մա ձայն։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 304 հոդ վա ծի 
հի ման վրա կա րող են ներ կա յաց վել այլ պա հա նջ ներ, քան Քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 491 հոդ վա ծ} մ սահ ման ված նե րն են։ Նման 
հնա րա վո ր} թ յ}  նը գո րծ նա կա ն} մ կի մաս տա զր կեր ապ րան քի թե-
ր} թ յ} ն նե րի հա մար ե րաշ խի քի վե րա բեր յալ օ րե նսդ ր} թ յան հա-
տ} կ դր} յթ նե րը, քա նի որ յ}  րա քա նչ յ} ր թե ր} թ յան դեպ ք} մ մի  ա-
ժա մա նակ հնա րա վոր կլի ներ հետ կա նգ նել պայ մա նագ րի ց։ Պե տք 
է հար գել օ րե նսդ րի մտադ ր} թ յ} նն առ այն, որ գն ված ապ րան քի 
թե ր} թ յ} ն նե րի դեպ ք} մ նա խա տես ված հա տ} կ դր} յթ նե րը հետ 
են մղ} մ պայ մա նագ րի վի ճա րկ ման ի րա վ} նք նե րը։ Խն դիր մշա կո-
ղը պար տա վոր է զար գաց նել այս մի տ քը և սահ մա նել, որ գնոր դը չի 
կա րող Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 491 հոդ վա ծից բխող պա հա նջ-
նե րի հետ մե կ տեղ ներ կա յաց նել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 304 
հոդ վա ծից բխող պա հա նջ նե ր։ Այս ն} րբ առն չ} թ յ} ն նե րը եր և} մ են 
Սար յա նի կտա վի վա ճառ քի վե րա բեր յալ ս} յն խնդ րա գր ք} մ տեղ 
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գտած խնդ ր} մ։ Այն տեղ վա ճա ռո ղն }  նի պայ մա նագ րի վի ճա րկ-
ման ի րա վ} նք, քա նի որ որ ևէ կտա վի պատ ճե նը չի հա մար վ} մ թե-
ր} թյ} ն նե րով բնան կար, } ս տի այդ դեպ ք} մ չեն կա րող կի րառ վել 
ապ րան քի թե ր} թ յ} ն նե րից բխող պա հան ջի ի րա վ} նք նե րը ։

 Հար կա վոր է }  ս} մն  ա սի րել պա հան ջի ի րա վ} ն քի յ}  րա քա նչ յ} ր 
ա ռան ձին տա րր։ Անդ րա դառ նա նք հետ ևյալ նա խա դա ս} թ յան յ} -
րա քա նչ յ} ր տար րին. «Ո ՞վ է �  մի ց ինչ-որ բան պա հան ջ� մ և ի՞նչ 

ի րա վա կան հիմ քով¦։

1. «Ո ՞վ¦։ Պա հա նջ ներ կա յաց նե լ�  ի րա վ� նք �  նե ցող ան-

ձը` պար տա տե րը։ Այս հար ցին շատ ա րագ կա րե լի է պա տաս խա-
նել, ե թե գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե ր} մ մի  այն եր կ}  ան ձ 
է նե րգ րավ վա ծ։ Նրա նք կա րող են լի նել պայ մա նագ րա յին հա րա-
բե ր} թյան եր կ}  կո ղմ, կա ՛մ տ}  ժո ղն }  վն աս պատ ճա ռո ղը, կա ՛մ 
ան հի մն  հա րս տա ցա ծն }  դրա նից տ}  ժա ծը։ Այս բո լոր դեպ քե ր} մ 
հեշտ է եզ րա կաց նել, թե } մ է պատ կա ն} մ պա հան ջի ի րա վ} ն քը։ 
Քա նի որ բո լոր ֆի զի կա կան }  ի րա վա բա նա կան ան ձի նք հայ  կա կան 
ի րա վ} ն ք} մ ի րա վա մբ ի րա վ}  նակ են, այդ մա սին դա տո ղ} թյ} ն-
ներ ա նե լն ա վե լո րդ է։ Իսկ գոր ծ}  նա կ} թ յան հար ցը վե րա բե ր} մ է 
ի րա վա կան հիմ քի վա վե ր} թ յա նը և այն այս տեղ քն նար կե լ}  ան-
հրա ժեշ տ} թ յ} ն չկա ։

 Հար ցե րը բար դա ն} մ են և պա հան ջ} մ ման րա մա սն պա տաս-
խան ներ, երբ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե ր} մ ներ կա յաց-
վ} մ է մի  քա նի ան ձ, ով քեր գ}  ցե պա հան ջի ի րա վ} նք }  նե ն։ Ընդ 
ո ր} մ` խն դի րը հա մե  մա տա բար հեշ տա ն} մ է, երբ մի  քա նի պար-
տա տեր հա մի  րավ պարտատերեր  են։ Այս տեղ Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 365 հոդ վա ծը սահ մա ն} մ է, որ պա հա նջ նե րի հա մի  րա-
վ} թ յան դեպ ք} մ հա մի  րավ պար տա տե րե րից յ}  րա քա նչ յ} րն ի րա-
վ} նք }  նի լրիվ ծա վա լով պա հա նջ ներ կա յաց նե լ}  պար տա պա նին։ 
Այս դր} յթն ան հրա ժե շտ է հի շա տա կել պա հան ջի ի րա վ} ն քի տի րո-
ջը պա րզ ե լ}  դեպ ք} մ։

 Մեկ այլ խն դիր է ծա գ} մ, երբ գոր ծի հան գա մա նք նե րից հետ և} մ 
է, որ պար տա տե րը  փոխ վել է։ Այդ դեպ ք} մ պե տք է պար զել, թե 
արդ յո ՞ք պա հա նջ ներ կա յաց նող ան ձը փաս տա ցի պար տա տե րն է, 
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թե պա հան ջի ի րա վ} ն քը վեր ջի նիս ան ցել է Քաղ. օր.-ի 397 }  դրան 
հա ջոր դող հոդ ված նե րի դր} յթ նե րի հա մա ձայն, կամ գ}  ցե պար-
տա պա նը պար տա վո ր} թ յ}  նը կա տա րել է սկզբ նա կան պար տա տի-
րոջ հան դեպ, ին չը կա րող է պար տա պա նին պար տա վո ր} թ յան կա-
տա ր}  մի ց ա զա տե լ}  հի մք հան դի սա նալ (Քաղ. օր.-ի 397 հոդ վա ծի 
3-րդ մաս)։ Խնդ րի պա տաս խա նը կա րե լի է ձևա կեր պել հետ ևյալ 
կե րպ. «Ա-ի պա հան ջի ի րա վ� ն քի նա խա պայ մա նն այն է, որ ին քը 
հան դի սա նա պար տա տեր/ պա հան ջա տե ր։ Պա հան ջի ի րա վ� ն քը 
նրան կա րող է փո խա նց ված լի նել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 397 
հոդ վա ծի հա մա ձայն։ Այդ պի սի փո խա նց ման հա մար նա խա պայ ման 
է ...»։

 Քա ղա քա ցի աի րա վա կան հա րա բե ր} թ յ} ն նե ր} մ կա րևոր է ներ-
կա յա ց} ց չ} թ յան ինս տի տ}  տը, ո րի դր} յթ նե րին ան դրա դա րձ է 
կա տար վ} մ ս} յն խնդ րա գր քի եր կ}  խն դիր նե ր} մ։ Ե թե ներ կա յաց-
վո ղը պա հա նջ է ներ կա յաց ն} մ, ա պա պե տք է պար զել` արդ յո ՞ք վեր-
ջի նիս ներ կա յա ց} ց չի գոր ծո ղ} թ յ} ն նե րը և կա մար տա հայ տ} թյ}  նը 
ան մի  ջա կա նո րեն հան դես են ե կել ի շահ կամ ի վն աս ներ կա յաց վո ղի 
(Քաղ. օր.-ի 318 հոդ ված), կամ արդ յո ՞ք առ կա է ե ղել վա վեր լի ա զո-
րա գիր, կամ, ի րա վա բա նա կան ան ձա նց դեպ ք} մ` արդ յո ՞ք ներ կա-
յա ց}  ցիչ նե րը գոր ծել են վեր ջի նիս կա նո նադ ր} թ յա մբ սահ ման ված 
կար գով տր ված լի ա զո ր} թ յ} ն նե րի սահ ման նե ր} մ։ Հետևա բար` 
ո րո շե լ}  հա մար, թե արդ յո ՞ք ներ կա յաց վո ղի և եր րո րդ ան ձա նց մի  ջև 
կնք վել է վա վեր պայ մա նա գիր, ան հրա ժե շտ է պար զել` ներ կա յա-
ց}  ցի չն }  նե ցե ՞լ է ներ կա յաց վո ղի ա ն}  նից գոր ծե լ}  լի ա զո ր} թ յ} ն, 
կամ գոր ծե ՞լ է այդ լի ա զո ր} թ յ} ն նե րի սահ ման նե ր} մ, կամ լի ա զո-
ր} թ յ} նն ակն հայ տո րեն բխե ՞լ է այն ի րա վի ճա կից, ո ր} մ գոր ծել է 
ներ կա յա ց}  ցի չը։ Խնդ ր} մ } ղ ղա կի նշ ված դե պքե ր} մ հար կա վոր 
է պար զե լ` արդ յո ՞ք գոր ծի տվյալ հան գա մա նք նե ր} մ ա ռա նց լի ա զո-
ր} թ յան գոր ծած ան ձն ինքն է դար ձել պար տա տեր/ պա հան ջա տեր 
(Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգ րքի 319 հոդ ված)։ 

2. « Պա հան ջ� մ է¦։ Պար տա տե րը պա հան ջ� մ է պար տա-

պա նից։ Այս հար ցին, որ պես կա նոն, հե շտ է պա տաս խա նե լը։ Խնդ-
րա գր քի մե ջ ներ կա յաց ված խնդ ր} մ, ո րո նք }  ս} մն  ա կան նպա-



28

տակ նե րով են քնն վ} մ հա մալ սա րան նե ր} մ, գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մա նք նե րի վե րա բեր յալ գրե թե եր բեք վեճ չի լի ն} մ. եր կ}  
ան ձ վի ճ} մ են պար տա կա ն} թ յ} ն կա տա րե լ}  մա սին, և մե  կը մյ} -
սից ինչ-որ բան է պա հան ջ} մ։ Ան գամ երբ խնդ րի հար ցադ ր}  մը 
պա հան ջ} մ է գնա հա տել ստե ղծ ված ի րադ ր} թ յ}  նը` «Ի նչ պի սի ՞ն է 
ի րա վա կան ի րադ ր} թ յ}  նը», այն չպե տք է հան գեց նի դա սա գր քա-
յին շա րադ րա նք ներ կա յաց նե լ} ն։ Խնդ րա գր քի խն դիր նե րը մշա կե-
լիս կար ևո րն այն է, թե արդ յոք ան ձն ի րա վ} նք }  նի մե կ այլ ան ձից 
որ ևէ բան պա հան ջե լ} ։ Նրա նք եր կ} սն էլ շա հա գրգռ ված են ստա-
նա լ}  այս հար ցի պա տաս խա նը և ոչ թե լսե լ}  ընդ հա ն} ր ի րա վա-
կան դա տո ղ} թ յ} ն ներ սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քի, պայ մա նագ րի 
կամ դե լիկ տի վե րա բեր յալ։ 

3. «Ի նչ-որ բան¦։ Գ� յք հա նձ նել կամ ո րո շա կի այլ գոր ծո-

ղ� թ յ� ն կա տա րել կամ ո րո շա կի գոր ծո ղ� թ յան կա տա ր�  մի ց 

ձե ռն պահ մն ալ։ Խն դիր ներ կազ մո ղը պար տա վոր է հա տ} կ } -
շադ ր} թ յ} ն դա րձ նել, թե կո նկ րետ ինչ է պա հան ջ} մ հնա րա վոր 
պար տա տե րը։ Դա կա րող է լի նել որ ևէ գ} յ քի նկատ մա մբ սե փա կա-
ն} թ յան ի րա վ} ն քի կամ ժա մա նա կա վոր օգ տա գո րծ ման ի րա վ} ն-
քի փո խան ց} մ։ Կա րող է լի նել որ ևէ գ} յ քի հա նձ ն} մ կամ ա ռա-
ջա ցած վն ա սի հա մար դրա մա կան փոխ հա տ} ց ման տրա մադ ր} մ։ 
Կա րող է պա հա նջ վել վճա րել մայր գ}  մա րը կամ լրա ց}  ցիչ տո կոս-
նե րը։ Կա րող է պա հա նջ վել վար ձատ ր} թ յան վճա ր} մ կամ ծախ սե-
րի հա տ}  ց} մ։ 

Մի այն այն դեպ ք} մ, երբ պա հան ջը` «ի նչ-որ բա նը», ո րո շա կի ո րեն 
սահ ման ված է, խն դիր լ} ծողը կա րող է գտ նել պա հան ջի ի րա վ} ն քի 
հա մա պա տաս խան հիմ քը։ Ե թե պար տա տե րը/ պա հան ջա տե րը, օ րի-
նակ, ո րո շա կի գ}  մար է պա հան ջ} մ, սխալ է որ պես այդ պա հան ջի 
հի մք Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 470/472 հոդ ված նե րը կամ 606 
հոդ վա ծը մե ջ բե րե լը։ Ն} յն կե րպ սխալ է տո կոս ներ պա հան ջե լ}  ի րա-
վ} ն քի ա ռա ջաց ման նա խա պայ ման նե րի առ կա յ} թյ}  նը ստ}  գե լը, 
ե թե խնդ ր} մ տո կոս նե րի վե րա բեր յալ հա րց չի տր վ} մ։ Այ սի նքն` շատ 
կար ևոր է գոր ծի փաս տա կան հագ մա նք նե րի և պա հան ջի ի րա վ} ն քի 
հիմ քե րի մի  ջև կա պի առ կա յ} թ յան հար ց} մ կո ղմն  ո րոշ վե լը։ 
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4. «Ու մի  ՞ց¦։ Պար տա տե րը պա հան ջ� մ է պար տա պա նից։ 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, որ պես կա նոն, դժ վար չէ բա ցա հայ տել պար-
տա տի րո ջը և պար տա պա նին, ե թե խոս քը եր կ}  ան ձա նց մի  ջև առ-
կա կամ են թա դր վող հա րա բե ր} թ յ} ն նե րի մա սին է։ Ի րադ ր} թ յ}  նը 
բար դա ն} մ է, երբ մի և ն} յն կող մ} մ հան դես է գա լիս մի  քա նի ան ձ։ 
Ստո րև ներ կա յաց նե նք մի  քա նի ի րադ ր} թ յ} ն։ 

Ե թե գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րից հետ և} մ է, որ պա-
հա նջ կա րող է ներ կա յաց վել մի  քա նի ան ձա նց, ա պա ան հրա ժե շտ 
է ստ}  գել` արդ յո ՞ք այդ ան ձի նք հա մար վ} մ են հա մա պա րտ պար-
տա պան ներ։ Օ րի նակ, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1073 հոդ-
վա ծի` վն ա սը հա մա տեղ պատ ճա ռած ան ձի նք տ}  ժո ղի առջև կր} մ 
են հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վ} թ յ} ն։ Բա ցի այդ, ան հրա ժե շտ է 
ստ}  գել` արդ յո ՞ք որ ևէ պար տա պա նի պա րտ քից ա զա տող հիմ քե րը 
կա րող են պար տա տի րո ջը ներ կա յաց վել նաև մյ} ս պար տա պան-
նե րի կող մի  ց։ Այս նպա տա կով, մաս նա վո րա պես, պե տք է ան դրա-
դառ նալ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 346 հոդ վա ծի ն։ Խն դիր ներ 
լ} ծողը պե տք է ա ռան ձին-ա ռան ձին նկա րագ րի մաս նա կից նե րից 
յ}  րա քա նչ յ}  րի դե րը և ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը։ Հար ցադ ր}  մը 
կա րե լի է ձևա կեր պել հետ ևյալ կե րպ (երբ Ա-ն պա հա նջ է ներ կա յաց-
ն} մ Ս1-ի և Ս2-ի նկատ մա մբ). «Ս1-ի նկատ մա մբ Ա-ի պա հա նջ նե րի 
ստ� գ ման արդ յ� ն ք� մ պա րզ վել է, որ դրա նք ան հի մն  են, քա նի որ 
պա հան ջի ի րա վ� ն քը վե րա ցել է վա ղե մ� թ յան ինս տի տ�  տի կի-
րառ ման լ� յ սի ներ քո։ Այժմ պե տք է ստ�  գել` արդ յո ՞ք Ա-ն կա րող է 
պա հա նջ ներ կա յաց նել Ս2-ի նկատ մա մբ»։

5. «Ի ՞նչ ի րա վա կան հիմ քով¦։ Օ րե նսդ ր� թ յան դր� յ թը, ո րով 

հիմն  ա վոր վ� մ է պար տա տի րոջ կող մի ց պար տա պա նին պա-

հանջ ներ կա յաց նե լ�  ի րա վ� ն քը։ Ար դեն գոր ծի փաս տա կան հան-
գա մանք նե րը հաս կա նա լ}  փ}  լ} մ խն դիր լ} ծողը մտ ք} մ պե տք է 
}  նե նա պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քե րը։ Հիմն  ա կա ն} մ հնա րա վոր 
են մի  քա նի հիմ քեր, ո րո նք }  սա նո ղը պե տք է քն նար կի և թող նի 
դրան ցից մե  կը։ Կա րե լի է նաև խնդ ր} մ ներ կա յաց նել այն պի սի հիմ-
քեր, ո րո նք չեն կի րառ վե լ} , } ս տի և պե տք է մե  րժ վե ն։ Դրա օ րի նա-
կը պայ մա նագ րե րի տե սակ նե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջադ րան քն է, ո րի 
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լ} ծ ման հա մար հար կա վոր է ստ}  գել պայ մա նագ րե րի տար բեր տե-
սակ նե րից բխող պա հան ջի ի րա վ} ն քի մի  քա նի հի մք։ Արդ յ} ն ք} մ 
մի  այն մե  կն է հիմն  ա վո ր} մ պա հան ջի ի րա վ} ն քը ։

 Ներ կայաց նե նք այս մո տեց ման գո րծ նա կան պատ ճառ նե րը։
 Հայց վո րի փաս տա բա նը ո րո շա կի ռազ մա վա ր} թ յ} ն պե տք է մշա-

կի, որ պես զի տպա վո ր} թ յ} ն ստեղ ծի, որ իր վս տա հոր դի պա հան ջի 
ի րա վ} ն քը հիմն  ա վոր է։ Ե թե նա նշի նաև պա հան ջի սխալ հիմ քեր, 
օ րի նակ` պա հան ջի ի րա վ} ն քը բխեց նի ան հի մն  հա րս տա ց}  մի ց վա-
վեր պայ մա նագ րի առ կա յ} թ յան դեպ ք} մ, ա պա նրա հիմն  ա վո ր} մն  ե-
րը լ} րջ չեն ըն դ} ն վի։ Մյ} ս կող մի ց, սա կայն, ե թե նա նշի պա հան ջի 
ի րա վ} ն քի մի  այն մե կ հի մք, ա պա հնա րա վոր է, որ ա պա ց} յց նե րի } -
ս} մն  ա սի ր} թ յ}  նից պա րզ վի, որ այդ պա հան ջի ի րա վ} ն քի նա խա-
պայ ման նե րն առ կա չեն, այլ առ կա են մե կ }  րիշ պա հան ջի ի րա վ} ն քի 
նա խա պայ ման նե ր։ Ե թե նա դրա նց չի ան դրա դար ձել իր հիմն  ա վո ր} մ-
նե ր} մ, ա պա հնա րա վոր է` գոր ծը տա ն} լ տա։ Հետ ևա բար` նա պե տք 
է ներ կա յաց նի պա հան ջի ի րա վ} ն քի բո լոր այն հիմ քե րը, ո րո նք, գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանք նե րից ել նե լով, լր ջո րեն կա րող են կի րա ռե լի 
հա մար վել պա հան ջի ի րա վ} ն քը հիմն  ա վո րե լ}  հա մա ր։

Խնդ րի լուծ ման մե ջ պե տք է ներ կա յաց վի պա հան ջի ի րա վուն-
քի ի րա վա կան հի մք հա նդի սա ցող նոր մը` հետ ևյալ ձևա կե րպ մա մբ. 
«Ա-ն, թե րևս, կա րող է Բ-ի նկատ մա մբ �  նե նալ պա հան ջի ի րա վունք 
Քաղ. օր.-ի 470/501 հոդ ված նե րի հի ման վրա»։ Դրա նից հե տո ան-
հրա ժե շտ է ստ}  գել` գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը հա մա-
պա տաս խա նո ՞ւմ են այդ նոր մի  դր} յթ նե րին, և դրա նց տար րե րը կա-
րո ՞ղ են կի րա ռե լի հա մար վել տվյալ հան գա մա նք նե ր} մ։ 

Եր բե մն , մի  քա նի տար րե րի կի րա ռե լի } թ յ}  նը մի  ան գա մայն 
մի ան շա նակ կա րող է լի նել, այն պես որ ա վե լո րդ են եր կար վե րա ցա-
կան դա տո ղ} թ յ} ն նե րը։ Օ րի նակ, երբ գոր ծի փաս տա կան հան գա-
մա նք նե րում նկա րա գր վում է, որ եր կ}  ան ձի նք գրա վոր պայ մա նա-
վոր վել են, որ նրան ցից մե  կը մյ}  սին սե փա կա նութ յան ի րա վուն քով 
որ ևէ գ} յք է փո խան ցե լ}  ո րո շա կի գ}  մար վճա րե լ}  դի մաց, պե տք 
չէ եր կար դա տո ղութ յուն ներ ա նել այն մա սին, որ կա րող է առ կա լի-
նել ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նա գիր։
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 Հար ցը բար դա նում է, երբ պայ մա նագ րի գի նն ար տա հայտ վում 
է ոչ թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան դրա մով, այլ ցա րա կան 
ժա մա նակ նե րի ար ծա թե ռուբ լի նե րո վ։ Այդ ի րա վի ճա կ} մ խն դիր 
լ} ծողը պե տք է մտա ծի այն մա սին (}  հա մա պա տաս խան մտ քե րն 
ար տա ցո լի իր եզ րա կա ց} թ յ}  ն} մ), որ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 470 հոդ վա ծը պայ մա նագ րի գի նը սա հմա ն} մ է որ պես «ո րո շա-
կի գ}  մար» և Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 356 հոդ վա ծի }  ժով 
այն պե տք է ար տա հայտ ված լի նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան 
դրա մով, իսկ ցա րա կան ռ} բ լին, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 470 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն, ար ժ} յթ չէ։ Այդ դեպ ք} մ թե րևս 
պե տք է ան դրա դառ նալ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 589 հոդ վա ծի 
դր} յ թին, քա նի որ այս գոր ծար քի դեպ ք} մ ի րա կա ն} մ գո րծ }  նե նք 
փո խա նա կ} թ յան պայ մա նագ րի հե տ։ Խն դիր ներ կազ մո ղը պե տք 
է մե ջ բե րի Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 589 հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 
ո րը հղ} մ է կա տա ր} մ ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի վե րա բեր յալ 
դր} յթ նե րին` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 31-րդ գլ խին, այդ թվ} մ` 
ապ րան քի գնի հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե ր} թ յ} ն նե րը կար գա-
վո րող 501 հոդ վա ծի ն։ Այս ամ բո ղջ ստ}  գ}  մը պե տք է տե ղի }  նե նա 
վեր և} մ տր ված այն հար ցի շր ջա նա կ} մ, թե արդ յո ՞ք Ա-ն կա րող է 
Բ-ին պա հա նջ ներ կա յաց նել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 470/501 
հոդ ված նե րի հի ման վրա։ Այս հար ցին պե տք է պա տաս խա նել եր կ}  
քայ լո վ։ Ա ռա ջին` պե տք է հա րց նել` արդ յո ՞ք առ կա է ա ռք}  վա ճառ-
քի պայ մա նա գիր, ո րին պե տք է տալ ժխ տա կան պա տաս խան։ Երկ-
րորդ` պե տք է հա րց նել` թեև ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նա գիր առ կա 
չէ, այ ն} ա մե  նայ նիվ, արդ յո ՞ք Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 501 հոդ-
վա ծից կա րե լի է բխեց նել այդ պա հան ջի ի րա վ} ն քը։ Այս հար ցին 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 589 հոդ վա ծի դր} յթ նե րի զար գաց-
ման ճա նա պար հով պե տք է տր վի դրա կան պա տաս խան։ 

Պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմն  ա վոր ման հա մար նոր մ} մ նշ ված յ} -
րա քա նչ յ} ր նա խա պայ մա նի վե րա բեր յալ հար կա վոր է ներ կա յաց նել 
մաս նա գի տա կան եզ րա կա ց} թ յ} ն։ Այն կա րող է շատ կա րճ լի նել, 
ե թե գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը բո լո րո վին խնդ րա հա-
ր} յց չեն, բայց եզ րա կա ց} թ յ}  նից չի կա րե լի ամ բող ջո վին հրա ժար-
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վե լ։ Դրա ն} մ պե տք է նշ վեն հիմ քե րն }  փաս տա րկ նե րը, ե թե գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րին առնչ վող ո րոշ հար ցեր հնա րա վոր 
չի լի ն} մ պար զե լ։ Խնդիր լ} ծողը վե րը նշ ված օ րի նա կի դեպ ք} մ, 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 470/501 հոդ ված նե ր} մ սահ ման ված 
պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քե րը նշե լ} ց հե տո, պե տք է հա րց նի` արդ-
յո ՞ք գո րծ }  նե նք ա ռք}  վա ճառ քի, այ սի նքն` վճա րի դի մաց սե փա-
կա ն} թ յան ի րա վ} ն քը փո խան ցե լ}  պար տա վո ր} թ յան հե տ։ Այդ 
հար ցին ժխ տա կան պա տաս խան տա լ}  դեպ ք} մ ան հրա ժե շտ կլի-
նի ստ}  գել փո խա նա կ} թ յան և ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րե րից 
բխող ի րա վուն քի մա սին դր} յթ նե րին հղում ա նե լ}  չա փա նիշ նե րը։ 

Ե թե այդ տար րին ան դրա դա րձ է կա տար վել եզ րա կա ց} թ յ}  ն} մ 
և դրա մա սին դրա կան ո րո շ} մ է կա յաց վել, ա պա հա ջո րդ մաս նա-
գի տա կան եզ րա կա ց} թ յ}  նը պե տք է վե րա բե րի այն հար ցին, թե 
արդ յո ՞ք Ա-ի }  Բ-ի մի  ջև կնք վել է վա վեր պայ մա նա գի ր։ Այս տեղ 
խն դիր կազ մո ղը պե տք է }  շադ ր} թ յ} ն դա րձ նի պայ մա նագ րի վա-
վե ր} թ յան պայ ման նե րին։ Խոս քը օ ֆեր տա յի, ակ ցեպ տի, պայ մա-
նագ րի ձևին վե րա բե րող պա հա նջ նե րի, գոր ծ}  նա կ} թ յան, պայ մա-
նագ րի առ ո չն չ} թ յան և վի ճար կե լի } թ յան վե րա բեր յալ դր} յթ նե րի 
(և դրա նց վե րա բեր յալ դա տա րան նե րի ո րո շ} մն  ե րի), օ րեն քի խախ-
տ} մն  ե րի, կող մե  րի մտադ ր} թ յան բա ցա կա յ} թ յան հետ ևա նք նե րի 
վե րա բեր յալ դր} յթ նե րի մա սին է։ Ընդ ո ր} մ` բո լոր այս դր} յթ նե րը 
հար կա վոր չէ նե րա ռել եզ րա կա ց} թ յան մե ջ, ե թե դրա նք գոր ծի ել-
քի հա մար որ ևէ դեր չեն խա ղ} մ։ Ե թե, օ րի նակ, գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մա նք նե ր} մ ո չի նչ նշ ված չէ գոր ծար քի մաս նա կից նե րի տա-
րի քի, գոր ծ}  նա կ} թ յան այլ բա ղադ րիչ նե րի մա սին, ա պա կա րե լի 
է հան գի ստ եզ րա կաց նել, որ խոս քը գոր ծ}  նակ ան ձա նց մա սին է։ 
Բայց ե թե գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը ման րա մա սն } -
ս} մն  ա սի րե լիս կգտն վեն այն պի սի փաս տեր, ո րո նք կա րող են հան-
գեց նել պայ մա նագ րի ան վա վե ր} թ յա նը, ե թե դրա նց նկատ մամբ 
կի րառ վեն նշ ված դր} յթ նե րը, ա պա ան հրա ժե շտ է ման րա մա սն 
ստ}  գել և հիմն  ա վո րել` արդ յոք պե տք չէ՞ կի րառ ել պայ մա նագ րի ան-
վա վե ր} թ յան այս կամ այն հիմ քը։ 

Գո րծ նա կա ն} մ ա ռան ձին խն դիր է պա հան ջի ի րա վ} ն քի վա ղե-
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մ} թ յան ժամ կետ նե րի հար ցը։ Քաղ. օր.-ի մո տե ց} մն  այն է, որ վա-
ղե մ} թ յ}  նը չի վե րաց ն} մ պա հան ջի ի րա վ} ն քը (Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգ րքի 335 հոդ ված)։ Ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 335 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի` դա տա րա նը հայ ցա յին վա ղե մութ յ}  նը կի րա-
ռում է մի  այն վի ճող կող մի  դի մ}  մի  հի ման վրա, ո րը պե տք է տր վի 
մի  նչև դա տա րա նի կող մի ց վճիռ կա յաց նե լը։ Սա կայն հար կա վոր է 
ստ}  գել վա ղե մ} թ յան կի րառ ման նա խա պայ ման նե րի առ կա յ} թյ} -
նը, ե թե գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե ր} մ այն պի սի ժամ կետ-
ներ են նշ ված, ո րո նք տրա մա բա նա կան են դա րձ ն} մ այդ պի սի 
ստ}  գ}  մը։ Մի ա ժա մա նակ պե տք է } ղ ղա կի ո րեն հղ} մ կա տա րել 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 335 հոդ վա ծի 2-րդ մա սին, ե թե գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րից չի բխ} մ, որ պար տա պա նն ար դեն 
այն վկա յա կո չել է։ 

Այս տեղ ներ կա յաց ված ստ} գ ման քայ լե րը հա մա պա տաս խա նա-
բար գոր ծ} մ են ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի օ րի նա կի պա հան ջի 
ի րա վ} ն քի բո լոր հիմ քե րի հա մա ր։ Յ}  րա քա նչ յ} ր ան գամ պե տք 
է ստ} գ վի յ}  րա քա նչ յ} ր ա ռան ձին նա խա պայ մա նը, ո րի առ կա-
յ} թյ}  նը պար տա դիր է, որ պես զի պա հան ջի ի րա վ} ն քը հիմն  ա վոր-
ված լի նի։ Դա ց} յց է տր ված ս} յն ձեռ նար կ} մ ներ կա յաց ված խն-
դիր նե ր} մ։ 

Խնդ րի փաս տա կան հան գա մա նք նե րի մշա կ}  մը կա րող է իս-
կա պես հան գեց նել այն բա նին, որ ներ կա յաց ված փաս տե րի նկատ-
մամբ հնա րա վոր լի նի կի րա ռել պա հան ջի ի րա վ} ն քի մի  քա նի հի մք։ 
Ե թե այդ պես է, ա պա պար տա դիր պե տք է ստ} գ վեն այդ բո լոր հիմ-
քե րը։ Ինչ պես ար դեն աս վել է, հայ կա կան քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վ} ն ք} մ որ ևէ նշ} մ չկա պա հան ջի ի րա վ} ն քի կ}  մ}  լա ցի ա յի ար-
գել քի մա սի ն։ Բնա կա նա բար, դա չպե տք է հան գեց նի պա հա նջ նե րի 
կրկ նա պա տկ մա նը, այլ պե տք է հան դես գալ մի  այն որ պես մի և ն} յն 
պա հան ջի հա մար մի  քա նի հիմ քի ներ կա յա ց} մ։ 

Ե թե, օ րի նակ, ա ռո չի նչ կամ վի ճար կե լի գոր ծար քի հի ման վրա 
կտա վի սե փա կա նա տե րն այն փո խան ցել է մե կ այլ ան ձի, սա կայն 
սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քը չի ծա գել հա մա ձայն Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 176 հոդ վա ծի` պայ մա նագ րի բա ցա կա յ} թ յան պատ ճա-
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ռով, ա պա սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քի փո խան ցո ղը, ո րը դե ռևս 
կտա վի սե փա կա նա տե րն է, կա րող է կտա վը հետ պա հան ջել Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 274 հոդ վա ծի դր} յթ նե րի հա մա ձայն։ 
Միա ժա մա նակ, նա կա րող է հետ պա հան ջել կտա վը Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ վա ծի հի ման վրա, քա նի որ նոր տի րա պե-
տողն ան հի մն  հա րս տա ցել է։ Ն} յն կեր պով ան ձը կա րող է պա հանջ 
ներ կա յաց նել վն աս պատ ճա ռո ղին Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1058 հոդ վա ծի հի ման վրա, այ սի նքն` դե լիկ տա յին ի րա վ} ն քի հի-
մ} նք նե րով, և զ}  գա հե ռա բար նաև` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1088 հոդ վա ծի հի ման վրա` ապ րան քի թե ր} թ յ} ն նե րի հետ ևան քով 
պատ ճառ ված վն ա սի հա մար պա տաս խա նատ վ} թ յան շր ջա նա կ} մ։ 
Կրակ մա րիչ սար քի վե րա բեր յալ խնդ ր} մ ներ կա յաց վել է այդ պի սի 
ի րա վի ճա կ։ Ար դեն նշ վել է բժշ կա կան սխա լի օ րի նա կի մա սին, ին չը 
կա րող է հան գեց նել բժշ կա կան ծա ռա յ} թ յ} ն նե րի մա տ} ց ման պայ-
մա նագ րից և մի  ա ժա մա նակ դե լիկ տից բխող պա հան ջի ի րա վ} նքի, 
ե թե առ կա են Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 777 և հա ջոր դող հոդ-
ված նե ր} մ սահ ման ված նա խա պայ ման նե րը` Քա ղա քա ցիա կան 
օ րե նսգր քի 408 և հա ջոր դող հոդ ված նե րի հետ կա պի մե ջ, }  ե թե 
մի  ա ժա մա նակ առ կա են նաև Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 և 
հա ջոր դող հոդ ված նե րի նա խա պայ ման նե րը ։

6.  Պա հան ջի ի րա վ� ն քի հիմ քե րի ստ� գ ման հեր թա կա-

ն� թյ�  նը։ Ար դեն նշ վել է, որ պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քեր կա րե լի 
է գտ նել Քաղ. օր.-ի բո լոր բա ժին նե ր} մ։ Քա նի որ կա կ}  մ}  լա ցի ա յի 
հնա րա վո ր} թ յ} ն, բայց նաև հաշ վի առ նե լով, որ ներ կա յաց վ} մ է 
բո լոր խն դիր նե րը կազ մե  լ}  ընդ հա ն} ր կա ռ} ց վա ծք, նպա տա կա-
հար մար է կա նոն ներ սահ մա նել այն մա սին, թե պա հան ջի ի րա վ} ն-
քի ստ}  գ} մն  ինչ հեր թա կա ն} թ յա մբ պե տք է կա տար վի }  ներ կա-
յաց վի։ Գեր մա նի ա յի հա մալ սա րան նե ր} մ և դա տա րան նե ր} մ ձևա-
վոր վել է հետ ևյալ պրակ տի կան։ 

Նախ` ստ} գ վ} մ է պայ մա նագ րից բխող ա ռաջ նա յին }  երկ-
րոր դա յին պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քը։ Սա այն քա նով է «տ րա մա-
բա նական¦, որ պայ մա նագ րից բխող պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քը 
բա ցա ռ} մ է օ րեն քով սահ ման ված պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քի մե ծ 
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մա սի առ կա յ} թ յ}  նը, մաս նա վո րա պես նկա տի է առն վ} մ ա ռա նց 
հա նձ նա րա ր} թ յան գոր ծո ղ} թ յ} ն ներ կա տա րե լ} ց և ան հի մն  հա-
րս տա ց}  մի ց բխող պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քի առ կա յ} թ յ}  նը։ Բա ցի 
այդ, գ} յ քա յին պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քի գո յ} թ յան վրա մե ծ ազ-
դե ց} թյ} ն }  նեն պայ մա նագ րա յին հա րա բե ր} թ յ} ն նե րը։ Այս պես, 
վին դի կա ցի ոն պա հան ջի ի րա վ} ն քը Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 274 հոդ վա ծը կի րա ռե լիս բա ցառ վ} մ է, ե թե կա տի րա պետ ման 
ի րա վ} նք, ո րը, որ պես կա նոն, հի մն  ված է պայ մա նագ րա յին հա րա-
բե ր} թ յան, օ րի նակ` վար ձա կա լ} թ յան պայ մա նագ րի վրա։ 

Ե րկ րո րդ` ստ} գ վ} մ է պայ մա նագ րա յին պա հա նջ նե րին նման 
պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քը, մաս նա վո րա պես` ա ռա նց հա նձ նա րա-
ր} թ յան ի շահ }  րի շի գոր ծե լը (Քաղ. օր.-ի 1048 }  դրան հա ջոր դող 
հոդ ված ներ)։ Սրա նք, թեև բխ} մ են օ րեն քով սահ ման ված պար տա-
վո րա կան հա րա բե ր} թ յ}  նից, քա նի որ պայ մա նա գիր չկա, սա կայն 
շատ մոտ են պայ մա նագ րա յին պար տա վո րա կան հա րա բե ր} թ յ} ն-
նե րին և հղ} մ են կա տա ր} մ դրա նց, ին չը հան գեց ն} մ է այն բա նին, 
որ վե րա ն} մ է հա կաի րա վա կա ն} թ յան չա փա նի շը, ո րը կարևո րա-
գ} յնն է դե լի կտ նե րի հա մա ր։ Ն} յն կեր պով վե րա ն} մ է նաև ի րա-
վա կան հիմ քի բա ցա կա յ} թ յան չա փա նի շը, որն ան հրա ժե շտ է ան-
հի մն  հա րս տաց ման հա մա ր։ 

Եր րո րդ` ստ} գ վ} մ է գ} յ քա յին պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քը։ Ի րա-
յին ի րա վ} նք նե րի բա ցար ձակ բն} յ թի պատ ճա ռով դրա նք գոր ծ} մ 
են բո լո րի նկատ մա մբ և դրա նով իսկ ա վե լի }  ժեղ են, քան պա հա նջ-
նե րի ի րա վ} ն քի մն ա ցած վեր ջին խ} մ բը։ 

Այս վեր ջին խ} մ բը կազ մ} մ է օ րեն քով սահ ման ված դե լի կտ-
նե րից և ան հի մն  հա րս տա ց}  մի ց բխող պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քը։ 
Ի հար կե, պա հա նջ նե րի այս ի րա վ} ն քը ստ} գ ման են թա կա հիմ քե-
րի հեր թա կա ն} թ յ}  ն} մ « վեր ջին» խ} մբն է, սա կայն դա չի նշա-
նա կ} մ, որ դրա նք ա վե լի թ} յլ կամ պա կաս կար ևոր են, քան մյ} ս 
խմ բե րը։ Այս տեղ կար ևոր է սո սկ հեր թա կա ն} թ յ}  նը ո րո շե լը, իսկ 
պրակ տի կան ց} յց է տա լիս, որ դրա նց նա խա պայ ման նե րը հա ճախ 
առ կա չեն, երբ պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քը բխ} մ է այլ հիմ քե րի ց։ 
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7. Եզ րա կա ց� թ յ� ն կազ մե  լը և դրա ձևը։ Ե թե որ ևէ գոր ծի քն-
ն} թ յ} նն ա վա րտ վել է, դրա արդ յ} ն քը պե տք է ներ կա յաց վի։ Դա-
տա վոր նե րը և փաս տա բան նե րը սկզ բ} մ ներ կա յաց ն} մ են ի րե նց 
քն ն} թ յան արդ յ} ն քը, ա պա` հիմն  ա վո ր} մ այդ արդ յ} ն քը։ Այս մե -
թո դը, կար ծես, ո րո շա կի }  թյ} ն և ազ դե ցի կ} թ յ} ն է հա ղոր դ} մ վճ-
ռին և փաս տա բան նե րի ընտր ած մար տա վա ր} թ յա նը։ Ըստ այդմ` 
հիմն  ա վոր }  մը սկս վ} մ է այս պես. «Ա-ն պա հան ջի ի րա վ� նք �  նի 
Բ-ի նկատ մա մբ, ո րով հե տև...¦, իսկ հե տո քայլ առ քայլ ներ կա յաց-
վ} մ է պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քի պայ ման նե րի առ կա յ} թ յ}  նը։ 
Այս պի սով, հիմն  ա վո ր}  մը հա ջոր դ} մ է որ ևէ հար ցի վե րա բեր յալ 
որոշ մա նը/ի րա վա կան գնա հա տա կա նին։ Այ դ}  հան դե րձ, Գեր մա-
նիա յ} մ այս մե  թո դը գո րծ նա կա ն} մ ն} յն խս տ} թ յա մբ չի կի րառ-
վ} մ, ինչ պես, օ րի նակ` Ֆրան սի այ} մ կայաց վող վճիռ նե րի դեպ ք} մ։ 

Հա մալ սա րան նե ր} մ գոր ծե րի մշա կ}  մը տար բեր վ} մ է ներ կա-
յաց ված «վճ ռի ո ճից»։ Խն դիր նե րի լ}  ծ} մն  ե րը տար բեր վ} մ են դա-
տա կան վճիռ նե րից կամ փաս տա բան նե րի գր} թ յ} ն նե րից։ Այս տեղ 
կար ևո րը ոչ թե վճի ռը կա յաց նո ղի հե ղի նա կ} թ յ} նն է, այլ խնդ րի 
լ} ծ ման ճի շտ և գի տա կա նո րեն հիմն  ա վոր ված պա տաս խա նը գրե լը։ 
Հիմն  ա վոր ված պա տաս խան ա սե լով նկա տի է առն վ} մ այն հար ցին 
հիմն  ա վոր պա տաս խան ե լը, թե արդ յո ՞ք կա րող է ան ձը ի րա վա կան 
նոր մե  րի հի ման վրա մե կ }  րի շին ո րո շա կի գոր ծո ղ} թ յ} ն կա տա րե-
լ}  կամ դրա նից ձե ռն պահ մն ա լ}  պա հա նջ ներ կա յաց նե լ։ Հա մալ-
սա րա նա կան ո ճի հար ցա դր ման վրա հի մն  ված այս մո տեց մա նն էլ 
հա մա պա տաս խա ն} մ է այն գոր ծե լա կեր պը, երբ խնդ րի լ} ծ ման 
մե ջ սկզ բ} մ նշ վ} մ է պա հան ջը («Ա-ն Բ-ից պա հան ջ} մ է վն ա սի 
հա տ}  ց} մ»), ա պա նշ վ} մ է, որ Ա-ն կա րող է նման պա հա նջ ներ կա-
յաց նել, ե թե առ կա են X հոդ վա ծի (պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քի) նա-
խա պայ ման նե րը։ Այդ նա խա պայ ման նե րը հա ջոր դա բար վե րա ցա-
կա նո րեն նշ վ} մ են և կի րառ վ} մ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք-
նե րի նկատ մա մբ. «Վ նա սի հա տ�  ց� մ պա հան ջե լ�  Ա-ի ի րա վ� ն քի 
ա ռա ջին նա խա պայ մա նն, ըստ Քաղ. օր.-ի 1058 հոդ վա ծի, այն է, որ 
Բ-ն նրան վն աս է պատ ճա ռե լ։ Բ-ն իր ավ տո մե  քե նա յով նրան վրաեր-
թի է են թար կել և մա րմն  ա կան վն աս վա ծք հա սց րել և վն ա սել նրա 
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հա գ� ս տը։ Սրա նք վն աս ներ են։ Այս պի սով` Բ-ն Ա-ին վն աս է հա սց-
րե լ։ Երկ րո րդ նա խա պայ մա նն այն է, որ գոր ծո ղ� թ յ�  նը կա տար վել 
է հա կաի րա վա կան ե ղա նա կով... Բ-ն... Այս պի սով... Եր րո րդ նա խա-
պայ մա նն այն է, որ Բ-ի գոր ծո ղ� թ յ�  նը վն ա սի ա ռա ջաց ման պատ-
ճա ռն է ե ղել... Բ-ն... Այս պի սով... »։ Նշ ված հար ցե րի ստ} գ ման այս 
շղ թա յի վեր ջ} մ բխեց վ} մ է արդ յ} ն քը` պա տաս խա նը, ոչ թե որ-
պես «վ ճիռ», այլ որ պես մտա ծո ղ} թ յան գոր ծըն թա ցի ա վարտ։ Վե րը 
նշ ված ե րեք քայ լե րից բաղ կա ցած այս կա ռ} ց ված քը` (1) պա հան ջի 
ի րա վ} ն քի հիմ քի վրա պա հան ջի ձևա կեր պ} մ, (2) պա հան ջի ի րա-
վ} ն քի տար րե րի կի րա ռ}  մը գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
նկատ մա մբ և (3) արդ յ} ն քի ձևա կեր պ}  մը, այ սի նքն` խնդ րի պա-
տաս խա նը, ստաց վ} մ է «եզ րա կա ց} թ յան ո ճի», այլ ոչ թե «վճ ռի 
ո ճի¦, ին չը հեշ տաց ն} մ է խնդ րի հա մա կա րգ ված լ} ծման գոր ծըն-
թա ցը1։ Մյ} ս կող մի ց, սա կայն, այս ո ճը կա րող է հան գեց նել ո րո շա կի 
դան դա ղ} թ յան, երբ գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը և նոր մը 
բա ցար ձա կա պես խնդ րա հա ր} յց չեն։ Այդ պի սի դեպ քե ր} մ մի  ան-
գա մայն ար դա րաց ված է օգտ վել «վճ ռի ո ճից» և «եզ րա կա ց} թ յան 
ո ճի» ան ցնել մի  այն դժ վար հար ցե րի դեպ ք} մ, օ րի նակ. « Վար ձա-
կա լ� թ յան պայ մա նա գի րն առ կա է, ո րով հե տև կող մե  րը կն քել են 
հա տ�  ցե լի պայ մա նա գիր ի րը ժա մա նա կա վո րա պես փո խան ցե լ�  
մա սի ն։ Բայց հար ց է, թե արդ յո ՞ք կա տար ված են նաև այդ պա յ մա-
նագ րին ներ կա յաց վող ձևա կան պա հա նջ նե րը...¦։ Այն, թե երբ է 
նպա տա կա հար մար այս կամ այն մե  թո դը կի րա ռե լը, պե տք է ո րո շել 
դրս ևո րե լով ճկ}  ն} թ յ} ն։ 

Այս հար ց} մ, ինչ պես և առ հա սա րակ, ճի շտ է թվ} մ հին ա սաց-
ված քը. «Ա ռա նց վար ժ} թ յան չկա հմ տ} թ յ} ն»։ Խն դիր նե րի այս 
խնդ րա գիր քը հե տա պն դ} մ է այդ պի սի վար ժ} թ յ}  նը դյ}  րաց նե լ}  
նպա տա կ։

1 Անգլոսաքսոնական համալսարաններ} մ գործերի մշակման լ} ծման  
դասավան դ} մը անվանվ} մ է IRAC, ինչը նշանակ} մ է Issue-Rule-Analysis-Con-
clusion կամ Issue-Rule-Application-Conclusion.
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Բաժին II. Ի րա վա կան խն դիր նե ր

Խն դիր 1 

 Բաժ նե տի րա կան ի րա վուն քի ընդ հա նուր 

հի մունք նե ր. Փո խա ռ� թ յան պայ մա նա գիր. 

Հա վա տար մագ րա յին կա ռա վար ման պայ մա նա գիր. 

Հա մա տեղ գոր ծ�  նե � թ յան պայ մա նա գիր 

1.  Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը 

Ա-ն }  Բ-ն 1980-ա կան թվա կան նե րին մի  ա սին սո վո րել են Եր ևա-
նի պե տա կան հա մալ սա րա ն} մ։ Հա մալ սա րա նն ա վար տե լ} ց հե տո 
նրա նց ճա նա պա րհ նե րը բա ժան վել են։ Ա-ն Ռ}  սաս տա ն} մ գոր-
ծա րա ր} թ յա մբ է զբաղ վ} մ և հա րս տա ն} մ, Բ-ն կա րի ե րա է ա նում 
Հա յաս տա նի պե տա կան մար մի ն նե ր} մ, մաս նա վո րա պես` պե տա-
կան ձեռ նար կ} թ յ} ն նե րի կա ռա վար ման ո լոր տ} մ։ Երբ Ա-ն }  Բ-ն 
նո րից հան դի պ} մ են 25 տա րի ան ց, ո րո շ} մ են մի  ա վո րել ի րե նց 
}  նա կ} թյ} ն նե րը։ Նրա նք պայ մա նա վոր վ} մ են, որ Հա յաս տա ն} մ 
պե տ} թ յա նը պատ կա նող փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յ} ն նե րի 
բաժ նե տոմ սե րը մաս նա վո րեց վե լիս Ա-ն կա րող է գ}  մար տրա մադրել 
բաժ նե տոմ սեր գնե լ}  հա մար, իսկ Բ-ն կա րող է ար դի ա կա նաց նել 
մաս նա վո րեց ված փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յ}  նը և կա ռա վա-
րել այն` դառ նա լով այդ ըն կե ր} թ յան տնօ րե ն։ Ի րե նց հան դիպ ման 
հա ջոր դ օ րը Ա-ն Բ-ին է լե կտ րո նա յին նա մակ է }  ղար կ} մ հետ ևյալ 
բո վան դա կ} թ յա մբ. «Հ րա շա լի է, որ այդ քան տա րի ներ ան ց նո րից 
հան դի պե ցի նք, և հրա շա լի է, որ հա մա տեղ մի  բան պե տք է ա նե նք»։ 
Բ-ն պա տաս խա ն} մ է. «Ա յո՛, բա րե կա մս, ի րոք հրա շա լի է»։ 

Ա-ն հիմն  ա կա ն} մ ապ ր} մ է Լոն դո ն} մ։ Ի րե նց հան դի պ}  մի ց 
մե կ տա րի ան ց նա Բ-ից լ} ր է ստա ն} մ, որ գ} լ պա ներ ար տադրող 
Y փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յան բաժ նե տոմ սե րը մաս նա-
վո րեց վե լ}  են։ Բ-ն խնդ ր} մ է, որ Ա-ն 2 մի  լի ոն ԱՄՆ դո լար տրա-
մադ րի, իսկ ին քը պար տա վոր վ} մ է ձե ռք բե րել հա մա պա տաս խան 
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բաժ նե տոմ սե րը և ըն կե ր} թ յ}  նը դա րձ նել շա հ}  թա բե ր։ Ա-ն հա մա-
ձայնվ} մ է ա ռա ջար կին և մե կ շա բաթ ան ց տրա մադ ր} մ պա հա նջ-
ված գ}  մա րը։ Բ-ն հաս տա տ} մ է է լե կտ րո նա յին նա մա կով, որ գ} -
մա րը ստա ցել է` գրե լով. « Հաս տա տ} մ եմ, որ ստա ցել եմ 2 մի  լի ոն 
ԱՄՆ դո լար և այդ գ}  մա րը, ինչ պես և պայ մա նա վոր վել ենք, կօգ-
տա գոր ծեմ մե ր ծրա գի րն ի րա կա նաց նե լ} ` Y փակ բաժ նե տի րա կան 
ըն կե ր} թ յան բաժ նե տոմ սե րը գնե լ}  հա մար»։ Բաժ նե տոմ սե րը ձե ռք 
են բեր վ} մ։ Ա-ն նա մա կով ար տա հայ տ} մ է իր գո հ}  նա կ} թ յ}  նը։ 
Բ-ն դառ ն} մ է ըն կե ր} թ յան տնօ րե ն։

18 ա մի ս ան ց Բ-ն Ա-ից նո րից պա հան ջ} մ է գ}  մար, այս ան գամ 
3 մի  լի ոն ԱՄՆ դո լար` մաս նա վո րեց ման են թա կա կո շիկ ար տադրող 
X փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յան բաժ նե տոմ սե րը գնե լ}  հա-
մա ր։ Ա-ն այդ պա հին հի վա նդ էր և հրա ժար վ} մ է տրա մադ րել գ} -
մա րը։ Բաժ նե տոմ սե րը գն} մ է մե կ այլ ձեռ նե րեց, ո րը փակ բաժ նե-
տի րա կան ըն կե ր} թ յ}  նն ար դի ա կա նաց ն} մ է և 2 տա րի ան ց վե րա-
վա ճա ռ} մ 6 մի  լի ոն ԱՄՆ դո լա րո վ։ 

Ե րբ ե րեք տա րի ան ց Ա-ն վե րա դառ ն} մ է Եր ևան, Բ-ից հետ է 
պա հան ջ} մ իր փո ղն }  Բ-ի ստաց ած շա հ} յ թի իր բա ժի նը։ Պա րզ-
վ} մ է, որ Բ-ն Y փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յան 100 % բաժ նե-
տոմ սե րը, ինչ պես նաև կ}  տակ ված շա հ} յ թը նվի րել է իր հո րեղ բո-
րը։ Ի պա տաս խան` Բ-ն Ա-ից պա հան ջ} մ է հա տ}  ցել այն վն ա սը, 
ո րը պատ ճառ վել է ի րեն այն բա նի հետ ևան քով, որ Ա-ն, հա կա ռակ 
ի րե նց պայ մա նա վոր վա ծ} թ յան, հրա ժար վել է գ}  մար տրա մադ րել 
այժմ շա հա վետ դար ձած կո շի կի գոր ծա րա նը ձե ռք բե րե լ}  հա մա ր։

 
Ա րդ յո ՞ք ար դա րաց ված են Ա-ի �  Բ-ի պա հա նջ նե րը մի  մյա նց 

հան դե պ։

 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն� թ յան ցա նկ

1.  Բար սեղ յան Տ.Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վ} նք, մաս ա ռա ջին, 3-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., - 
Եր., 2006։ 

2. Ա վե տիս յան Վ.Դ., Մե ղր յան Ս.Գ., Քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
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վ} նք (գո րծ նա կան պա րապ մ} նք նե րի ձեռ նա րկ), մաս ա ռա ջին, 
ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2006։

3.  Բեք մե զ յան Գ.,  Սե րոբ յան Դ. և մյ} ս ներ, Քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք (գո րծ նա կան պա րապ մունք նե րի ձեռ նա րկ), երկ րո րդ 
մաս, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2007։ 

4. Ա վե տիս յան Վ.Դ., Կոր պո րա տիվ ի րա վա հա րա բե ր} թ յ} ն նե-
րի ար դի հիմն  ա հար ցե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յ}  ն} մ (տն-
տե սա կան ըն կե ր} թ յ} ն նե րի օ րի նա կով), ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2013։

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 
вторая։ Договоры о передаче имущества. М., 2007. 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 
пятая. Том 1. Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. 
Договоры, направленные на создание коллективных образований. 
М.։ Стаут, 2000 - 2006.   

7. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные 
виды. М., 1999. 

8. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. 
Проспект (ТК Велби), 2015. 

9. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. Т. 2. М., 2011. 

10. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. Волтерс 
Клувер. М., 2009. 
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Խն դիր 2 

Գ� յ քի նկատ մա մբ գ� յ քային ի րա վ� ն քի վե րա բե րյալ 

նախ նա կան նշում2

 1.  Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը.

X սաh մա նա փակ պա տաս խա նատ վութ յա մբ ըն կե րութ յ}  նը 
(ՍՊԸ) Եր ևա նի հա րա վա յին ծայ րա մա սում գտն վող խո շոր հո ղա մա-
սի սե փա կան ա տեր է։ Հո ղա մա սը հեշ տութ յա մբ վա ճա ռե լ}  հա մար 

2 Նախ նա կան նշ}  մը Հա յաս տա ն} մ բո լո րո վին նոր ի րա վա կան ինս տի տ} տ է, 
ո րը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք է ներ մ} ծ վել 2015 թվա կա նին։ 135.1 հոդ-
վա ծը սահ մա ն} մ է, որ նախ նա կան նշ}  մով ա պա հով վ} մ է պե տա կան ռե գիստ-
ր} մ գ} յ քա յին ի րա վ} ն քի գրանց ման պա հան ջի ի րա վ} ն քը: Ա պա հով ման այս 
մի  ջո ցի վե րա բեր յալ պայ մա նա վոր վ} մ են գոր ծար քի կող մե  րը, և գոր ծար քը վա-
վե րաց նող նո տա րը դի մ} մ է գրան ցող մարմն  ին այն գրան ցե լ}  պա հան ջով։ 
Այս պի սով, նախ նա կան նշ} մն  ին քնին գ} յ քա յին ի րա վ} նք չէ, այլ յ}  րա տե սակ 
ա պա հով ման մի  ջոց է։ Այն ա պա հո վ} մ է ի րա յին ի րա վ} ն քի փո փո խ} թ յ} ն 
կա տա րե լ}  պար տա վո րա կան պա հան ջի ի րա վ} ն քը։ Այս պես է այն սահ մա նել 
Գեր մա նիա յի Գե րա գ} յն դա տա րա նը 1975 թվա կա նին ըն դ}  նած իր ո րոշ մամբ 
(տե՛ս Գեր մա նա կան Նո տա րա կան ամ սագ րի 1975թ., էջ 414)։ Այս ա պա հով ման 
մի  ջո ցը գոր ծ} մ է ակ ցե սո րա յին կար գով. այ սինքն՝ կախ ված է ա պա հով ված 
պա հան ջի ի րա վ} ն քի գո յ} թ յ}  նից։ Այս իսկ պատ ճա ռով ճիշտ է նախ նա կան 
նշման նկատ մամբ հա մա պա տաս խա նա բար կի րա ռել այն նոր մե  րը, ո րոնք կի-
րառ վ} մ են ա պա հով ված պա հան ջի ի րա վ} ն քի և այն գ} յ քա յին ի րա վ} ն քի 
նկատ մամբ, ո րին վե րա բե ր} մ է այդ պա հան ջի ի րա վ} ն քը, այ սինքն, օ րի նակ, 
կի րառ ման են թա կա է Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 275 հոդ վա ծը։ 
Քանի որ նախնական նշման ինստիտ} տը հեռանկար} մ գործնական մե ծ 
տնտեսական նշանակ} թյ} ն } նի, և ցանկալի է, որ իրավաբանները և 
մասնավորապես, նոտարները հնարավորինս շ} տ ծանոթանան դրան, այս 
խնդրագրքի հեղինակային խ} մբը որոշել է այստեղ զետեղել նաև մի  խնդիր, 
որն արտացոլ} մ է այս իրավական ինստիտ} տի համալիր բն} յթը։ Այս խնդիրը 
կազմե լ է Ռոլֆ Քնիփերը՝ հենվելով գերմանական դատական պրակտիկայի 
վրա։ Այդ դատական պրակտիկան ներկայացված է Քլա} ս-Վիլհելմ Կանարիսի 
հոդված} մ (Claus-Wilhelm Canaris, Das parzellierte Grundstück, in: Juristische 
Schulung 1969, Seiten 80-87): Խնդրի լ} ծ} մն  էլ տրվել է՝ ելնելով գերմանական 
փորձից՝ հաշվի առնելով հայ իրական} թյան մե ջ դեռևս նմանատիպ խնդիրների 
բացակայ} թյ} նը:
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ՍՊԸ-ն այն բա ժա նում է եր կ}  մա սի, ո րո նք կա դա ստ րում գրա նց-
վում են որ պես ի րա րից ան կախ հո ղա մաս 1 և հո ղա մաս 2։ ՍՊԸ-ն 
որ պես իր ներ կա յա ց}  ցիչ հան դես ե կող գոր ծա դիր տնօ րեն Գ-ի մի -
ջո ցով վա ճա ռում է եր կ}  հո ղա մա սե րն էլ իր մի  ակ մաս նա կից Ա-ին։ 
X ՍՊԸ-ն Ա-ի հա մար գրան ցել է տա լիս նախ նա կան նշում հո ղա մաս 
2-ի նկատ մա մբ։ Ա-ն կա րճ ժա մա նակ ան ց հո ղա մաս 2-ը վա ճա ռում 
է Բ-ին և զի ջում է նրան X ՍՊԸ-ի հան դեպ կա դա ստ րում սե փա կա-
նութ յան ի րա վուն քը գրան ցել թ} յ լատ րե լ}  պա հան ջի ի րա վուն քը և 
նախ նա կան նշ ման կա տա ր}  մը։ Բայց քա նի որ Բ-ին իր պլան ներն 
ի րա կա նաց նե լ}  հա մար հար կա վոր է նաև հո ղա մաս 1-ը, } ս տի Բ-ն 
գնում է Ա-ից այդ հո ղա մա սը ևս։ Ա-ն նո րից զի ջում է նրան X ՍՊԸ-ի 
հան դեպ կա դա ստ րում սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը գրան ցել թ} յ-
լատ րե լ}  պա հան ջի ի րա վուն քը։ X ՍՊԸ-ի դի մ}  մի  հի ման վրա հո ղա-
մաս 1-ի վե րա բեր յալ Բ-ի օգ տին ևս գրա նց վում է նախ նա կան նշում։ 

Այ ն}  հե տև պա րզ վում է, որ նախ քան հո ղա մա սի բա ժա ն} -
մը գրա նց ված սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի հի ման վրա, այ սի նքն` 
նաև բա ժա ն}  մի ց հե տո ա ռա նձ նաց ված եր կ}  մա սե րի (հո ղա մաս 
1 և հո ղա մաս 2) ի րա կան սե փա կա նա տե րը ոչ թե X ՍՊԸ-ն է, այլ 
գոր ծա րար ԳԾ-ն։ Այդ մա սին տե ղյակ են լի նում նաև կա դա ստ րի 
աշ խա տա կից նե րը։ Սա կայն կա դա ստ րում } ղ ղում չի կա տար վում, և 
ԳԾ-ին չեն գրան ցում որ պես իս կա կան սե փա կան ա տի րոջ։ 

Ա րդ յո ՞ք Բ-ն կա րող է դառ նալ հո ղա մա սե րի սե փա կա նա տեր և 

ի՞նչ պե տք է ձեռ նար կի, որ պես զի կա րո ղա նա հաս նել այդ նպա-

տա կին։ Որ ևէ դեր խա ղո ՞ւմ է այն հան գա ման քը` գի տե ՞ր նա, թե՞ ոչ, 

որ Ա-ն X ՍՊԸ-ի մի  ակ մաս նա կի ցն է։

(Են թա դր վում է, որ այս տեղ նշ ված բո լոր գոր ծա րք նե րը կա տար-
վել են ձևին վե րա բե րող բո լոր պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խան։ 
Հնա րա վոր հան րա յին ի րա վա կան ա ռա նձ նա հատ կութ յուն նե րը 
պետք չէ հաշ վի առ նել)։

 
2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն� թ յան ցա նկ

1.  Բար սեղ յան Տ.Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա-
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քա ցի ա կան ի րա վ} նք, մաս ա ռա ջին,  3-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., 
- Եր., 2006։

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 
вторая։ Договоры о передаче имущества. М., 2007. 

3. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. 
Проспект (ТК Велби), 2015. 

4. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. Волтерс 
Клувер. М., 2009. 
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Խն դիր 3 

Ու րի շի հո ղա մա սից սահ մա նա փակ 

օ գտ վե լ�  ի րա վունք. Սեր վի տուտ

 1. Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը. 

Ա-ին սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քով պատ կա ն} մ է Եր ևա ն} մ 
գտն վող կա ռ}  ցա պատ ված հո ղա մաս (հո ղա մաս 1)։ Այդ հո ղա մա-
սի հար ևա ն} թ յա մբ գտն վ} մ է եր կ}  հո ղա մաս` « հո ղա մաս 2-ը» և 
« հո ղա մաս 3-ը», ո րո նք սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քով պատ կա ն} մ 
են Բ-ին։ Հո ղա մաս 2-ը և հո ղա մաս 3-ը ան շա րժ գ} յ քի ա ռան ձին 
մի  ա վոր ներ են և կա դա ստ ր} մ գրա նց ված են որ պես եր կ}  ի րա րից 
ան ջատ հո ղա մա սե ր։ Այս եր կ}  հո ղա մա սե րը փա կ} մ են հո ղա մաս 
1-ի ել քը դե պի մի  ակ հան րա յին նշա նա կ} թ յան ճա նա պա րհ։ Բ-ն 
հաս կա ն} մ է Ա-ի խն դի րը և պատ րա ստ է հո ղա մաս 2-} մ հո ղա մաս 
1-ի օգ տին սեր վի տ} տ սահ մա նել, ըստ ո րի  հո ղա մա սի սե փա կա-
նա տե րը պե տք է ի րա վ} նք }  նե նա ոտ քով կամ ավ տո մե  քե նա յով 
տե ղա շա րժ վե լ}  ե րեք մե  տր լայ ն} թ յա մբ հատ վա ծո վ։ Դրա դի մաց 
տա րե կան պե տք է վճար վի 2000 ՀՀ դրա մ։ Այդ մա սին պայ մա նա-
գի րը վա վե րաց վ} մ է նո տա րի կող մի  ց։ Սխալ մա մբ այդ ի րա վ} ն-
քը գրա նց վ} մ է հո ղա մաս 3-ի նկատ մա մբ։ Քա նի որ հո ղա մա սե րը 
կողք կող քի են գտն վ} մ, ո՛չ Ա-ն, ո՛չ էլ Բ-ն չեն նկա տ} մ կա դա ստ ր} մ 
սեր վի տ}  տի գրա նց ման կա պակ ց} թ յա մբ կա տար ված սխա լը։ Կա-
դա ստ ր} մ կա տար ված գրա նց ման հի ման վրա սեր վի տ}  տով նա-
խա տես ված ճա նա պար հն ան ցկաց վ} մ է հո ղա մաս 3-ով։

 Հե տա գա յ} մ Ա-ն հո ղա մաս 1-ը վա ճա ռ} մ և սե փա կա ն} թ յան 
ի րա վ} ն քով փո խան ց} մ է Գ-ին, իսկ Բ-ն հո ղա մաս 3-ը վա ճա ռ} մ և 
սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քով փո խան ց} մ է Դ-ին։ 

Ե րբ Գ-ն ար տա սահ ման յան } ղ ևո ր} թ յ}  նից վե րա դառ նա լ} ց 
հե տո ցան կա ն} մ է ավ տո մե  քե նա յով ան ցնել դե պի իր հո ղա մա սը 
տա նող ճա նա պար հով, պար զ} մ է, որ Դ-ն այդ ճա նա պար հը մե կ 
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մե տ րով նե ղաց րել է այն պես, որ ավ տո մե  քե նա յով հա զիվ է կա րո ղա-
ն} մ ան ցնե լ։ 

Ե րբ Գ-ն Դ-ից պա հան ջ} մ է վե րա կա նգ նել նախ նա կան լայ ն} թյ} -
նը, բա ցա հայտ վ} մ է տե ղի }  նե ցած մո լո ր} թ յ}  նը, և Դ-ն պա հան-
ջ} մ է ամ բող ջ} թ յա մբ վե րաց նել սեր վի տ}  տը, քա նի որ Ա-ն }  Բ-ն 
պայ մա նա վոր ված են ե ղել, որ սեր վի տ}  տը պե տք է հաս տատ վի ոչ 
թե հի մա նրան պատ կա նող հո ղա մաս 3-} մ, այլ հո ղա մաս 2-} մ։ 

Ա րդ յո ՞ք Դ-ն ի րա վ� նք �  նի պա հան ջե լ�  վե րաց նել սեր վի տ� -

տը ։

Գ-ն վր դով ված է և Դ-ից պա հան ջ� մ է հո ղա մաս 3-� մ վե րա-

կա նգ նել նախ նա կան վի ճա կը (3 մե  տր լայ ն� թ յա մբ ճա նա պար-

հը)։ Արդ յո ՞ք վեր ջի նս �  նի դրա ի րա վ� ն քը ։

 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն� թ յան ցա նկ

1. ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի թիվ ՍԴՈ-29 գոր ծով 
2010թ. հ} ն վա րի 29-ի ո րո շ} մ։

2. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՇԴ/1609/02/11 գոր ծով 2014թ. 
մա յի սի 8-ի ո րո շում։

3. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԿԴ3/0450/02/13 գոր ծով 2014թ. 
նո յեմ բե րի 28-ի ո րո շում։ 

4. Բար սեղ յան Տ.Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա քա-
ցի ա կան ի րա վունք, մաս ա ռա ջին, 3-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., - Եր., 
2006։

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 
вторая։ Договоры о передаче имущества. М., 2007. 

6. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. 
Проспект (ТК Велби), 2015. 

7. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. Волтерс 
Клувер. М., 2009. 
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Խն դիր 4 

Ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տ�  մի ց իր գ� յ քը հետ 

պա հան ջե լ�  ի րա վ� ն քը. Վա ճա ռո ղի 

սե փա կա ն� թ յան ի րա վ� ն քի պահ պան վե լը 

 1. Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը.

«A» ՍՊԸ-ն արդ յ}  նա բե րա կան ե ղա նա կով ար տադ րում է գյ}  ղա-
տն տե սա կան ա պ րա նք նե ր։ Ա մե ն տա րի ծի րա նի բեր քի մի  զգա լի 
մա սը մա տա կա րա րել է մե  ծա ծախ առևտ րով զբաղ վող «Gե ՍՊԸ-ին։ 
Մա տա կա րար ման պայ ման նե րի հա մա ձայն, ո րո նք ա ռա ջադ րել է A-ն 
և ըն դ}  նել է G-ն, ծի րա նը պե տք է մն ա A-ի սե փա կա նութ յ}  նը, քա նի 
դեռ գի նն ամ բող ջութ յա մբ չի վճար վե լ։ Բայց ստա ցո ղը, այ սի նքն` G-ն, 
պե տք է ի րա վունք }  նե նա սո վո րա կան գոր ծա րա րութ յան ե ղա նա կով 
տնօ րի նե լ}  ապ րան քը։ Ե թե ստա ցո ղն օ տա րի ապ րան քը, ապա ըստ 
մա տա կա րար ման պայ ման նե րի, դրա նից բխող գն ման գնի պա հա նջ-
նե րը պե տք է զիջ վեն A-ին։ Այ դ}  հան դե րձ, G-ն` որ պես A-ի ներ կա յա-
ց}  ցիչ, պե տք է պահ պա նի պա հա նջ նե րը ներկայացնել}  ի րա վուն քը։ 
Պայ մա նագ րի գրա վոր ձևը պահ պան ված է։

G-ն իր հեր թին ծի րա նի մի  մա սը մա տա կա րա րել է ման րա ծախ 
առևտ րով զբաղ վող ան հատ ձեռ նար կա տեր E-ին։ Ընդ ո րում` նա 
վեր ջի նիս թ} յ լատ րել է վճար ման կար ճա տև հե տաձ գում։ Բա ցի 
դրա նից, G-ն }  E-ն գրա վոր պայ մա նա վոր վել են, որ գն ման գնի G-ի 
պա հան ջը E-ի հան դեպ չի կա րող զիջ վե լ։

E-ն սահ ման ված ժամ կե տում վճա րել է գն ման պայ մա նա վոր ված 
գի նը և գն ված ծի րա նը վա ճա ռել այլ ան ձա նց։

 Կա րճ ժա մա նակ ան ց G-ն սնն կա ցել է։ A-ն �  զում է պա հա նջ-

ներ ներ կա յաց նել E-ին։ Արդ յո ՞ք վեր ջի նս �  նի նման ի րա վ� նք։
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2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն� թ յան ցա նկ

1. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/2452/02/12 գոր ծով 
2015թ. հ}  լի սի 17-ի  ո րո շ} մ։

2. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ԷԴ/540/02/12 գոր ծով 2015թ. 
հ}  լի սի 17-ի  ո րո շում։

3. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե Ա ԴԴ/0134/02/13 գոր ծով 
2015թ. ապ րի լի 30-ի  ո րո շում։

4. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՍԴ3/0118/02/10 գոր ծով 2011թ. 
հոկ տեմ բե րի 14-ի  ո րո շում։

5. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԵՇԴ/0473/02/10 գոր ծով 
2011թ. մա յի սի 27-ի ո րո շում։

6. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՀՔԴ2/0043/02/08 գոր ծով 
2010թ. մար տի 12-ի  ո րո շ} մ։

7. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/0455/02/09 գոր ծով 
2009թ. փե տր վա րի 13-ի  ո րո շ} մ։

8.  Բար սեղ յան Տ.Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վ} նք, մաս ա ռա ջին, 3-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., - 
Եր., 2006։

9.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վ} նք, Տ.Կ. Բար սեղ յա նի և Գ.Հ. Ղա րա խան յա նի խմբ., երկ րո րդ 
մաս, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2008։

10. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. 
Книга вторая։ Договоры о передаче имущества. М., 2007. 

11. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. 
Проспект (ТК Велби), М., 2015. 

12. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. 
Волтерс Клувер. М., 2009. 

13. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. Т. 2. М., 1997.

14. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. Том II, 
полутом 2. М., 2000.

15. Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском 
праве. Монография. - М.։ Статут, 2010.
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Խն դիր 5 

Ե րաշ խա վո ր� թ յան պայ մա նա գիր. 

Հիմն  ա կան դր� յթ ներ պայ մա նագ րի վե րա բեր յալ. 

Պայ մա նագ րի ան վա վե ր� թ յ�  նը մո լո ր� թ յան 

կամ խա բե � թ յան հիմ քո վ

 1. Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը.

2011թ. հ}  նի սի 10-ին կնք ված պայ մա նագ րով շի նա րա ր} թ յ} ն ի րա-
կա նաց նող ձեռ նար կա տեր ՇՁ-ն շի նա րա րա կան մե  քե նաներ վա ճա ռող 
ՇՄ -ից գնել է շի նա րա րա կան կռ} նկ 50.000.000 դրա մո վ։ Քա նի որ 
ՇՁ-ն չի կա րո ղա ցել ան մի  ջա պես վճա րել պայ մա նագ րով սահ ման ված 
գի նը, կնք վել է տա րա ժամ կետ վճար ման պայ մա նով պայ մա նա գիր, ո րի 
հա մա ձայն պայ մա նագ րի գի նն ամ բող ջութ յա մբ պե տք է վճար վեր մի  նչև 
2011թ. հոկ տեմ բե րի 10-ը։ ՇՁ-ն պար տա վոր վել է ի ա պա հո վումն  պայ-
մա նագ րի գնի վճար ման` իր ստա նձ նած պար տա վո րութ յան կա տար-
ման ե րաշ խա վոր նե րգ րա վե լ։ Նրան հա ջող վել է հա մո զել իր ա տամն  ա-
բ} յժ ԱԲ-ին ստա նձ նել հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րի կա տար ման 
ե րաշ խա վո ր} թ յ}  նը` դրա դի մաց խոս տա նա լով շա հա վետ գին ԱԲ-ի 
ա տամն  ա բ}  ժա րա նի նոր շեն քի կա ռ} ց ման հա մա ր։ Ընդ ո ր} մ` ՇՁ-ն 
ԱԲ-ին խա բե ութ յա մբ հա մո զել է, որ դեռ դե բի տո րա կան մե ծ պա րտ քեր 
}  նի և մի  նչև հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րի գնի վճար ման ժամ-
կե տը լրա նա լը ակն կա լ} մ է բա վա կա նին խո շոր դրա մա յին ներ հո սք, 
ո րով և կկա տա րի կռ} ն կի գն ման պայ մա նագ րով ստա նձ նած վճա րա-
յին պար տա վո րութ յուն նե րը ։

2011թ. հ}  նի սի 14-ին ԱԲ-ն }  ՇՄ-ն հան դի պ} մ են ԱԲ-ի ա տամ-
նա բ}  ժա րա ն} մ` խո սե լ}  ե րաշ խա վո ր} թ յան մա սի ն։ Նրա նք փաս-
տա թ} ղթ են կազ մ} մ, ո ր} մ գր ված է. «ԱԲ-ն պար տա վոր վ} մ է 
կրել հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վ} թ յ} ն շի նա րա րա կան կռ} ն-
կի ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րով ՇՄ -ի առջև ՇՁ -ի ստա նձ նած 
50.000.000 դրամ վճա րե լ}  պար տա վո ր} թ յ}  նը լրիվ կամ մաս նա-
կի չկա տա րե լ}  հա մար»։ 
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ԱԲ-ն ան մի  ջա պես տե ղ} մ ստո րագ ր} մ է ե րաշ խա վո ր} թ յան 
պայ մա նա գի րը, բայց, նախ քան կկա րո ղա նար հա նձ նել ե րաշ խա վո-
ր} թ յ}  նը ՇՄ -ին, նրան շտապ կան չ} մ են ցա վեր }  նե ցող հի վան-
դի մո տ։ ՇՄ-ն հոգ ն} մ է սպա սե լ} ց, վե րց ն} մ է ԱԲ-ի ստո րա գր ած 
փաս տա թ} ղ թը և հե ռա ն} մ ա տամն  ա բ}  ժա րա նից` ա ռա նց մտա-
ծե լ}  այն մա սին, որ ինքն էլ պե տք է այն ստո րագ րի։ Տ} ն հաս նե-
լով` նա ԱԲ-ին նա մակ է գր} մ, ո րով շնոր հա կա լ} թ յ} ն է հայտ ն} մ 
պայ մա նագ ի րը կն քե լ}  հա մա ր։ ԱԲ-ն թեև զայ րա ցած էր ՇՄ -ի վար-
քագծից, սա կայն ո չի նչ չի ձեռ նար կ} մ այն բա նից հե տո, երբ ՇՁ-ն 
նրան մե կ ան գամ ևս հա վաս տի աց ն} մ է, որ իր շի նա րա ր} թ յան 
հա մար շա հա վետ գին է պա հան ջե լ} ։

ՇՄ-ն դրա նից հե տո հի վան դա ն} մ է և մա հա ն} մ 2013թ. ապ-
րի լի 19-ին։ Նրա }  նեց ված քը ժա ռան գ} մ է այ րին` ՇՄԱ-ն։ Այ րին 
 մի  այն 2013թ. նո յեմ բե րի 20-ին ժա ռան գ} թ յան ի րա վ} ն քի վկա-
յա գի րն ստա նա լ} ց հե տո է պար զ} մ, որ շի նա րա րա կան կռ} ն կի 
գի նը դեռ վճար ված չէ։ ՇՄԱ-ն ան մի  ջա պես նա մակ է գր} մ ՇՁ -ին 
և պա հան ջ} մ վճա րե լ։ Պա րզ վ} մ է, որ ՇՁ-ն կ}  տա կել է մե  ծա քա-
նակ պա րտ քեր և տե ղա փոխ վել Մո սկ վա։ Ա պա նաև պա րզ վ} մ է, 
որ շի նա րա րա կան կռ} ն կը դե ռևս 2012-ի փե տր վա րին շ} ռ է ե կել և 
դար ձել շա հա գո րծ ման հա մար մի  ան գա մայն ան պի տա ն` կո րց նե լով 
իր ար ժե քը։ Իսկ շ} ռ էր ե կել այն պատ ճա ռով, որ ե ռա կց ման կա րե-
րը ինչ պես հա րկն է պա շտ պան ված չէ ին կո ռո զի ա յից, ամ բող ջո վին 
ժան գո տել և շ} ռ գա լ}  պատ ճառ է ին դար ձե լ։ 

2014թ. դեկ տեմ բե րին ՇՄԱ-ն գտ ն} մ է ԱԲ-ի ե րաշ խա վո ր} թ յ} -
նը։ Դրա վրա տես ն} մ է ՇՄ -ի կող մի ց ստո րա գր ված նշ} մ այն մա-
սին, որ այդ ե րաշ խա վո ր} թ յ}  նը պա հ} մ է և կօգ տա գոր ծի սո սկ այն 
դեպ ք} մ, ե թե վճա րե լ}  պա հա նջ նե րը չկա տար վեն ա վե լի քան մե կ 
տա րի շա ր}  նա կ։

Շ ՄԱ-ն դի մ} մ է փաս տա բա նի, ով ԱԲ-ին 2014թ. դեկ տեմ բե րի 20-
ին նա մակ է գր} մ, պա հան ջե լով, որ նա վճա րի 50.000.000 դրա մ։ 
ԱԲ-ն ա ռար կ} մ է` նշե լով, որ ՇՄ-ն ժա մա նա կին ի րա վ} նք չ}  ներ 
տա նե լ}  իր կող մի ց ստո րա գր ված փաս տա թ} ղ թը։ Նաև ա ս} մ է, 
որ ՇՁ-ն ի րեն խա բել է։ Վեր ջի նս ի րա կա ն} մ ոչ մի  դե բի տո րա կան 
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պա րտք չի }  նե ցել և ա տա մն ա բ}  ժա րա նն էլ չի կա ռ}  ցել իր նշած 
շա հա վետ գնո վ։ Բա ցի դրա նից, ԱԲ-ի խոս քե րով, շի նա րա րա կան 
կռ} ն կը ո րա կի թե ր} թ յ} ն ներ է }  նե ցե լ։ ԱԲ-ն նաև հա վե լ} մ է, որ 
հնա րա վոր պա հան ջի ի րա վ} ն քի ներ կա յաց ման վա ղե մութ յան ժամ-
կե տն ար դեն ան ցել է։

 
Ա րդ յո ՞ք ՇՄԱ-ն կա րող է ԱԲ-ից պա հան ջել շի նա րա րա կան 

կռ� ն կի դի մաց վճա ր�  մը ։

 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն� թ յան ցա նկ

1. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԵՔԴ/0724/02/08 քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով 18.09.2009 թվա կա նի ո րո շ}  մը։

1. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԵԿԴ/1013/02/13 քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շ}  մը ։

2.  Բար սեղ յան Տ.Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վունք, մաս ա ռա ջին, 3-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., - 
Եր., 2006։ 

3. Ա վե տիս յան Վ.Դ., Մե ղր յան Ս.Գ., Քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վ} նք (գո րծ նա կան պա րապ մունք նե րի ձեռ նա րկ), մաս ա ռա ջին, 
ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2006։

4.  Բեք մե զ յան Գ., Սե րոբ յան Դ.  և մյուս ներ, Քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք (գո րծ նա կան պա րապ մունք նե րի ձեռ նա րկ), երկ րո րդ 
մաս, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2007։

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 
вторая։ Договоры о передаче имущества. М., 2007. 

6. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные 
виды. М., 1999. 

7. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. 
М. 2015. 

8. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. Т. 2. М., 2011. 

9. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. Волтерс 
Клувер. М., 2009. 
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Խն դիր 6 

Հիմ նա կան դր� յթ ներ պայ մա նագ րի 

և ներ կա յա ցուց չութ յան մա սի ն

1.  Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը.

Կ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վ} թ յա մբ ըն կե ր} թ յ}  նը 
Երևա նի մի  քա նի խա ն} թ նե ր} մ հայ կա կան ար վես տի գոր ծեր է 
վա ճա ռ} մ։ Հար մար օբ յե կտ ներ ո րո նե լ}  և գնե լ}  հա մար հա նձ-
նա րա ր} թ յ} ն է տա լիս չո րս ան ձա նց, ո րոն ցից յ}  րա քա նչ յ}  րին 
մի  շր ջան է հատ կաց վ} մ։ Տա րած քի բա ժա ն}  մը չո րս շր ջան նե րի 
կա տար վ} մ է փոխ հա մա ձայ ն} թ յա մբ։ Այդ չո րս ան ձան ցից յ}  րա-
քա նչ յ}  րին տր վ} մ է ե րեք տա րի ժամ կե տով լի ա զո րա գիր, ո րի մե ջ 
նշ ված է հա մա պա տաս խան շր ջա նը։ Բա ցի դրա նից, նրա նց տր վ} մ 
են պայ մա նագ րե րի ձևա թեր թեր, ո րո նք պե տք է օգ տա գոր ծեն ար-
վես տի օբ յե կտ նե րը գնե լիս և ո րոն ց} մ որ պես գնո րդ նշ ված է Կ-ն` 
իր հաս ցե ո վ։ 

Այդ ան ձան ցից մե  կը տի կին Ա-ն է։ Նա ա ռա նձ նա կի ջա նա սի-
ր} թյ} ն է դրս ևո ր} մ, ին չի շնոր հիվ մա տա կա րար նե րի մի  կա յ} ն 
խ} մբ է ստեղ ծ} մ, ո րոն ցից մե  կը` նկա րիչ Բ-ն, Ա-ին հատ կաց ված 
շր ջա նից դ} րս է գտն վ} մ։ Եր կ}  տա րի ան ց Ա-ն իր քե ռի Ք-ի հետ 
ո րո շ} մ է օգ տա գոր ծել հայ կա կան ժո ղո վր դա կան ար վես տի գոր ծե-
րի` Սին գա պ}  ր} մ պատ րա ստ ված նմա նակ նե ր։ Ք-ն իբրև հայ կա-
կան ժո ղո վր դա կան ար վես տի գոր ծեր մա տա կա րա ր} մ է Սին գա-
պ}  ր} մ  պատ րաս տված կեն դա նի նե րի փայ տե 50 քան դա կ։ Մեկ 
ա մի ս ան ց Կ-ն տե ղե կա ն} մ է Ա-ի և Ք-ի պայ մա նա վոր վա ծ} թ յան 
մա սին և ան մի  ջա պես զր կ} մ Ա-ին նախ կի ն} մ տր ված լի ա զո-
ր} թյ}  նից` նրա նից հետ վե րց նե լով լի ա զո րա գի րը ։

 Սա կայն Ա-ի մոտ մն } մ է ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մար 
նա խա տես ված մի  քա նի ձևա թե րթ։ Նա շա ր}  նա կ} մ է օգ տա գոր ծել 
այդ ձևա թեր թե րը և }  րիշ մա տա կա րար նե րից դար ձյալ ար վես տի 
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գոր ծեր է ձե ռք բե ր} մ։ Մաս նա վո րա պես, լի ա զո րագ րի դա դար ման 
պա հին Ա-ն բա նակ ց} թ յ} ն ներ էր վա ր} մ Բ-ի հետ, որ պես զի վեր ջի-
նս ի րեն կտավն  եր տրա մադ րի։ Իսկ լի ա զո րագ րի դա դա ր}  մի ց հե-
տո կն ք} մ է հա մա պա տաս խան պայ մա նա գիր։ Բա ցի դրա նից, Ա-ն 
վար պետ Գ-ի հետ կն ք} մ է 15 ծաղ կա ման ի գն ման պայ մա նա գիր, 
ըստ ո րի ծաղ կա ման նե րը պե տք է մա տա կա րար վե ին մաս-մաս։ 
Լիա զո րագ րի դա դա ր}  մի ց ան տեղ յակ է մն } մ Կ-ի գն} մն  ե րի բաժ-
նի պե տը, և մե կ ա մի ս շա ր}  նակ ըն դ}  ն} մ է Ա-ից ար վես տի գոր-
ծեր, այդ թվ} մ նաև վար պետ Գ-ի պատ րաս տած 10 ծաղ կա մա ն։ 
Երբ այդ ա մի  սն ա վա րտ վե լ} ց հե տո բաժ նի պե տն ի մա ն} մ է Ա-ի լի-
ա զո ր} թ յան դա դա րեց ման մա սին, հրա ժար վ} մ է ըն դ}  նել հա ջորդ 
5 ծաղ կա ման նե րը։ Կ-ն Բ-ին ն} յն պես հայտ ն} մ է, որ կտավն  ե րը չի 
վե րց նի։ 

Գ-ն պա հան ջ� մ է Կ-ից, որ վե րց նի 5 ծաղ կա ման նե րը և վճա-

րի բո լոր 15 ծաղ կա ման նե րի հա մա ր։ Արդ յո ՞ք վեր ջի նս դրա ի րա-

վ� նքն �  նի ։

Բ-ն պա հան ջ� մ է Կ-ից, որ վե րց նի կտավն  ե րը և վճա րի դրա նց 

հա մա ր։ Արդ յո ՞ք նա դրա ի րա վ� նքն �  նի ։

Ք-ն պա հան ջ� մ է Կ-ից, որ վճա րի մա տա կա րար ված կեն դա-

նա կան քան դակ նե րի հա մա ր։ Արդ յո ՞ք դրա ի րա վ� նքն �  նի ։

 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն� թ յան ցա նկ 

1. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ 3-1412(ՏԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր-
ծով 10 հոկ տեմ բե րի 2007թ. ո րո շ} մ` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 319 հոդ վա ծի վե րա բեր յալ։
2.  Բար սեղ յան Տ.Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա քա ցի-
ա կան ի րա վ} նք, մաս ա ռա ջին, 3-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., - Եր., 
2006։ 
3. Ա վե տիս յան Վ.Դ., Մե ղր յան Ս.Գ., Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ} նք 
(գո րծ նա կան պա րապ մ} նք նե րի ձեռ նա րկ), մաս ա ռա ջին, ԵՊՀ 
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հրատ., - Եր., 2006։
4.  Բեք մե զ յան Գ.,  Սե րոբ յան Դ. և մյ} ս ներ, Քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վ} նք (գո րծ նա կան պա րապ մ} նք նե րի ձեռ նա րկ), երկ րո րդ մաս, 
ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2007։
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 
вторая։ Договоры о передаче имущества. М., 2007. 
6. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. 
М., 1999. 
7. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. 
Проспект (ТК Велби), М., 2015. 
8. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. Т. 2. М., 2011. 
9. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. Волтерс 
Клувер. М., 2009. 
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Խն դիր 7

Է լե կտ րո նա յին առևտ րա յին հար թա կի 

տ րա մա դր ման ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի 

ա ռա նձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը 

 1. Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը.

«AuktioNET» առ ցա նց հար թա կը մաս նա վոր ան ձա նց հնա րա վո-
ր} թ յ} ն է ըն ձե ռ} մ ա ճ} ր դի ձևա չա փով վա ճա ռե լ}  }  գնե լ}  ապ-
րա նք ներ։ Պայ ման նե րը սահ ման ված են  «AuktioNET»-ի գոր ծա րք 
կն քե լ}  ընդ հա ն} ր պայ ման նե ր} մ։ Մաս նա կից նե րը պար տա վոր են 
հա մա ցան ց} մ ան ցկաց վող սա կար կ} թ յա նը մաս նակ ցե լ} ց ա ռաջ 
հա մա ձայ նել այդ պայ ման նե րին։ Նշյալ պայ ման նե րից մե ջ բե րե նք 
մե ր գոր ծի հա մար մի  կար ևոր հատ ված.

«5. Ե թե որ ևէ ա ռա ջար կող «AuktioNET»-ի կայ քում «Auktion» ձևա-
չա փով տե ղադ րում է որ ևէ ապ րա նք, ա պա նա դրա նով այդ ապ րան-
քի վե րա բեր յալ պայ մա նա գիր կն քե լուն պար տա վո րեց նող օ ֆեր տա 
է ա նում։ Ընդ ո րում` ա ռա ջար կո ղը սահ մա նում է մե կ նար կա յին գին 
և ժամ կետ (օ ֆեր տա յի ժամ կետ), ո րի ըն թաց քում օ ֆեր տան կա-
րող է ըն դուն վել ա ռա ջա րկ ված գնով։ Ա ճուր դի մաս նա կի ցն ըն դ� -
նում է օ ֆեր տան` ո րո շա կի գին ա ռա ջար կե լով։ Այդ գի նը մար վում 
է, ե թե մե կ �  րիշ մաս նա կից օ ֆեր տա յի ժամ կե տում ա վե լի բա րձր 
գին է ա ռա ջար կում։ Վա ճառ քի ըն թաց ք� մ ապ րա նք ա ռա ջար կող-
նե րի և գին ա ռա ջար կող նե րի կող մի ց հայ տա րա րութ յուն նե ր ա նե լիս 
«AuktioNET»-ը յ�  րա քա նչ յուր դեպ քում հան դես է գա լիս որ պես մյուս 
մաս նակ ցի հա մար հայ տա րա րութ յուն ստա նա լ�  լի ա զոր ներ կա յա-
ց�  ցիչ։

«6. Ա ճուր դի ժամ կե տը լրա նա լ�  կամ օ ֆեր տա յի վա ղա ժամ 
ա վար տի դեպ քում ապ րա նք ա ռա ջա րկո ղի և ա մե  նա բա րձր գ�  մար 
ա ռա ջար կո ղի մի  ջև կնք վում է ապ րան քի ձե ռք բեր ման մա սին պայ-
մա նա գիր, բա ցա ռութ յա մբ այն դեպ քե րի, երբ ապ րա նք ա ռա ջար-
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կո ղն ի րա վունք է �  նե ցել հետ կան չե լ�  օ ֆեր տան և հա նե լ�  առ կա 
ա ռա ջա րկ ված գ�  մար նե րը։ Են թա դր վում է, որ նման ի րա վունք գո-
յութ յուն �  նի, ե թե ապ րա նքն ա ռա նց վա ճա ռո ղի մե  ղա վո րութ յան կո-
րել է, վն աս վել է կամ որ ևէ այլ պատ ճա ռով այլևս չի վա ճառ վում կամ, 
ե թե վա ճա ռո ղը, Հա յաաս տա նի Հան րա պե տութ յան Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 303 �  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի հա մա ձայն, 
ի րա վա ս�  է վի ճար կե լ�  իր հայ տա րա րութ յ�  նը»։

 Վա ճառ քին մաս նակ ցե լ}  հա մար ապ րա նք ա ռա ջար կող նե րը և 
այն գնել ցան կա ցող ան ձի նք պե տք է «AuktioNET» կայ ք} մ գա ղտ-
նա բա ռով պա շտ պան ված մաս նակ ցի հա շիվ բա ցեն։ Է լե կտ րո նա յին 
հա շիվ բա ցե լ}  հա մար նրա նք պար տա վոր են նշել ի րե նց ան ձնա-
կան կոն տակ տա յին տվյալ նե րը (ա նուն, ազ գա նուն, հաս ցե) և ի րե նց 
հա մար ընտ րել մաս նակ ցի ա նուն, ո րով և հան դես կգան հար թա-
կ} մ մյուս մաս նա կից նե րի հա մար։ 

Ու սա նո ղ}  հի B-ն գրա նց ված է «stud.iur2002» ան վա մբ։ Քա նի որ 
մո ռաց կոտ է, գա ղտ նա բա ռն }  մաս նակ ցի ա ն}  նը գրել է մի  թեր թի-
կի վրա, ո րը բո լո րի հա մար տե սա նե լի փա կց ված է իր ան հա տա կան 
հա մա կա րգ չի վրա, ո րից այլ ան ձի նք օգտ վել չէ ին կա րող։ 

B-ն ապ րում է }  սա նող A-ի հետ մի  ա սին վար ձա կա լած ընդ հա-
նուր բնա կա րա նում։ Թեև A-ն էլ է հե տա քրքր վում առ ցա նց գնում նե-
րով և եր բե մն  նաև այ ցե լում է հա մա պա տաս խան հար թա կը, բայց չի 
ցան կա նում բա ցել մաս նակ ցի սե փա կան հա շիվ, քա նի որ չի }  զում 
վտան գել իր ան ձնա կան տվյալ նե րը։ Մի օր A-ն տես նում է, որ նշ-
ված հար թա կում դաշ նա մուր է վա ճառ վում։ Դաշ նա մուր ա ռա ջար-
կո ղը, ո րի ա նունն ի րա կա նում V է, ընտ րել է «musfreund001» ա ն} -
նը։ Նա գոր ծի քն ա ռա ջար կում է մե կ նար կա յին 10.000 ՀՀ դրա մով, 
ա ճուրդն էլ պե տք է տևի 10 օր։ Դաշ նա մ}  րի շ}  կա յա կան գի նը մոտ 
8.000.000 ՀՀ դրամ է։

A-ն ար դեն բա վա կան ժա մա նակ է, ինչ ե րա զում է }  նե նալ սե-
փա կան դաշ նա մուր։ Օգ տա գոր ծե լով B-ի տվյալ նե րը` նա «stud.
iur2002»-ի կող մի ց ա ռա ջար կում է վճա րել 1.000.000 դրամ։ Շատ 
ոգ ևո րված լի նե լով` մո ռա նում է B-ին տե ղե կաց նել իր ծրագ րած գն-
ման մա սին։ 
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Ա ճուր դի ժամ կե տը լրա նա լուց մե կ օր ա ռաջ V-ին զան գա հա րում է 
նրա հար ևան Z-ն։ Վեր ջի նս պա տա հա բար եր րո րդ ան ձան ցից լսել է 
ա ճուր դի մա սին և }  զում է իր քրոջ դս տեր հա մար մի  լավ դաշ նա մ} ր 
գնել։ Z-ն ա ռա ջար կում է V-ին վճա րել կան խիկ դրա մով 8.000.000 
դրամ։ V-ին հի աս թա փեց րել էր ա ճուր դի ըն թաց քը։ Ա ճուր դի ա վար-
տից ըն դա մե  նը մե կ օր ա ռաջ բա րձ րա գ} յն գի նն ա ռա ջար կել էր 
«stud.iur2002»-ը։ V-ն ընդ հա տում է ա ճուր դը, հա նում բո լոր գնե րի 
ա ռա ջա րկ նե րը, ըն դ}  նում Z-ի ա ռա ջար կը և խոս տա նում նրան մե կ 
շա բա թից ա ռա քել դաշ նա մ}  րը։ 

A-ն սար սա փե լի հի աս թափ ված է և B-ին պատ մում է ամ բո ղջ 
պատ մութ յ}  նը։ A-ի ընկճ վա ծութ յ}  նը տես նե լով` B-ն նրա նից չի նե-
ղա նում և }  զում է ա մե ն կե րպ օգ նել, որ  A-ն ձե ռք բե րի դաշ նա մ} -
րը, } ս տի վեր ջի նիս հետ մի  ա սին այ ցե լում է հա մա ցան ցա յին կայ-
քում նշ ված հաս ցե։  Ա պա եր կ}  սով պա հան ջում են ի րե նց հա նձ նել 
դաշ նա մ}  րը։ V-ն հրա ժար վում է։ Նա ա սում է, որ ո՛չ A-ի և ո՛չ էլ B-ի 
հետ պայ մա նա գիր չի կնք վել, իսկ ե թե ան գամ կնք վել է, ա պա այն 
ա ռոչինչ է դաշ նա մ}  րի ար ժե քի և A-ի կող մի ց ա ռա ջա րկ ված գնի մի -
ջև ե ղած ահ ռե լի տար բե րութ յան պատ ճա ռով։ 

Ս տուգ ման են թա կա են մաս նա կից նե րի բո լոր պա հա նջ նե րի 

ի րա վա կան հիմ քե րը։

 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն� թ յան ցա նկ

1.  Բար սեղ յան Տ.Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վ} նք, մաս ա ռա ջին, 3-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., - 
Եր., 2006։ 

2. Ա վե տիս յան Վ.Դ., Մե ղր յան Ս.Գ., Քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վ} նք (գո րծ նա կան պա րապ մ} նք նե րի ձեռ նա րկ), մաս ա ռա ջին, 
ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2006։

3.  Բեք մե զ յան Գ.,  Սե րոբ յան Դ.և մյ} ս ներ, Քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք (գո րծ նա կան պա րապ մունք նե րի ձեռ նա րկ), երկ րո րդ 
մաս, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2007։

4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 
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вторая։ Договоры о передаче имущества. М., 2007. 
5. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные 

виды. М., 1999. 
6. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. 

Проспект (ТК Велби), М., 2015. 
7. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. Т. 2. М., 2011. 
8. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. Волтерс 

Клувер. М., 2009.
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Խն դիր 8 

Պայ մա նագ րա յին ի րա վ� ն քի 

վե րա բեր յալ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 

ընդ հա ն� ր կար գա վո ր� մն  ե ր

 1. Գոր ծի փաս տա կան հան գա ման քնե րը. 

Ա-ն Մար տի րոս Սար յա նի վրձ նի կտա վի սե փա կա նա տեր է։ Ա-ն 
կար ծ} մ է, որ կտա վը լավ կա տար ված պատ ճեն է։ Քա նի որ Ա-ն 
հա վա ք} մ է մի  այն բնօ րի նակ ներ, վա ճա ռ} մ է կտա վը Բ-ին, ո րը 
ն} յն պես կար ծ} մ է, որ պատ ճեն է գն} մ։ Ա-ն և Բ-ն պայ մա նա վոր-
վ} մ են, որ կտա վի գի նը 5.000 դրամ է։ Բ-ն վճա ր} մ է, իսկ Ա-ն 
Բ-ին է հա նձ ն} մ է նկա րը։ Բ-ի` ար վես տի գոր ծե րի ա ռք}  վա ճառ քով 
զբաղ վող ծա նո թը մի  օր այ ցե լ} մ է նրան և }  ս} մն  ա սի րե լով նկա րը` 
եզ րա կա ցն} մ, որ Բ-ն ի րոք Սար յա նի կտա վն  է գնել, և ո րի ար ժե քը 
շատ ա վե լի բա րձր է։ Երբ Ա.-ն ի մա ն} մ է այդ մա սին, ցան կա ն} մ է 
կտա վը հետ ստա նալ Բ-ից։ Վեր ջի նս, բնա կա նա բար, չի }  զ} մ այն 
վե րա դա րձ նե լ։ 

 Լ�  ծեք կող մե  րի մի  ջև ծա գած վե ճը։ 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն�  թյան ցա նկ

1.  Բար սեղ յան Տ. Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վ} նք, չոր րո րդ հրա տա րա կ} թ յ} ն, - Եր,  2011։

2.  Բեք մե զ յան Գ., Ար տա պայ մա նագ րա յին պար տա վո ր} թ յ} ն-
ներ, - Եր., 2009։

3. Александр Шевченко, Галина Шевченко, Деликтные 
обязательства в российском гражданском праве, Издательство 
Статут, - М., 2013.

4. Гражданское право։ Учебник. В 2 т. Том. I. [Текст] / Отв. ред. 
Суханов Е.А. Волтерс Клувер. - М., 2008.
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Харьков, 1996 г.

6. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного 
источником повышенной опасности. Юрид. Лит., - М., 1966.

7. Cane Peter “The Anatomy of Tort Law” Hart Publishing, Oxford 
1997.

8. Markesinis B.S. and Deakin S.F. “Tort Law” 4th Edition, Clarendon 
Press, Oxford 1999.

9. Steven Shavell “Economic Analysis of Accident law”, John M. Olin 
Center for Law, Economics, and Business, Harvard, 2002.
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Խն դիր 9

 Օ ֆեր տա. Ակ ցե պտ. Ներ կա յա ց� ց չ� թ յ�  նը 

քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ� ն ք� մ 

 1. Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը.

13-ամ յա ԱՄ-ն իր հոր` ծնո ղա կան ի րա վուն քով օժտ ված ՎՄ -ի 
և ա ռո ղջ }  ե ռան դուն տա տի կի` ԳՄ -ի հետ մի  ա սին ապ րում է Դի-
լի ջա նում գտն վող ա ռա նձ նա տա նը։ 2015թ. փե տր վա րի 2-ին օր վա 
երկ րո րդ կե սին ԱՄ-ն սո վո րա կա նի նման իր տա տի կի հետ գնում է 
ԼՍ -ի է լե կտ րա կան սար քե րի խա ն}  թը։ Բա նն այն է, որ ԱՄ-ն ար դեն 
վա ղուց }  զում է }  նե նալ «Super-Cool» ա կան ջա կալ նե րի նո րա գ} յն 
մո դե լը, ո րը ց}  ցա դր ված է ԼՍ -ի խա ն}  թի ց}  ցա փեղ կում 35.000 
ՀՀ դրամ վա ճառ քի գնով։ Սա ըն դուն ված շ}  կա յա կան գի նն է։ 

Ա մե ն ա մի ս իր հո րից` ՎՄ -ից, գր պա նի ծախ սի փող ստա նա լով, 
նա հա վա քել է 25000 ՀՀ դրամ։ Բա ցի դրա նից, հայ րը փե տր վար 
ամս վա հա մար գր պա նի ծախ սի փո ղը տա լիս ա սել է. «Ա մե ն ինչ 
ա րա, որ սրա նով կա րո ղա նաս ա կան ջա կալ նե րը ձե ռք բե րել¦։ Բայց 
ԱՄ-ն ցա վով տե ղե կա նում է, որ ԼՍ-ն, ց}  ցա փեղ կի ց}  ցա նա կի հա-
մա ձայն, ա կան ջա կալ նե րի հա մար 35000 ՀՀ դրամ է պա հան ջում։ 

ԱՄ-ն, այ նուա մե  նայ նիվ, ա ռա ջար կում է ԼՍ -ին ց}  ցա փեղ կում 
ց}  ցա դր ված ա կան ջա կալ նե րն ի րեն վա ճա ռել 25000 ՀՀ դրա մով` 
ան պայ ման ցան կա նա լով }  նե նալ այդ ա կան ջա կալ նե րը։ ԱՄ-ն ԼՍ-
ին խնդ րում է, որ մի  նչև } ր բաթ` 2015 թ. փե տր վա րի 6-ը, մտա ծի իր 
ա ռա ջար կի մա սին։ Որ պես ա պա ց} յց, որ իր ա ռա ջա րկն ի րա կան է, 
ԱՄ-ն իր մոտ ե ղած 25000 ՀՀ դրա մն } ղ ղա կի թող նում է ԼՍ -ի մոտ` 
խա ն}  թում։ ԼՍ-ն, տես նե լով ԱՄ-ի տխ րութ յ}  նը, խոս տա նում է կր-
կին մտա ծել ա ռա ջար կի մա սին։ 

Ը նթ րի քի ժա մա նակ ԼՍ-ն այս ա մե  նը պատ մում է իր 15-ամ յա որ-
դուն` ՆՍ -ին։ Վեր ջի նս աշ խա տում է հոր խա ն}  թում, քա նի որ օ րեն-
քով նա խա տես ված կար գով }  նի աշ խա տե լ}  ի րա վ} նք։ Մի ա ժա-
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մա նակ ՆՍ-ն լավ ճա նա չում է ԱՄ-ին։ ՆՍ-ն կար ծում է, որ 25000 
ՀՀ դրա մը լավ գին է ա կան ջա կալ նե րի հա մար, բայց սխալ մա մբ 
են թադ րում է, որ ց}  ցա փեղ կում ց}  ցա դր ված ա կան ջա կալ նե րը հին 
մո դե լի են, ո րի շ}  կա յա կան գի նն այդ պա հին կազ մում է 17500 ՀՀ 
դրամ։ 

2015թ. փե տր վա րի 3-ին ԼՍ-ն ՆՍ -ի հետ վե ճի է բռն վում` ա սե-
լով, որ որ դին ան հ}  սա լի է։ Թեժ վե ճից հե տո ԼՍ-ն որ դուն զր կում 
է ներ կայա ցուց չի լի ա զո րութ յ}  նից և խա ն}  թում աշ խա տե լ}  ի րա-
վուն քից։ Չնա յած դրան` ՆՍ-ն, 2015թ. փե տր վա րի 6-ի ա ռա վոտ յան 
քա ղա քի կե նտ րո նում հան դի պե լով ԳՄ -ին, ա սում է նրան, որ ԱՄ-ն 
կա րող է ստա նալ ա կան ջա կալ նե րը 25000 ՀՀ դրա մով։

 Մի քա նի օր ան ց ի մա նա լով այդ մա սին ԼՍ-ն չա փա զա նց զայ-
րա նում է, սա կայն ար դա րա ցի ո րեն հ} յս է տա ծ} մ, որ ԳՄ-ն մո-
ռա ցած կլի նի այդ լ}  րը հա ղոր դել ԱՄ-ին։ Ար դեն այդ պատ ճա ռով 
նա կաս կա ծում է գոր ծար քի վա վե րութ յա նը։ Ի րեն ա պա հո վագ րե լ}  
հա մար նա ցան կա նում է հար ցին վե րջ նա կան լ}  ծում տալ և օր վա 
երկ րո րդ կե սին գնում է այն տուն, որ տեղ ապ րում են ԱՄ-ն, ՎՄ-ն }  
ԳՄ-ն։ Այն տեղ հան դի պում է ԳՄ -ին և ա սում նրան, որ իր կար ծի քով 
գոր ծա րքն ան վա վեր է, քա նի որ մո դե լի վե րա բեր յալ մո լո րութ յուն է  
ե ղել, իսկ նա խա պես վճար ված գ}  մա րը վե րա դա րձ նում է ԳՄ -ին։ 

Ե րբ ԱՄ-ն մե կ ժամ ան ց տուն է գա լիս, և ԳՄ-ն նրան ա մե ն ինչ 
պատ մում է, նա ԼՍ -ից պա հան ջում է, որ ա կան ջա կալ նե րը տա ի րեն 
25000 ՀՀ դրա մով։ 

Ա րդյո ՞ք ԱՄ-ն ԼՍ-ին նման պա հա նջ ա ռա ջադ րե լ�  ի րա վունք 

�  նի։

 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն�  թյան ցա նկ 

1.  Բար սեղ յան Տ. Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վ} նք, չոր րո րդ հրա տա րա կ} թ յ} ն, - Եր., 2011։

2.  Բեք մե  զյան Գ., Ար տա պայ մա նագ րային պար տա վո ր}  թյ} ն-
ներ, - Եր., 2009։

3. Александр Шевченко, Галина Шевченко, Деликтные 
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обязательства в российском гражданском праве, Издательство 
Статут, -М., 2013.

4. Гражданское право։ Учебник. В 2 т. Том. I. [Текст] / Отв. ред. 
Суханов Е.А. Волтерс Клувер. -М., 2008.

5. А. И. Загорулько, Обязательства по возмещению вреда. 
Харьков, 1996 г.

6. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного 
источником повышенной опасности. Юрид. Лит., -М., 1966.

7. Cane Peter,  The Anatomy of Tort Law, Hart Publishing, Oxford 
1997.

8. Markesinis B.S. and Deakin S.F. Tort Law, 4th Edition, Clarendon 
Press, Oxford 1999.

9. Steven Shavell, Economic Analysis of Accident law”, John M. Olin 
Center for Law, Economics, and Business, Harvard, 2002.
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Խն դիր 10

 Ֆի նան սա վո ր� մ` դրա մա կան պա հան ջի զիջ ման 

դի մաց (ֆակ տո րի նգ)

1.  Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը. 

Ա-ն }  նի է լե կտ րա կան սար քե րի խա նութ։ Նրա հա ճա խո րդ նե րը 
սպա ռող ներ և մի  շա րք մի  ջին ձեռ նար կա տե րեր են։ Իր ար տադ րա-
կան ծախ սե րը նվա զեց նե լ}  և ֆի նան սա վո րում ա պա հո վե լ}  նպա-
տա կով նա Բ բան կի հետ գրա վոր պայ մա նա գիր է կն քում։ Ըստ այդմ` 
կող մե  րը պայ մա նա վոր վում են, որ Ա-ն բա նկին է հա նձ նում բո լոր 
ներ կա }  ա պա գա դրա մա կան պա հա նջ նե րը, ո րո նք ա ռա ջա նում են 
իր հա ճա խո րդ նե րի հետ կն քած ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րե րից։ 
Բան կը պար տա վոր վում է ըն դ}  նել այդ պա հա նջ նե րը։ Ընդ ո րում` 
ո րոշ վում է, որ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց հետ կն քած պայ մա նագրե-
րից բխող պա հա նջ նե րը զիջ ե լիս բա նկն ի րա վունք }  նի ստ}  գե լ}  
ի րա վա բա նա կան ան ձի վճա ր}  նա կութ յ}  նը և ի րա վունք }  նի այդ 
ստ}  գ}  մի ց հե տո ա ռա նց հիմ քե րը նշե լ}  մե ր ժել պա հան ջը ստանձ-
նե լը։ Ինչ վե րա բե րում է սպա ռող նե րի պա հա նջ նե րին, ա պա Ա-ն 
ե րաշ խա վո րում է բան կի ա ռաջ նրա նց վճա ր}  նա կութ յ}  նը։ Բան կը 
պար տա վոր վում է կա տա րել պար տա պան նե րի հաշ վա պա հութ յ}  նը` 
հաշ ի վը ներ կա յաց նե լուց մի  նչև պա րտ քի վճար ման մա սին հի շեց նե-
լը և պա հան ջը բռ նա գան ձե լը։ Բա ցի դրա նից, այն պար տա վոր վում 
է ա պա գա պա հա նջ նե րի հա նձն ման պա հին Ա-ին փո խան ցել հաշ-
վի գ}  մա րի 80%-ը։ Գ}  մա րի մն ա ցոր դը նա կպա հի մի  նչև պար տա-
պա նի կող մի ց վճա ր}  մը կա տա րե լը։ Բան կը 1,5%-ի վար ձավ ճար է 
հաշ վար կում և լրա ց}  ցիչ 1,5% էլ որ պես «վ ճա ր}  նա կութ յան վա րձ¦ 
ի րա վա բա նա կան ան ձա նց նկատ մա մբ պա հա նջ նե րի հա մար։ 

Ա-ն }  բան կը Ա-ի հայտ նի հա ճա խո րդ նե րին տե ղե կաց նում են 
այս պայ մա նա վոր վա ծութ յան մա սին։ 

Եր ևան տե ղա փոխ ված Գ-ն այս տեղ ռես տո րան է բա ցում և Ա-ից 
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գնում գի նի նե րի սառ նա րան 10.000.000 ՀՀ դրա մով, իսկ եր կ}  շա-
բաթ ան ց էլ` ա ման ներ լվա նա լ}  մե ծ մե  քե նա 8.000.000 ՀՀ դրա մով։ 
Ա-ն, ինչ պես և պայ մա նա վոր վել է ին, այս եր կ}  պա հա նջ նե րը զի ջում 
է բան կին։ Ո՛չ նա և ո՛չ էլ բան կը Գ-ին չեն տե ղե կաց նում այդ զիջ-
ման մա սին։ Բ-ն ստ}  գում է Գ-ի վճա ր}  նա կութ յ}  նը, դրա դրա կան 
ա վար տից հե տո ստա նձ նում պա հա նջ նե րը և Ա-ին յ}  րա քանչյուր 
պա հան ջի հա մար 80%-ով վար կա վո րում, այ սի նքն` 8.000.000 
դրամ մե կ պա հան ջի և 6.400.000 դրամ` մյ}  սի  հա մար։ Բայց այս 
ըն թաց քում Գ-ն հայ տա րա րում է Ա-ին, որ գի նի նե րի սառ նա րա նի 
մա տա կա րար ման հա մար պա հան ջը հաշ վան ցում է մի  պա հան ջով, 
որն }  նե ցել է նրա հան դեպ մե կ }  րիշ գոր ծար քի հի ման վրա։ Այդ 
գ}  մա րը կազ մում էր 10.000.000 դրամ։ Ա-ն չի վի ճար կում այդ պա-
հան ջի գո յութ յ}  նը։ 

Ե րբ բան կը Գ-ից պա հան ջում է 10.000.000 դրամ վճա րել, նա 
հրա ժար վում է վճա րե լուց` ա սե լով, որ այլևս պա րտք չ}  նի։ 

Ա րդ յոք բան կը կա րո ՞ղ է Գ-ից պա հան ջել, որ վճա րի։

 

Ե րեք ա միս ան ց պա րզ վում է, որ Գ-ն ռես տո րա նի բաց ման ծախ-
սե րի առն չութ յա մբ սխալ հաշ վա րկ է ա րել։ Նա ան վճա ր}  նակ է 
դառ նում և այլևս չի կա րո ղա նում փա կել ա ման ներ լվա նա լ}  մե  քե-
նա յի հա շի վը։ 

Ա նվ ճա ր}  նակ է դառ նում նաև մաս նա վոր հա ճա խո րդ են, ով սե-
փա կան սպառ ման հա մար 800.000 դրա մով սառ նա րան էր գնել։ 
Այս տեղ ևս բան կը Ա-ին 640.000 դրա մով վար կա վո րել էր։ 

Բան կը պա հան ջում է Ա-ից վճա րել ի րեն 10.000.000 դրամ, ինչ-
պես նաև Գ-ի հետ գի նի նե րի սառ նա րա նի վե րա բեր յալ կն քած գոր-
ծար քից եր կուա կան 1,5% և 6.400.000 դրա մի  վե րա դա րձ` Գ-ի հետ 
ա ման ներ լվա նա լ}  մե  քե նա յի վե րա բեր յալ կն քած գոր ծար քից։ Բա-
ցի այդ, նա պա հան ջում է 640.000 դրա մի  վե րա դար ձը Ե-ի հետ կն-
քած պայ մա նագ րից։ 
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Ա րդ յո ՞ք բա նկն �  նի դրա ի րա վուն քը։

 
Ի նչ պես Ա-ն, այն պես էլ բան կը հի աս թափ ված են ի րե նց գոր ծա-

րար հա րա բե րութ յուն նե րից, և նրա նք հե տա գա յի հա մար լ}  ծում են 
ի րե նց մի  ջև կնք ված պայ մա նա գի րը։ 

Բան կի գոր ծա դիր տնօ րեն ԳՏ-ն, ո րին մե ծ հա տուց մա մբ ա զա տել 
են աշ խա տան քից, }  զում է ա վե լի շատ փող վաս տա կել։ Ա-ի մա սին 
բա րձր կար ծիք }  նե նա լով` ԳՏ-ն հան դի պում է նրան և ա ռա ջար-
կ} մ ա պա գա յի հա մար պայ մա նա գիր կն քել, ո րը նման է բան կի հետ 
կն քած պայ մա նագ րին։ Գրա վոր պայ մա նագ րով նրա նք հիմ նա կա-
նում ն} յն պայ ման նե րն են սահ մա նում, բայց չեն ընդ գր կում հաշ վա-
պա հութ յ}  նը վա րե լ}  և վճա ր}  նա կութ յան վար ձավ ճա րի վճար ման 
պար տա վո րութ յ}  նը. ԳՏ-ն հրա ժար վում է և° դրա նից, և° վճա ր}  նա-
կութ յունն ստ}  գե լուց, որն ա նել պար զա պես ի վի ճա կի չէ։ Նա վս-
տա հում է Ա-ին։ 

Ար դեն ա ռա ջին պա հան ջը, ո րը Ա-ն հա նձ նում է ԳՏ -ին, չի վճար-
վում։ Ա-ն է լե կտ րա կան փռի մա տա կա րար ման մա սին պայ մա նա-
գիր էր կն քել ձեռ նար կա տեր Ձ-ի հետ, և այս ա ռա ջին պա հան ջը 
այդ պայ մա նագ րից բխող գն ման գի նն է։ ԳՏ-ն Ա-ին փո խան ցել էր 
2.000.000 ՀՀ դրամ գն ման գնի 80%-ը, այ սի նքն` 1.600.000 ՀՀ 
դրամ։ Ձ-ն պայ մա նագ ի րը կն քե լուց հե տո դար ձել էր ան վճա ր}  նակ։ 

ԳՏ-ն Ա-ից պա հան ջում է վե րա դա րձ նել 1.600.000 ՀՀ դրա մը։ 
Արդ յո ՞ք վեր ջի նս նման պա հան ջի ի րա վունք �  նի։

 
2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն� թ յան ցա նկ

 1. Բար սեղ յան Տ.Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա քա-
ցի ա կան ի րա վ} նք, Մաս ա ռա ջին, 3-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., - Եր., 
2006։

 2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ} նք, 
մաս երկ րո րդ, 4-րդ հրատ, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2011։ 

 3. Բեք մե զ յան Գ. ,  Սե րոբ յան Դ. և մյ} ս ներ, Քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք (գո րծ նա կան պա րապ մունք նե րի ձեռ նա րկ), երկ րո րդ 
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մաս, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2007։
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

вторая։ Договоры о передаче имущества. М., 2007. 
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

пятая. Том 1. Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. 
Договоры, направленные на создание коллективных образований.

6. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные 
виды. М., 1999. 

7. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. М., 
2015. 

8. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. Т. 2. М., 2011. 

9. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. Волтерс 
Клувер. М., 2009.
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Խն դիր 11

 Ա ռա նց հա նձ նա րա ր� թ յան` ի շահ �  րի շի 

գոր ծո ղ� թ յ� ն նե ր

 1. Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը.

 Բազ մաբ նա կա րան շեն քում A-ն բնա կա րա նի սե փա կա նա տեր է։ 
Այդ բնա կա րա նի ան մի  ջա պես վեր և} մ գտն վող բնա կա րա նի սե փա-
կա նա տե րն է B-ն, որն այն տեղ ապ րում է իր մոր հետ։ B-ն փո քր-
ինչ տա րօ րի նակ մա րդ է }  չի շփ վում հար ևան նե րի հետ։ Մի օր A-ն 
նկա տում է, որ սեն յա կի ա ռաս տա ղից ջուր է կա թում։ Վա զում է B-ի 
բնա կա րան }  դռան զան գը տա լիս։ Երբ ոչ ոք դ}  ռը չի բա ցում, և 
մե կ }  րիշ հար ևան A-ին հա ղոր դում է, որ մի  քա նի շա բաթ է չի տե-
սել ո՛չ B-ին և ո՛չ էլ նրա մո րը, A-ն ո րո շում է ջար դել դ}  ռը, քա նի որ 
ի րա վա մբ են թադ րում է, որ ջրի խո ղո վակ է պայ թել։ Մտ նե լով բնա-
կա րան` նա ա հա վոր բան է տես նում. տես ն} մ է հար ևա նի մոր դի ա-
կը։ Բա ցի դրա նից, նրա աչ քին է ընկ նում հար կա յին մա րմ նի կող մի ց 
}  ղա րկ ված մի  նա մակ։ Բա ցում է նա մա կն }  կար դում, որ հար կա յին 
մար մի  նը բռ նա գա նձ ման սպառ նա լի քով B-ից պա հան ջում է ո րո շա-
կի ժամ կե տում վճա րել հար կե րը։

A-ն կա նգ նեց նում է ջրի հոս քը և զան գա հա րում ջր մուղ կո յ}  ղին 
շա հա գոր ծող կազ մա կեր պ} թ յա նը, ո րը և վե րա նո րո գում է խո ղո վա-
կը A-ից ստա ցած կան խավ ճա րի դի մաց։ Իսկ հա տա կի վն աս ված քը, 
որն ա ռա ջա ցել էր խո նա վութ յ}  նից, մաս նա գի տութ յա մբ որմ նա դիր 
A-ն ինքն է վե րաց նում։ Նա վե րաց նում է նաև իր բնա կա րա նի ա ռաս-
տա ղին ա ռա ջա ցած վն աս ված քը։ Բա րի մա րդ լի նե լով` նաև զան գա-
հա րում է թաղ ման բյ}  րո, ո րը և հար ևա նի մո րը թա ղում է հա մե ստ, 
բայց ար ժա նա վա յել ձևով։ Բայց թաղ ման բյ}  րոն պա հան ջում է 
ան մի  ջա պես փա կել հա շի վը, և A-ն հա մա ձայ նում է կա տա րել այդ 
վճա ր}  մը։ Բա ցի դրա նից, նա ցան կա նում է փր կել B-ին հար կա յին 
մա րմ նի հետ տհաճ խն դիր նե րից և վճա րում է հա մա պա տաս խան 
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հար կե րը։ Ի հար կե B-ի բնա կա րա նը տ}  ժել էր, և A-ն վճա րում է ի րեն 
ծա նոթ վե րա նո րո գող կազ մա կեր պութ յա նը բնա կա րա նի պա տե րը 
ներ կե լ}  հա մար։

A-ին չի հա ջող վում պար զել, թե B-ն որ տեղ է գտն վում։ Ոչ ոք չգի-
տի, թե նա որ տեղ է։ Երբ B-ն եր կ}  շա բաթ ան ց տուն է վե րա դառ-
ն} մ, A-ն պա հան ջում է, որ նա  հա տ}  ցի ի րեն այն գ}  մար նե րը, 
ո րո նք վճա րել է ջր մուղ- կոյ}  ղուն, թաղ ման բյ}  րո յին և վե րա նո րո-
գող կազ մա կեր պ} թ յա նը` վեր ջին նե րիս կող մի ց մա տուց ված ծա ռա-
յութ յուն նե րի դի մաց։ Ա պա նաև պա հան ջում է հա տ}  ցել հար կա յին 
վճա րում նե րն }  ո րո շա կի վար ձատ րութ յուն իր կա տա րած աշ խա-
տա նք նե րի հա մար։ Ի դեպ, դ}  ռը ջար դե լիս, նա վն աս վել էր` պատ-
ռե լով նաև իր վերնաշապիկը։ Նա B-ից պա հան ջում է բուժ ման ծախ-
սե րի հա տ}  ցում և նոր սվի տեր։ 

Ի պա տաս խան B-ն ա սում է, որ ին քը հե ռա ցել է բնա կա րա նից }  
տե ղա փոխ վել ար տա սահ ման, ո րով հե տև վե րջ նա կա նա պես գժտ վել 
է մոր հետ և ցան կա ցել է խ}  սա փել հար կա յին պար տա վո ր}  թյուն-
նե րը կա տա րե լուց։ Ընդ ո րում, նրա պնդ մա մբ, դա հայտ նի է ե ղել 
բո լոր հար ևան նե րին։ Բնա կա րա նի ճա կա տա գի րը, նրա խոս քով, 
ի րեն բո լո րովին չի հե տա քրք րում, քա նի որ ա ռա նց այդ էլ դրա գի նը 
վճար ված չէ, և այն ծան րա բե ռն ված է հի փո թե քով։ Այս ան գամ ե կել 
է Հա յաս տան ժա ռան գ} թ յ} նն ըն դ}  նե լ}  հա մար, ին չը և ա րել է 
}  շ}  տով հե ռա նա լ}  է։ Նա A-ին մե  ղադ րում է այդ բո լոր ծախ սերն 
ա նե լ}  հա մար։ Եվ ա սում է, որ վեր ջի նս պար զա պես գոր ծել է իր 
բնա կա րա նը վն ա սից փր կե լ}  նպա տա կով։ B-ն ա սում է, որ մտա դիր 
չէ ինչ-որ բան վճա րել A-ին։

A-ն �  զում է ի մա նալ` ի րա վունք �  նի՞ պա հան ջե լ�  B-ից հա տ� -

ցե լ�  բո լոր նշ ված վճա րում նե րը։

 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն� թ յան ցա նկ

 1. Բար սեղ յան Տ.Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա քա-
ցի ա կան ի րա վ} նք, մաս ա ռա ջին, 3-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., - Եր., 
2006։
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 2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ} նք, 
մաս երկ րո րդ, 4-րդ հրատ, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2011։

 3. Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ} նք, 
մաս եր րո րդ, 4-րդ հրատ, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2011։ 

4.  Բեք մե զ յան Գ., Սե րոբ յան Դ.  և մյ} ս ներ, Քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք (գո րծ նա կան պա րապ մունք նե րի ձեռ նա րկ), երկ րո րդ 
մաս, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2007։

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 
вторая։ Договоры о передаче имущества. М., 2007. 

6. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. 
Проспект (ТК Велби), М., 2015. 

7. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. Т. 2. М., 2011.

 8. Гражданское право. Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. Т. 3. М., 2011.

9. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А. Суханова. Волтерс 
Клувер. М., 2009. 
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Խն դիր 12

 Վնաս պատ ճա ռե լ�  հե տևան քով ծա գած 

պար տա վո ր� թ յ� ն նե ր

 1. Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը3. 

Ա ռևտ րա յին ներ կա յա ց}  ցիչ Հ-ն իր ավ տո մե  քե նան ա ռա վոտ յան 
ժա մը 9։00-ին սահ ման ված կար գով կա նգ նեց ն} մ է փո ղո ցի` կա յան-
ման հա մար հատ կաց ված հատ վա ծում։ Երբ ժա մը 10։00-ին վեր ջի նս 
վե րա դառ ն} մ է ավ տո մե  քե նա յի մոտ , պար զ} մ է, որ մե կ }  րիշ ավ տո-
մե  քե նա իր ճա նա պար հը փա կել է։ Այդ երկ րո րդ ավ տո մե  քե նան սահ-
ման ված կար գի խա խտ մա մբ կա նգ նած էր փո ղո ցի երկ րո րդ շար քում. 
այն ապ րա նք ներ տե ղա փո խող ավ տո մե  քե նա էր, ո րով L ՍՊԸ-ի ա ռա-
քող ծա ռա յութ յան աշ խա տող Ա-ն ապ րա նք էր ա ռա քում։ Ապ րան քը 
դա տար կե լուց հե տո Ա-ն սր ճա րա նում հան դի պել էր ըն կեր նե րին և ո րո-
շել նրա նց հետ նա խա ճա շել։ Հ-ին ոչ մի  կե րպ չի հա ջող վում դուրս գալ 
կայա նա տե ղից։ Ան հա ջո ղութ յա մբ են պսակ վում նաև վա րոր դին գտ նե-
լ}  կամ քար շակ ման (բուք սի րա յին) ծա ռա յութ յան հետ կապ վե լ}  նրա 
փոր ձե րը։ Հ-ն մի  այն ժա մը 11։00-ին է կա րո ղա նում վեր ջա պես մե կ նել, 
ո րով հե տև Ա-ն ա վե լի շուտ չի վե րա դառ նում իր ավ տո մե  քե նա յի մոտ։ 

Ս րա հետ ևան քով Հ-ն չի կա րո ղա նում նա խա տես վա ծի հա մա ձայն 
ժա մը 11։45-ին լի նել 70 կմ հե ռա վո րութ յան վրա գտն վող վայ ր} մ, 
որ տեղ ն} յն պես ապ րա նք պե տք է ա ռա քեր։ Հաս տատ վում է, որ } -
շա նա լ}  պատ ճա ռով նրան հա սց վել է 500000 ՀՀ դրա մի  վն աս։

 
Ի մա նա լով, որ Ա-ն վն ա սի հա տ� ց ման հա մար մի  ջոց չ�  նի, նա 

այդ գ�  մա րը պա հան ջում է L ՍՊԸ-ից։ Արդ յո ՞ք վեր ջի նս նման պա-

հա նջ ներ կա յաց նե լ�  ի րա վունք �  նի։ 

3 Այս գործի մի  մասը պրոֆ. Ռ. Քնիպերը վերցրել է Էքերտ/Հաթենհա} երի 
«75 քննական աշխատանքներ Քաղաքացիական օրենսգրքի վերաբերյալ» 
ժողոված} ից (Eckert/Hattenhauer, 75 Klausuren aus dem BGB, 12. Aufl age 2008, 
Fall 60):
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L ՍՊԸ-ն էլ պն դում է, որ Ա-ն պե տք է շտապ դե ղա մի  ջոց ներ ա ռա-
քեր, որ նա մի  շտ շատ պար տա ճա նաչ է աշ խա տել և որ Հ-ն ի վեր ջո 
կա րող էր  օգտ վել տաք ս} ց։

 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն�  թյան ցա նկ

1.  Բար սեղ յան Տ. Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յան քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վ} նք, չոր րո րդ հրա տա րա կ} թ յ} ն, - Եր., 2011։

2. Գ. Բեք մե զ յան, Ար տա պայ մա նագ րա յին պար տա վո ր} թ յ} ն-
ներ, - Եր., 2009։

3. Александр Шевченко, Галина Шевченко, Деликтные 
обязательства в российском гражданском праве, Издательство 
Статут, -М., 2013.

4. Гражданское право։ Учебник. В 2 т. Том. I. [Текст] / Отв. ред. 
Суханов Е.А. ВолтерсКлувер. -М., 2008.

5. А. И. Загорулько, Обязательства по возмещению вреда. 
Харьков, 1996.

6. Кра сав чи ков О.А. Воз ме ще ние вре да, при чи не н но го источ-
ни ком по вы шен ной опас ности. Юрид. Лит., -М., 1966.

7. Cane Peter “The Anatomy of Tort Law” Hart Publishing, Oxford 
1997.

8. Markesinis B.S. and Deakin S.F. “Tort Law” 4th Edition, 
Clarendon Press, Oxford 1999.

9. Steven Shavell “Economic Analysis of Accident law”, John M. 
Olin Center for Law, Economics, and Business, Harvard, 2002.
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Խն դիր 13

 Վնա սի հա տ� ց ման հա մար պա տաս խա նատ վ� թ յան 

ընդ հա ն� ր հիմ քե րը. Ապ րա նք նե րի, աշ խա տա նք նե րի 

կամ ծա ռա յ� թ յ� ն նե րի թե ր� թ յ� ն նե րի հետ ևան քով 

պատ ճառ ված վն ա սը հա տ�  ցե լ�  հիմ քե րը 

 1. Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը.

« Հա կա հր դե հա յին պա շտ պա նութ յուն» ՍՊԸ-ն (ՀՊ) Եր ևա նում 
ար տադ րում է կրակ մա րիչ սար քեր, ո րո նք վա ճա ռում է մաս նա գի-
տաց ված խա նութ նե րում` օգ տա գոր ծե լով իր ֆիր մա յին ան վա ն}  մը 
և նշե լով սար քի տի պը։ Եր բե մն , երբ չի կա րո ղա նում սե փա կան ար-
տադ րան քով ա պա հո վել պա հան ջար կը, պար բե րա բար նմա նա տիպ 
սար քեր է գնում Դի լի ջա նի «Կ րակ մա րիչ սար քեր» ՍՊԸ-ից (ԿՍ) և 
վա ճա ռում դրա նք որ պես իր ար տադ րա նք։ ՀՊ -ի մի  ակ մաս նա կից 
Վ-ն ըն կե րութ յան ղե կա վա րութ յ}  նը դրել է գոր ծա դիր տնօ րեն ԳՏ -ի 
վրա։ 

2010 թվա կա նի հ}  նի սին ՀՊ-ն կրակ մա րիչ սար քեր է մա տա կա-
րա րում Օ շի նան յ}  թե րի ս}  պեր մար կե տին։ 2010 թվա կա նի հ}  լի-
սին ՊՊ-ն գնում է մի  կրակ մա րիչ։ ՊՊ-ն իր բնա կե լի տան ա ռա ջին 
հար կում փո քր արհեստանոց է աշ խա տեց նում և կրակ մա րի չը տե-
ղադ ր} մ է այն տեղ։ 

2012 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին ան հայտ պատ ճառ նե րով 
արհեստանոց} մ, թեև պա հես տա վոր ման պայ ման նե րը պահ պան-
վում է ին ինչ պես հա րկն է, հր դեհ է բռնկ վ} մ։ ՊՊ-ն փոր ձում է կրակ-
մա րի չով հա նգց նել կրա կը։ Դա նրան չի հա ջող վում, ո րով հե տև կրակ-
մա րի չում բա ցա կա յում է ճն շ}  մը։ Փոր ձա գե տը հե տա գա յ} մ պար զում 
է, որ կրակ մա րի չում փա կան է տե ղա դր վել, ո րը ճնշ ման ա ռա ջաց ման 
հա մար ան հրա ժե շտ շո գե գո յա ց}  ցիչ մի  ջո ցը բաց է թող նում։ 

ՊՊ-ն ստա նում է այր վա ծք ներ, վն աս վում է նրա հա գուս տը։ Բա ցի 
դրա նից, այր վում է նաև ար հես տա նո ցը, ինչ պես նաև ար հես տա նո-
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ցում դր ված հե ծա նի վը, ո րը նա օգ տա գոր ծում էր ա զատ ժա մա նակ։ 
Կրա կն ա ռա նց խնդ րի հնա րա վոր կլի ներ մա րել, ե թե կրակ մա րի չը 
սար քին լի ներ։ 

ՊՊ-ն ցան կա նում է պա հա նջ ներ կա յաց նել  շի նան յ}  թե րի ս} -
պեր մար կետ Օ-ի դեմ, ինչ պես նաև ար տադ րո ղի կամ ար տադ րող-
նե րի դեմ։ ՀՊ-ն }  սում նա սի րում է կրակ մա րի չը և պար զում, որ 
կրակ մա րի չն ար տադ րել է ԿՍ-ն, իսկ ին քը պար զա պես վա ճա ռել է 
իր ֆիր մա յի ան վան տակ։ 

ՊՊ-ն �  զում  է պար զել` կա րո ՞ղ է ներ կա յաց նել հա մա պա տաս-

խան պա հա նջ ներ և ո՞ւմ դեմ։
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Խն դիր 14

 Քա ղա քա ց�  կյան քին կամ ա ռող ջ� թ յա նը 

պատ ճառ ված վն ա սը հա տ�  ցե լը 4

1.  Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը5.

 Տար բե րակ 1

 Ջա նեթ Ֆեր րա րան (ՋՖ) 2005թ. սկզ բին տ}  ժեց մի  ծա նր վթա-
րի ց։ ՋՖ-ն այն ժա մա նակ երկ վոր յակ նե րով հղի }  թյան հին գե րո րդ 
ամ սում էր։ Նա ցան կա ցել էր վաղ ա ռա վոտ յան իր բնա կա րա նի 
մո տա կայ քում ան ց}  մով հա տել փո ղո ցն այն պա հին, երբ Սիլ վի ո 
Էրստ լին գը (Ս1) և Սի բիլ լե Ցվեչ գեն (Ս2) մր ցա վազ քի է ին դուրս ե կել 
ի րե նց մո տո ցի կլ նե րո վ։ Այս եր կուսն էլ գրե թե }  շադ րութ յուն չէ ին 
դա րձ նում երթ ևե կութ յա ն կա նոն նե րի ն։ Եր կուսն էլ նա խո րդ ե րե կո }  
գի շեր մաս նակ ցել է ին խն ջ} յ քի և ալ կո հո լի մե ծ մն ա ցո րդ ներ }  նե ին 
ար յան մե  ջ։ Այ նուա մե  նայ նիվ, Ս1-ը նկա տեց ՋՖ -ին և փոր ձեց խ} -
սա փել բա խ}  մի ց, բայց սկզ բում բախ վեց Ս2-ին, ո րը չկա րո ղա ցավ 
կա ռա վա րել իր մո տո ցիկ լը և բախ վեց ՋՖ -ին` նրան մի  քա նի մե  տր 
քա րշ տա լով իր հետ ևի ց։ 

Ին քը` ՋՖ-ն, ա սես հրաշ քով այդ վթա րի ժա մա նակ մա րմ նա կան 
վն աս վա ծք գրե թե չս տա ցա վ։ Բայց երկ վոր յակ նե րից մե  կը (Ե1) այդ 
վթա րի հետ ևան քով մա հա ցավ մոր մա րմ նում։ Երկ րո րդ ե րե խայի` 
Ե2-ի }  ղե ղը ծա նր վն աս վա ծք ներ ստա ցավ, և նա ծն վեց յո թ ամ սա-
կան` ծա նր հաշ մութ յա մբ։ Ե2-ն ամ բո ղջ կյան քում }  րի շի օգ նութ յան 
կա րիք է }  նե նա լ}  և չի կա րո ղա նա լ}  ին քն}  ր} յն հո գալ իր ապ-
ր} ս տը։ Ե1-ին ո րոշ ժա մա նակ ան ց թա ղե ցին որ պես մե  ռե լած նի։ 

Այս դժ բախ տութ յ}  նը ծա նր ցն ցում էր ՋՖ -ի, ինչ պես նաև նրա 
ա մուս ն} ` Գյուն թեր Մա թի ա սի (ԳՄ) հա մա ր։ Այս շո կի հետ ևան քով 
4 Այս խնդիրը կազմվել է Համբ} րգի համալսարանի իրավագիտ} թյան ֆա-
կ} լտետի քննական խնդրի հիման վրա („Hamburger Examenskurs“ Juristische 
Fakultät, Universität Hamburg):
5  Ս} յն  խնդրի շրջանակներ} մ   գործի հանգամանքները և 
համապատասխանաբար խնդրի լ} ծ} մն երը ներկայացված են երկ}  
տարբերակներով:
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ԳՄ-ն }  ՋՖ-ն, ո րո նք եր կուսն էլ աշ խա տում է ին, եր կար ա մի ս ներ 
ա նաշ խա տ}  նակ դար ձա ն։ Այդ պատ ճա ռով եր կուսն էլ ստիպ ված 
է ին բուժ վել բժշ կի մոտ։ ԳՄ-ն մի  նչև այ սօր էլ գի շե րնե րը հա ճախ 
զարթ նում է քրտն քի մե ջ կո րա ծ։ Նրա ար յան ճն շ}  մը ա մի ս ներ շա-
ր}  նակ բա րձր էր։ ՋՖ-ն նախ քան ծնն դա բե րութ յ}  նը և դրա նից հե-
տո էլ մշ տա պես մտա հոգ ված էր իր Ե2 ե րե խա յի վի ճա կով, ին չին 
ա վե լա ցել էր մե  ռած պտ}  ղը (Ե1) մի  նչև ծնն դա բե րութ յ}  նը կրե լ}  
բե ռը։ 

ԳՄ-ն վթա րին ներ կա չէր ե ղե լ։ Բայց նրան ան մի  ջա պես զան գա-
հա րել էր շտապ օգ նութ յան բժիշ կը, և նա շտա պել էր վթա րի վայր։ 
Ընդ ո րում` սկզ բում ինքն էլ մի  փո քր պա տա հար էր }  նե ցե լ։ Բա նն 
այն է, որ հուզ մուն քի պատ ճա ռով այն քան ա րագ էր վա զել աս տի-
ճան նե րով, որ հո դա խախ տել էր ոտ քի կո ճը։ Ուս տի ստիպ ված դի մե լ 
էր բժշ կի օգ նութ յա նը։ Կա րճ ժա մա նակ ան ց հա սել էր վթա րի վայր։ 
Այն տեղ տե սել էր գ} յ նը գցած և դո ղա ցող կնո ջը` շտապ օգ նութ յան 
մե  քե նա յում, հա գուստն ամ բող ջո վին պա տռտ ված և կեղ տոտ վա ծ։ 
Կնոջ ճա կա տին ԳՄ-ն տե սել էր քե րծ վա ծք, ո րը նրան վտան գա վոր 
էր թվա ցել, քա նի որ կի նը դեռ ար յ}  նա հո սում էր, բա ցի այդ, գան-
գատ վում էր ո րո վայ նի } ժ գին կծ կում նե րի ց։ Այս տե սա րա նից ԳՄ-ն 
}  շագ նաց էր ե ղե լ։ 

Վ թա րից հե տո սկզ բում հնա րա վոր էր ե ղել պար զել մի  այն Ս2-ի 
ինք նութ յ}  նը։ Ս1-ը փա խուս տի էր դի մե լ վթա րի վայ րի ց։ 

Ի ՞նչ պա հա նջ ներ կա րող են ներ կա յաց նել Ս2-ին ՋՖ-ն, ԳՄ-ն �  

Ե2-ը։ 

 Տար բե րակ 2

Ս2-ի դեմ վճար ման հայց չներ կա յաց վեց, քա նի որ նա ոչ մի  այն 
ա պա հո վա գր ված չէր, այլև ակն հայ տո րեն ան վճա ր}  նակ էր։ Մի այն 
ե րեք տա րի ան ց հնա րա վոր ե ղավ պա տա հա բար պար զել Ս1-ի ինք-
նութ յ}  նը։ 2009թ. սկզ բին Ե2-ը, } մ ներ կա յաց նում է ին նրա ծնող նե-
րը, վեր ջա պես հայց ներ կա յաց րեց Ս1-ի դե մ։ Ս1-ն ա սաց, որ պատ-
րա ստ է ստա նձ նել վն ա սի կե սի հա տուց }  մը, քա նի որ մե  ղա վոր է 
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մո տա վո րա պես 50%-ով։ Մնա ցա ծը, նրա ա սե լով, պե տք է վճա րի 
Ս2-ը և Ե2-ի խն դի րն է, որ ա վե լի շուտ չի դի մե լ ի րե ն։ Այ նուա մե  նայ-
նիվ, ըստ նրա, Ե2-ը չպե տք է տ}  ժի այն բա նից, որ բո լոր պա հան ջի 
ի րա վունք նե րը Ս2-ի նկատ մա մբ դա դա րել են վա ղե մութ յան պատ-
ճա ռո վ։ Ե2-ը բո լո րո վին այլ կար ծի քի է։ Նրա փաս տա բա նն ա սում 
է, որ, մի  կող մի ց, Ս1-ի ներ քին պա հան ջի ի րա վունք նե րը բո լո րո վին 
էլ չեն դա դա րել վա ղե մութ յան պատ ճա ռով, մյուս կող մի ց` դա որ ևէ 
է ա կան նշա նա կութ յուն չ}  նի ։

 

Ա րդ յո ՞ք Ս1-ը պար տա վոր է վճա րել ամ բո ղջ գ�  մա րը ։

 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն� թ յան ցա նկ

 1. Նա տալ յա Հա կոբ յա նն ընդ դեմ Վար դան Հայ րա պետ յա նի` թիվ 
ՀՔԴ3/0016/02/08 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 
թվա կա նի ո րո շ}  մը։

 2. Տիգ րան Քո չար յա նն ընդ դեմ Ա շոտ և Ար թ} ր Քոս յան նե րի` թիվ 
Ե Ա ՔԴ/0610/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 2011 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 14-ի ո րո շ}  մը։

3. « Բի Լայն» ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Ար տակ Զա քար յա նի` թիվ 
ԵԿԴ/2128/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի կող մի ց 2015 թվա կա նի ապ րիլ 30-ի ո րո շ}  մը։

4. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք 
(ա ռա ջին մաս), դա սա գի րք բ}  հե րի հա մար, խմ բա գիր ̀ Տ.Կ. Բար-
սեղ յա ն, 3-րդ հրա տա րա կութ յուն (լ րա ցում նե րով և փո փո խութ յուն-
նե րով), ա ռա ջին մաս, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2009, 560 էջ։

5.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք, 
եր րո րդ մաս, դա սա գի րք բ}  հե րի հա մար, խմ բա գիր ներ` Տ.Կ. Բար-
սեղ յան, Գ.Հ. Ղա րա խան յան, 4-րդ հրա տա րա կութ յուն (լ րա ցում նե-
րով և փո փո խութ յուն նե րով), եր րո րդ մաս, ԵՊՀ հրատ., -Եր., 2011, 
504 էջ։
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Խն դիր 15

Ան հի մն  հա րս տաց ման հետ ևան քով ծա գած 

պար տա վո ր� թ յ� ն նե ր

 1. Գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րը.

 Տան սպա ս}  հի Հ-ն 20 տա րի է, ինչ ա ռա նց ի րա վա կան հիմ քի 
և իր ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար վար ձա տր վե լ}  օգ նում է ան զա վակ 
Վ-ին, որն իր ծնող նե րի }  կնոջ մահ վա նից հե տո մե  նակ է ապ րում։ 
Հ-ին մի  այն կա ցա րան է տրա մա դր վել, սնունդ և գր պա նի ծախ սե րի 
հա մար չն չին գ}  մար։ Ծա ռա յութ յուն նե րը Հ-ն մա տ}  ցում է` ակն կա-
լե լով (ընդ ո րում` Վ-ն գի տի այդ մա սին և հա մա ձայն է), որ Վ-ն Հ-ին 
կկ տա կի իր ժա ռան գութ յ}  նը կամ էլ որ ևէ այլ ե ղա նա կով նրան վար-
ձա հա տ} յց կլի նի։ Մահ վա նից կա րճ ժա մա նակ ա ռաջ Վ-ն փո խում 
է իր կտա կն այն բա նից հե տո, երբ մի  օր ա ռա նց լուրջ պատ ճա ռի 
զայ րա նում է սպա ս}  հ}  վրա, և մի  ակ ժա ռա նգ է նշա նա կում իր եղ-
բո րոր դուն` Ն-ին։ Հ-ին ո չի նչ չի հաս նում։

Հ-ն պա հան ջում է Ն-ից, որ Վ-ին մա տ�  ցած ծա ռա յութ յուն նե րի 

հա մար ի րեն պատ շաճ ձևով վար ձատ րի։ Արդ յո ՞ք նա դրա ի րա-

վ� նքն �  նի։

 
Ի նչ պե ՞ս կգ նա հատ վեր այս գոր ծը, ե թե Վ-ն պայ մա նագ րով 

խոս տա ցած լի ներ Հ-ին, որ նրան է կտա կե լ�  իր ամ բո ղջ գ� յ քը։

 

2. Ա ռա ջա րկ վող գրա կա ն�  թյան ցա նկ

1. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/2452/02/12 գոր ծով 
2015թ. հ}  լի սի 17-ի ո րո շ}  մը։

2. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ԷԴ/540/02/12 գոր ծով 2015թ. 
հ}  լի սի 17-ի ո րո շ}  մը։

3. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե Ա ԴԴ/0134/02/13 գոր ծով 
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2015թ. ապ րի լի 30-ի ո րո շ}  մը։
4. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՍԴ3/0118/02/10 գոր ծով 2011թ. 

հոկ տեմ բե րի 14-ի ո րո շ}  մը։
5. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԵՇԴ/0473/02/10 գոր ծով 

2011թ. մայի սի 27-ի ո րո շ}  մը։
6. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՀՔԴ2/0043/02/08 գոր ծով 

2010թ. մար տի 12-ի ո րո շ}  մը։
7. ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե Ա ՔԴ/0455/02/09 գոր ծով 

2009թ. փե տր վա րի 13-ի ո րո շում։
8.  Հայաս տա նի Հան րա պե տ}  թյան քա ղա քա ցի ա կան ի րա-

վ} նք, Տ. Կ. Բար սե ղյա նի և Գ. Հ. Ղա րա խա նյա նի խմբ., երկ րո րդ 
մաս, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2008:

9. Гражданское правок.  Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 
2. - М., 1997.

10. Гражданское право. Учебник. Под  
ред. Е.А. Суханова. Том II, полутом 2. - М., 2000.

11. Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском 
праве. Монография. Статут, - М.։ 2010.
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II. Ա ռա ջա րկ վող լ�  ծ� մն  ե ր

Խն դիր 1

1.  Ա-ի պա հա նջ նե րը Բ-ի հան դե պ.

 Բո լոր դեպ քե ր} մ, երբ ստ} գ վ} մ է մի  կող մի  պա հա նջ նե րի 
հիմն  ա վոր վա ծ} թ յ}  նը, ան հրա ժե շտ է փնտ րել այդ պա հա նջ նե-
րի ի րա վ} ն քի օ րեն քով սահ ման ված հիմ քը։ Այս տեղ նկա րա գր ված 
ի րադր} թ յ}  ն} մ դա այն քան էլ հե շտ չէ, ո րով հե տև գոր ծի փաս տա-
կան բո լոր հան գա մա նք նե րը չէ, որ ներ կա յաց ված են։ Կող մե  րն ի րա-
վա բան ներ չեն, նրա նք գրա վոր հս տակ ձևա կե րպ ված պայ մա նա գիր 
չեն կն քել, այլ  մի  այն պայ մա նա վոր վել են, որ կհա մա գոր ծակ ցեն և 
մաս նա վո րա պես պայ մա նա վոր վել են, որ Ա-ն Բ-ին փող կտ րա մադ-
րի, որ պես զի վեր ջի նս այդ գ}  մա րով գ} լ պա ներ ար տադ րող փակ 
բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յան բաժ նե տոմ սեր ձե ռք բե րի։ 

Այս հա մա ձայ ն} թ յան ճշգ րիտ բո վան դա կ} թ յ}  նը պար զե լ}  հա-
մար նախ ան հրա ժե շտ է ել նել պայ մա նագ րի տա ռա ցի տե քստից 
(Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 447 հոդ ված)։ Դա մե զ այս տեղ 
ա ռանձ նա պես չի օգ նի, ո րով հե տև հա մա ձայ ն} թ յ}  նը չ}  նի հս տակ 
ձևա կե րպ ված տե քստ։ Ուս տի ան հրա ժե շտ է պար զել դրա է } թ յ}  նը 
և կող մե  րի ի րա կան կամ քը, նաև հաշ վի առ նել կո նկ րետ հան գա-
մանք նե րը ։

Քն նա րկ վող գոր ծ} մ Բ-ն Ա-ից գ}  մար է խնդ րել փակ բաժ նե տի-
րա կան ըն կե ր} թ յան բաժ նե տոմ սեր գնե լ}  հա մա ր։ Ա-ն հետ է }  զ} մ 
իր փո ղը և ցան կա ն} մ է մաս նա կից լի նել հնա րա վոր շա հ} յ թի ն։

ա)  Ա րդ յո ՞ք պա հան ջի ի րա վ� ն քը ծա գ� մ է փո խա ռ� թ յան 

կամ վար կի մա սին պայ մա նագ րի հի ման վրա։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 887 հոդ վա ծով նա խա տես ված` 
վար կա յին պայ մա նագ րից բխող պա հան ջի ի րա վ} ն քը բա ցառ ված 
է հե նց սկզ բից, քա նի որ Ա-ն բա նկ չէ ։

 Բայց պա հա նջ նե րի ի րա վ} ն քի հի մք կա րող են լի նել Քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 877 }  879 հոդ ված նե րը, ե թե գ}  մա րի փո խան-
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ց}  մը ո րա կե նք որ պես փո խա ռ} թ յան պայ մա նա գի ր։
 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 877 հոդ վա ծի հա մա ձայն` փո խա-

տ} ն պար տա վոր է փո խա ռ} ին հա նձ նել դրամ կամ տե սա կա յին 
հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գ} յք։ Այս նոր մով նկա րա գր ված պայ-
ման նե րն այս տեղ ձևա կա նո րեն առ կա են։ Ա-ն խոս տա ցել է Բ-ին 
վեր ջի նիս խնդ րան քով }  ղար կել 2 մի  լի ոն ԱՄՆ դո լար և այդ գ}  մա-
րը նաև փաս տա ցի փո խան ցել է։ Խնդ րա նքն }  խոս տ}  մը պետք է 
ո րակ վեն որ պես ա ռա ջա րկ և ա ռա ջար կի ըն դ}  ն} մ` Քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 448 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի մաս տո վ։ Բա ցի դրա-
նից, Ա-ն հա մա պա տաս խան գ}  մա րը փո խան ցել է, այն պես որ առ-
կա է նաև Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 877 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
երկ րորդ պար բե րութ յան նա խա պայ մա նը, ո րի հա մա ձայն փո խա-
ռ} թյան պայ մա նա գի րը կնք ված է հա մար վ} մ հա նձն ման պա հից 
(ռե ալ պայ մա նա գիր` ի տար բե ր} թ յ} ն սո վո րա կան կոն սեն ս} ալ 
պայ մա նագ րի)։ 

Ե թե Ա-ից կող մի ց Բ-ին գ}  մա րի հա նձ ն}  մը ո րա կե նք որ պես փո-
խա ռ} թ յան պայ մա նա գիր, ա պա Ա-ն ի րա վ} նք կ}  նե նա պա հան-
ջե լ}  գ}  մա րի վե րա դար ձը, թե րևս նաև` օ րեն քով սահ ման ված տո-
կոս նե րի վճա ր}  մը։ 

Այ դ}  հան դե րձ, ե թե դի տար կում ենք պայ մա նագ րի մն ա ցած 
հան գա մա նք նե րը և պար զ} մ կա մար տա հայ տութ յուն նե րի ի մաս տը, 
ա պա այս պայ մա նագ րա յին հա րա բե ր} թ յ} ն նե րի ո րա կ}  մը որ պես 
փո խա ռ} թ յան պայ մա նա գիր հա մո զիչ չէ։ Ըստ Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 877 հոդ վա ծի` կող մե  րի ի րա վ} նք նե րն }  պար տա կա-
ն} թ յ} ն նե րը մի  այն այն են, որ կող մե  րից մե  կը դրամ կամ տե սա-
կա յին հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գ} յք է հա նձ ն} մ, իսկ մյ} ս կող-
մը ո րոշ ժա մա նակ ան ց այդ գ}  մա րը վե րա դա րձ ն} մ է։ Թե ինչ պես 
կօգ տա գո րծ վի փո խա տուի կող մի ց տրա մա դր ված գ}  մա րը, վեր ջի-
նիս չի վե րա բե ր} մ։ Նա չի մաս նակ ց} մ փո խա ռութ յան գ}  մա րի շա-
հա վետ օգ տա գո րծ ման ռիս կի ն։

 Մի նչ դեռ քն նա րկ վող գոր ծ} մ կող մե  րը պայ մա նա վոր վել է ին, որ 
Բ-ն կկա ռա վա րի Ա-ի  փո խա նց ած գ}  մա րը, այն է` կգ նի փակ բաժ-
նե տի րա կան ըն կե ր} թ յան բաժ նե տոմ սե ր։ Հա մա ձայ ն} թ յան այս 
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մա սը դ} րս է գա լիս փո խա ռ} թ յան պայ մա նագ րի բո վան դա կութ յան 
և է ութ յան շր ջա նակ նե րի ց։ Այս պի սով, Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
877 հոդ վա ծի նա խա պայ ման նե րը պահ պան ված չե ն։

 Հետ ևա բար` Ա-ն չի կա րող Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 877 և 
879 հոդ ված նե րի հի ման վրա պա հա նջ ներ կա յաց նել Բ-ին, ո րով հե-
տև նրա նց մի  ջև կնք ված հա մա ձայ ն} թ յան բո վան դա կ} թ յ}  նը հնա-
րա վոր չէ ո րա կել որ պես փո խա ռ} թ յան պայ մա նա գիր։

բ)  Ա րդ յո ՞ք պա հան ջի ի րա վ� ն քը ծա գ� մ է գ� յ քի հա վա տար-

մագ րա յին կա ռա վար ման մա սին պայ մա նագ րի հի ման վրա։ 

Ա-ի պա հան ջի ի րա վ} ն քը Բ-ի հան դեպ կա րող էր բխել թերևս 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 966 հոդ վա ծի 3-րդ մա սից, ե թե 
նրանց մի  ջև կնք ված լի ներ գ} յ քի հա վա տար մագ րա յին կա ռա վար-
ման պայ մա նա գիր, և այդ պայ մա նա գի րն Ա-ի նա խա ձեռ նութ յա մբ 
դա դա րեց ված լի նե ր։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 954 հոդ վա ծի հա մա ձայն` գ} յ քի 
հա վա տար մագ րա յին կա ռա վար ման պայ մա նագ րի գո յ} թ յան նա-
խա պայ մա նն այն է, որ (1) կա ռա վար ման հիմն  ա դի րը ո րո շա կի ժա-
մա նա կով գ} յք է հա նձ ն} մ հա վա տար մագ րա յին կա ռա վար չին, և 
(2) հա վա տար մագ րա յին կա ռա վա րի չը պար տա վոր ված է այդ գ} յ քը 
կա ռա վա րել ի շահ կա ռա վար ման հիմն  ադ րի ։

Տ վյալ խնդ ր} մ Ա-ն Բ-ին հա նձ նել է 2 մի  լի ոն դրամ։ Ըստ ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 955 հոդ վա ծի 2-րդ կե տի` դրա մը չի կա-
րող լի նել հա վա տար մագ րա յին կա ռա վար ման ինք ն}  ր} յն օբ յե կտ` 
բա ցա ռ} թ յա մբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի։ Ուս տի տվյալ 
ի րա վի ճա կ} մ չի կա րե լի խո սել հա վա տար մագ րա յին կա ռա վար ման 
մա սին։

գ)  Ա րդ յո ՞ք պա հան ջի ի րա վ� ն քը ծա գ� մ է հա մա տեղ գոր ծ� -

նե � թ յան մա սին պայ մա նագ րի հի ման վրա։ 

Ա-ն կա րող էր պա հան ջի ի րա վ} նք }  նե նալ Բ-ի հան դեպ Քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1033 }  1035 հոդ ված նե րի հի ման վրա ։

Խնդ ր} մ նշ ված նա մա կագ ր} թ յ}  նից ակն հայտ է, որ կող մե  րը 
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պայ մա նա վոր վել են մի  ա վո րել ի րե նց ա վա նդ նե րը` Ա-ն` գ}  մա րը, 
Բ-ն` կա պե րը` ո րո շա կի նպա տա կի հաս նե լ}  հա մար։ 

Այդ նպա տա կը, այ սի նքն` պայ մա նագ րի ա ռար կան պար զե լ}  
հա մար պե տք է }  սում նա սի րել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
447 հոդ վա ծով սահ ման ված կար գա վո րում նե րը։ Քա նի որ առ կա չէ 
գրա վոր պայ մա նա գիր (հս տակ գրա վոր նա մա կագ ր} թ յ} ն), ո րը 
հս տա կո րեն կար տա հայ տեր կող մե  րի կամ քը, պե տք է կի րա ռել հա-
մա պա տաս խան հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ո րի հա մա ձայն` «Ե թե ս� յն 
հոդ վա ծի 1-ին կե տ� մ պա ր�  նակ վող կա նոն նե րը հնա րա վո ր� թ յ� ն 
չեն տա լիս ո րո շել պայ մա նագ րի բո վան դա կ� թ յ�  նը, ա պա պե տք է 
պա րզ վի կող մե  րի ի րա կան ընդ հա ն� ր կամ քը` հաշ վի առ նե լով պայ-
մա նագ րի նպա տա կը։ Ընդ ո ր� մ` նկա տի են առն վ� մ բո լոր հա մա-
պա տաս խան հան գա մա նք նե րը` նե րառ յալ պայ մա նագ րին նա խոր-
դող բա նակ ց� թ յ� ն նե րը և թղ թակ ց� թ յ�  նը, կող մե  րի փո խա դա րձ 
հա րա բե ր� թ յ� ն նե ր� մ հաս տատ ված գոր ծե լա կեր պը, գոր ծա րար 
շր ջա նա ռ� թ յան սո վո ր� յթ նե րը, կող մե  րի հե տա գա վար քը»։

Բ-ն, ինչ պես նշ ված է խնդ ր} մ, կա րի ե րա էր ա նում Հա յաս տա նի 
պե տա կան մար մի ն նե ր} մ, մաս նա վո րա պես` պե տա կան ձեռ նար-
կ} թ յ} ն նե րի կա ռա վար ման ո լոր տ} մ և  ա ռա ջար կ} մ է ըստ է } թյան 
հա մա տեղ մաս նակ ցել փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թյ} ն նե ր} մ 
պե տ} թ յա նը պատ կա նող բաժ նե տոմ սե րի մաս նա վո րեց մա նը։ 

Այն հա մա ձայ ն} թ յ} ն նե րը, ո րո նք կա յաց ն} մ են կող մե  րը ո րո-
շա կի բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յան բաժ նե տոմ սե րը ձե ռք բե րե լ}  
վե րա բեր յալ, պե տք է դի տար կել որ պես հա մա տեղ գոր ծ}  նե }  թյան 
պայ մա նագ րի տա րա տե սակ, քա նի որ կող մե  րը հա մա տեղ պայ մա-
նա վոր վ} մ են հաս նել ո րո շա կի նպա տա կի` ձե ռք բե րել բաժ նե տոմ-
սեր։

Տ վյալ պա րա գա յ} մ, քա նի որ Բ-ն պե տա կան ձեռ նար կ} թ յ} ն-
նե րի ո լոր տ} մ պաշ տոն զբա ղեց նող պաշ տոն յա է, ակն հայտ է, որ 
նրա ա վան դը, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1027 հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի ի մաս տով, այն կա պե րն են, որ վեր ջի նս կա րող է օգ տա գոր-
ծել բաժ նե տոմ սե րը ձե ռք բե րե լ}  նպա տա կով, և ա ռա նց ո րո նց Ա-ին 
ակն հայ տո րեն ա վե լի բա րդ կլի ներ ձե ռք բե րել այդ բա ժնե տոմ սե րը։ 
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Ա րդ յ} ն ք} մ ակն հայտ է դառ ն} մ, որ Ա-ի և Բ-ի մի  ջև կնք ված 
պայ մա նա գի րը հա մա տեղ գոր ծ}  նե } թ յան պայ մա նա գիր էր պե-
տ} թ յա նը պատ կա նող Y փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յան բաժ-
նե տոմ սե րը ձե ռք բե րե լ}  վե րա բե րյալ։ 

Այն պա հից, երբ Բ-ն ձե ռք է բե ր} մ բաժ նե տոմ սե րը, հա մա տեղ 
գոր ծ}  նե } թ յան պայ մա նագ րի նպա տա կը հա մար վ} մ է ի րա կա նա-
ցած։ 

Խնդ րի հե տա գա շա րադ րան ք} մ նշ վ} մ է, որ Բ-ն շա հ} յթն }  
բաժ նե տոմ սե րը նվի րել է իր հո րեղ բո րը։ Այս տե ղից ակն հայտ է, որ 
Բ-ն բաժ նե տոմ սե րն ամ բող ջ} թ յա մբ ձևա կեր պել է իր ան վա մբ։ 

Այ ն} ա մե  նայ նիվ, Ա-ի սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քը Y ձեռ նար-
կ} թ յան 50% բաժ նե տոմ սե րի նկատ մա մբ ծա գել է օ րեն քի }  ժով, 
վեր ջի նս էլ ի րա վ} նք }  նի ներ կա յաց նե լ}  սե փա կա ն} թ յան ի րա-
վ} ն քի ճա նաչ ման հայց այդ բաժ նե տոմ սե րի նկատ մա մբ։ Այս պա-
հան ջի հիմ քը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1027 հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի և 1033 հոդ վա ծի 1-ին կե տի կար գա վո ր} մն  ե րն են, ո րո նց հի-
ման վրա են թա դր վ} մ է, որ Ա-ի և Բ-ի ձե ռք բե րած գ} յ քը հա վա-
սար է, այդ թվ} մ` հա վա սար են նաև Y փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե-
ր} թյան ձեռք բե րած բաժ նե տոմ սե րը։

2.  Բաժ նե տոմ սե րի փո խա նց ման վե րա բեր յա լ

Y ձեռ նար կ} թ յան 50% բաժ նե տոմ սե րի նկատ մա մբ սե փա կա-
ն} թ յան ի րա վ} ն քի ճա նաչ ման հայ ցին զ}  գա հեռ Ա-ն կա րող է պա-
հա նջ ներ կա յաց նել այդ բաժ նե տոմ սե րն }  րի շի ա պօ րի նի տի րա պե-
տ}  մից հետ պա հան ջե լ}  մա սին։

 Ը ստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 հոդ վա ծի 2-րդ կե տի` 
«Ե թե գ� յքն ան հա տ� յց է ձե ռք բեր վել այն օ տա րե լ�  ի րա վ� նք չ� -
նե ցող ան ձից, ա պա սե փա կա նա տե րը բո լոր դեպ քե ր� մ ի րա վ� նք 
�  նի հետ պա հան ջել այդ գ� յ քը»։

Տ վյալ դեպ ք} մ Բ-ն բաժ նե տոմ սե րը նվի րել է իր հո րեղ բո րը, 
հետևա բար այս տեղ գոր ծ} մ է ան սահ մա նա փակ վին դի կա ցի ա յի 
ի րա վ} նք և, ան կախ այն հան գա ման քից` հո րեղ բայ րը բա րե խի ղճ 
է, թե ոչ, Ա-ն ի րա վ} նք }  նի պա հա նջ ներ կա յաց նել հա մա պա տաս-
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խան բաժ նե տոմ սե րն }  րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տ}  մի ց ա զա տե լ}  
մա սին։

 Բաժ նե տոմ սե րի նվի րատ վ} թ յան գոր ծար քը և բաժ նե տոմ սե րի 
մն ա ցած 50 տո կո սի փո խան ց}  մը վեր լ}  ծե լիս պե տք է հղ} մ կա-
տա րել գոր ծա րք նե րի և նա խա պատ վ} թ յան ի րա վ} ն քի կար գա վո-
ր} մն  ե րին։ 

Ը ստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 304 հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի` « Գոր ծար քի ան վա վե ր� թ յան դեպ ք� մ կող մե  րից յ�  րա քա նչ յ� -
րը պար տա վոր է մյ� ս կող մի ն վե րա դա րձ նել գոր ծար քով ամ բո ղջ 
ստա ցա ծը, իսկ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դա րձ նե լ�  ան հնա րի-
ն� թյան դեպ ք� մ (նե րառ յալ, երբ ստա ցա ծն ար տա հայտ վ� մ է գ� յ-
քից օգտվե լ� , կա տար ված աշ խա տան քի կամ մա տ� ց ված ծա ռա-
յ� թյան մե ջ)` հա տ�  ցել դրա ար ժե քը դրա մով, ե թե գոր ծար քի ան-
վա վե ր� թյան այլ հետ ևա նք ներ նա խա տես ված չեն օ րեն քով»։ 

Ը ստ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յ} ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի` « Փակ Ըն կե ր� թ յան բաժ նե տե րն �  նի այդ Ըն-
կե ր� թ յան այլ բաժ նե տե րե րի կող մի ց վա ճառ վող բաժ նե տոմ սե րը 
ձե ռք բե րե լ�  նա խա պատ վ� թ յան ի րա վ� նք»։ 

Ե թե Բ-ն բաժ նե տոմ սե րը վա ճա ռած լի ներ հո րեղ բո րը, այդ գոր-
ծար քը կլի ներ օ րեն քին հա կա սող և ան վա վեր, և Ա-ն ի րա վ} նք կ} -
նե նար պա հա նջ ներ ներ կա յաց նե լ}  նաև բաժ նե տոմ սե րի մն ա ցած 
50 տո կո սի նկատ մա մբ, քա նի որ բաժ նե տոմ սե րի ա ռք}  վա ճառ քի 
հա մա պա տաս խան պայ մա նա գի րը կնք ված կլի ներ օ րեն քի խա-
խտ մա մբ։ Սա կայն, քա նի որ տե ղի է }  նե ցել բաժ նե տոմ սե րի նվի-
րատվ} թ յ} ն, իսկ նա խա պատ վ} թ յան ի րա վ} ն քը չի գոր ծ} մ նվի-
րատ վ} թ յան դեպ ք} մ, ա պա այդ գոր ծար քի ան վա վե ր} թ յան մա-
սին չի կա րող խո սք լի նել։

3.  Ա-ի փոխ հա տ� ց ման պա հա նջ նե րի վե րա բեր յա լ

Բ-ն հո րեղ բո րն է փո խան ցել նաև Y փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե-
ր} թ յան շա հ} յ թը։ 

Ը ստ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յ} ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 90 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի` « Խո րհր դի ան դամն  ե րը, Ըն կե ր� թ յան տնօ րե նը 
(գլ խա վոր տնօ րե նը), վար չ� թ յան �  տնօ րի ն� թ յան ան դամն  ե րը, ինչ-
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պես նաև կա ռա վա րիչ-կազ մա կեր պ� թ յ�  նը և կա ռա վա րի չն ի րենց 
պար տա կա ն� թ յ� ն նե րի կա տար ման ըն թաց ք� մ պե տք է գոր ծեն` ել-
նե լով Ըն կե ր� թ յան շա հե րից, ի րա կա նաց նեն ի րե նց ի րա վ� նք նե րը 
և Ըն կե ր� թ յան նկատ մա մբ ի րե նց պար տա կա ն� թ յ� ն նե րը կա տա-
րեն բա րե խի ղճ �  ող ջա մի տ կեր պով, խ�  սա փեն ան ձնա կան և Ըն կե-
ր� թյան շա հե րի մի  ջև ի րա կան և հնա րա վոր բա խ� մն  ե րից»։ 

Ը ստ ն} յն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի` «Ըն կե ր� թ յ�  նը կամ Ըն կե ր� թյան 
այն բաժ նե տե րը (բաժ նե տե րե րը), ո րը (ո րո նք հա մա տեղ) տնօ րի ն� մ 
է (են) Ըն կե ր� թ յան տե ղա բա շխ ված հա սա րակ (սո վո րա կան) բաժ-
նե տոմ սե րի մե կ և ա վե լի տո կո սին, ի րա վ� նք �  նի (�  նեն) խո րհր դի 
ան դամն  ե րի, տնօ րե նի (գլ խա վոր տնօ րե նի), վար չ� թ յան �  տնօ րի-
ն� թ յան ան դամն  ե րի, ինչ պես նաև կա ռա վա րիչ-կազ մա կեր պ� թ յան 
և կա ռա վար չի դեմ հայ ցով դի մե լ դա տա րան` Ըն կե ր� թ յա նը պատ-
ճառ ված վն աս նե րի փոխ հա տ� ց ման պա հան ջով»։ 

Այդ շա հ} յ թը, ո րը փո խա նց վել է հո րեղ բո րը, դ} րս է ե կել Y փակ 
բաժ նե տի րա կան ըն կե ր} թ յա նը պատ կա նող գ} յ քից, նշյալ շա հ} յ-
թի փո խա նց մա մբ կր ճատ վել են ըն կե ր} թ յա նը պատ կա նող ակ տիվ-
նե րը։ Այդ հիմ քով Ա-ն ի րա վ} նք }  նի հայց ներ կա յաց նե լ}  Բ-ի դեմ, 
որ պես զի վեր ջի նս փոխ հա տ}  ցի ըն կե ր} թ յա նը պատ ճառ ված վն ա-
սը, ե թե հիմն  ա վո րի, որ Բ-ն գոր ծել է ան բա րե խի ղճ։

4. Բ -ի փոխ հա տ� ց ման պա հան ջի վե րա բեր յա լ

Բ-ն չի կա րող պա հան ջել վն աս ներ X փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե-
ր} թ յան բաժ նե տոմ սե րը գնե լ}  հա մար ան հրա ժե շտ դրա մա կան մի -
ջոց նե րը չփո խան ցե լ}  դի մաց։ Այդ բաժ նե տոմ սե րը գնե լ}  վե րա բեր-
յալ հա մա ձայ ն} թ յ} ն չի ե ղել, հետ ևա բար որ ևէ պար տա վո ր} թյ} ն 
կող մե  րի մի  ջև չի ծա գել։

Վ նա սի հա տ} ց ման պա հան ջի հա մար նա խա պայ ման պե տք է 
լի ներ այն, որ նրա նց մի  ջև կնք ված լի ներ X փակ բաժ նե տի րա կան 
ըն կե ր} թ յան բաժ նե տոմ սե րը ձե ռք բե րե լ}  նպա տա կով հա մա տեղ 
գոր ծ}  նե } թ յան պայ մա նա գի ր։

Քն նա րկ վող գոր ծ} մ Ա-ն }  Բ-ն ի րար հա վաս տի աց րել են, որ այն 
դեպ քե ր} մ, երբ ի հայտ կգա ար ժա նի օբ յե կտ, նրա նք հա մա տեղ ա վա-
նդ ներ կնե րդ նեն` ընդ հա ն} ր նպա տակ ի րա կա նաց նե լ}  հա մա ր։ Այդ 
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զր} յ ցի պա հին }  նաև գրա վոր հաս տատ ման պա հին սկզ բ} ն քո րեն 
պա յ մա նա վոր վա ծ} թ յ} ն է ձե ռք բեր վել, որ Ա-ն գ}  մար կտրա մադ-
րի, իսկ Բ-ն` կա ռա վար ման հնա րա վո րութ յուն ներ, ե թե ա ռիթ ա ռա-
ջա նա։ Հար մար օբ յե կտ ներ չեն ե ղել, ինչ պես նաև պա րզ չի ե ղել, թե 
ին չը կա րող է լի նել ընդ հա ն} ր նպա տա կ։ Սահ ման ված չի ե ղել նաև 
ա վա նդ նե րի չա փը։ Տե ղի է }  նե ցել տի պիկ նախ նա կան զր} յց, ո րից 
դեռ հնա րա վոր չէ ի հայտ բե րել պար տա վոր վե լ} ` այս կամ այն կող մի  
կամ քը։ Այս պի սով, այդ ա ռա ջին զր} յ ցը չի կա րող բն}  թա գր վել որ-
պես հա մա տեղ գոր ծ}  նե } թ յան մա սին պայ մա նա գի ր։ 

Ա նհ րա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք այս տեղ գո րծ }  նե նք նախ նա-
կան պայ մա նագ րի հետ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 445 հոդ վա ծի 
ի մաս տով, ո րից կա րող է ա ռա ջա նալ հե տա գա յ} մ հիմն  ա կան պայ-
մա նագ րեր կն քե լ}  պար տա կա ն} թ յ} ն։ Այս պի սի բն}  թա գր ման հա-
մար ն} յն պես այդ զր} յ ցը բա վա րար չա փով պար տա վո րեց նող չէ։ 
Բա ցա կա յ} մ է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 445 հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սով ամ րա գր ված ան հրա ժե շտ այն պայ ման նե րի սահ մա ն}  մը, ո րը 
կթ} յ լատ րեր ո րո շել հե տա գա հիմն  ա կան պայ մա նագ րի ա ռար կա ն։ 

Այս պի սով, ա ռա ջին զր} յ ցը և դրա բա րե կա մա կան գրա վոր հաս-
տա տ}  մը պե տք է ո րակ վեն որ պես հե տա գա յ} մ հնա րա վոր հա մա-
գոր ծակ ց} թ յան զոն դաժ (պայ մա նագ րով կո նտ րա գեն տի կամ գոր-
ծար քի կող մի  դիր քո րոշ ման նախ նա կան բա ցա հայ տում, պար զ} մ), 
ո րը պար տա դիր բն} յթ չի կր} մ, և ոչ թե որ պես ի րա վ} նք ներ }  
պար տա կա ն}  թյ} ն ներ ստեղ ծող ակտ։ Ըստ ձևի }  նկա րա գր ված 
բո վան դա կ} թ յան` եր կ}  գոր ծըն կեր նե րից և ոչ մե  կը չէր էլ կա-
րող ակն կա լել, որ մյ}  սը իր վրա ի րա վա կան ա ռ}  մով պար տա վո-
ր} թյ} ն է վե րց ն} մ։ 

Այս պի սով, Բ-ն չի կա րող Ա-ից պա հան ջել պայ մա նագ րա յին 
կամ նա խա պայ մա նագ րա յին պար տա կա ն} թ յ} ն նե րի խա խտ ման 
հետևան քով պատ ճառ ված վն ա սի հա տ}  ց} մ։
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Խն դիր 2

 

 Սե փա կա նա տեր դառ նա լ}  հա մար Բ-ն պե տք է կա դա ստ րում 
իր ի րա վուն քի գրան ցում կա տա րե լ}  մա սին դի մում ներ կա յաց նի, 
ո րի հի ման վրա էլ գրան ց}  մը կկա տար վի։ Այդ իսկ պատ ճա ռով ան-
հրա ժե շտ է ստ}  գել, արդ յո ՞ք Բ-ն }  նի այդ պի սի ի րա վունք։ Այդ պի-
սի ի րա վա կան հիմ քեր կա րող են լի նել X ՍՊԸ-ի հան դեպ գրան ցում 
թ} յ լատ րե լ}  պա հան ջի ի րա վուն քը և նախ նա կան նշ}  մը։ 

1. Բ-ի ի րա վա կան դիր քը հո ղա մաս 1-ի առն չութ յա մբ

 
ա) X ՍՊԸ-ի հան դեպ կա դա ստ րում սե փա կա նութ յան ի րա վ� ն-

քը գրան ցել թ� յ լատ րե լ�  պա հան ջի ի րա վուն քի ձե ռք բե ր�  մը։

Բ-ն, թե րևս, կա րող է X ՍՊԸ-ի հան դեպ կա դա ստ րում սե փա-
կա նութ յան ի րա վուն քը գրան ցել թ} յ լատ րե լ}  պա հան ջի ի րա վունք 
ձեռք բե րած լի նել ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 397 հոդ վա ծի։ 
Դրա նա խա պայ մա նն այն է, որ Ա-ն ե ղել է այդ պա հան ջի ի րա վուն քի 
տե րը, այ սի նքն` նրա և X ՍՊԸ-ի մի  ջև կնք վել է ա ռք}  վա ճառ քի վա-
վեր պայ մա նա գիր հո ղա մաս 1-ի վե րա բեր յալ։ 

Այն, որ Ա-ն ե ղել է X ՍՊԸ-ի մի  ակ մաս նա կի ցը, չի խո չըն դո տում 
ՍՊԸ-ի և Ա-ի մի  ջև առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ իր կն քե լը` հա մաձայն 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 95 հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 318 հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի։ 

Բա ցի դրա նից, ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի վա վե րութ յան հա մար 
կար ևոր չէ այն հան գա ման քը, որ X ՍՊԸ-ն նյ}  թաի րա վա կան տե սան-
կ յ}  նից չի ե ղել պար տա վո րա կան պայ մա նագ րի ա ռար կա յի ի րա վա-
տե րը։ Այ ն} ա մե  նայ նիվ, վա ճա ռո ղը գ}  ցե և չկա րո ղա նա կա տա րել իր 
պայ մա նագ րային պար տա կա նութ յ}  նը։ Բայց դա չի հան գեց նում պայ-
մա նագ րի ան վա վե րութ յա նը, այլ դրա նից կա րող են ա ռա ջա նալ գնոր դի 
պա հան ջի ի րա վունք ներ` պայ մա նա գի րը չկա տա րե լ}  հետ ևան քով։ 

Ը ստ այդմ` Ա-ի և X ՍՊԸ-ի մի  ջև գո յութ յուն է }  նե ցել առք ուվա-
ճառ քի վա վեր պայ մա նա գիր, ո րի հի ման վրա և ա ռա ջա ցել է X 
ՍՊԸ-ի հան դեպ կա դա ստ րում սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը գրան-
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ցել թ} յ լատ րե լ}  Ա-ի պա հան ջի ի րա վունք։ Այդ պա հան ջի ի րա վուն-
քը Բ-ն ձե ռք է բե րել Ա-ից։

բ) Նախ նա կան նշ ման ձե ռք բե րում։

Բ -ի օգ տին կա դա ստ րում նախ նա կան նշում գրան ցել է տվել ոչ թե 
ԳԾ-ն` հո ղա մա սի ի րա կան սե փա կա նա տե րը, այլ դրա ի րա վուն քը 
չ}  նե ցող X-Ս ՊԸ-ն։ Սա նշա նա կում է, որ ի րա վունք }  նե ցո ղից ձե ռք-
բե ր}  մը բա ցառ վում է։ 

Այս պի սով, խոս ք կա րող է լի նել մի  այն ի րա վունք չ}  նե ցո ղից գ} յ-
քը ձե ռք բե րե լ}  մա սին։ Այդ պի սի ձե ռք բե ր}  մը հնա րա վոր է ՀՀ քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 հոդ վա ծի նա խա պայ ման նե րի առ կա-
յութ յան դեպ քում։ 

Ը ստ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 հոդ վա ծի` ձե ռք բեր ման 
ա ռա ջին նա խա պայ մա նը ձե ռք բե րո ղի բա րե խղ ճութ յունն է։ Առ կա 
գոր ծում X ՍՊԸ-ն գրա նց ված է ե ղել կա դա ստ րում որ պես հա մա պա-
տաս խան գ} յ քի սե փա կա նա տեր։ Կա դա ստ րի գրան ցա մատ յա նում 
կա տար ված գրա ռ}  մը հա մար վում է ճի շտ, քա նի դեռ ձե ռք բե րո ղին 
հայտ նի չի ե ղել ան ճշ տութ յ}  նը։ Չկա որ ևէ հի մք են թադ րե լ} , որ Բ-ն 
ձե ռք բեր ման պա հին ի մա ցել է, որ գ} յ քը ձե ռք է բե րում այն օ տա րե-
լ}  ի րա վունք չ}  նե ցող ան ձից։ Մի այն հե տա գա յում է պայ մա նագրի 
մաս նա կից նե րին հայտ նի դար ձել, որ ի րա կան սե փա կա նա տե րը 
ե ղել է ԳԾ-ն։ Այս պի սով, պե տք է են թադ րել, որ Բ-ն բա րե խի ղճ է ե ղել։

 Մյուս նա խա պայ մա նն այն է, որ ձե ռք բե րո ղը որ ևէ գ} յք ձե ռք է բե-
րել` դրա դի մաց վճա րե լով։ Կող մե  րը կն քել են ա ռք }    վա ճառ քի պայ-
մա նա գիր։ Այս պի սով, առ կա է հա տ}  ցե լի պայ մա նա գիր։ 

Այ դ}  հան դե րձ, դեռ հա րց է`  արդ յո ՞ք նախ նա կան նշ}  մը գ} յք է 
հան դի սա նում։ Ըստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 135.1 հոդ վա-
ծի` նախ նա կան նշ}  մը բն}  թա գր վում է այն բա նով, որ ա պա հո վ} մ 
է որ ևէ գ} յ քա յին ի րա վուն քը կա դա ստ րում գրան ցե լ}  պա հան ջի 
ի րա վունք։ Սա նշա նա կում է, որ նախ նա կան նշ}  մն  ինք նըս տին քյան 
դեռ հո ղա մա սի նկատ մա մբ այդ պի սի ի րա վունք չէ, քա նի որ ոչ թե 
ար դեն ա ռա ջաց նում է ի րա վունք, այլ սո սկ նա խա պատ րաս տում է 
դրա ա ռա ջա ց}  մը։ Այն ա պա հով ման մի  ջոց է և ոչ թե գ} յ քա յին ի րա-



89

վունք։ Այդ իսկ պատ ճա ռով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 
հոդ վա ծի ան մի  ջա կան կի րա ռ}  մը բա ցառ ված է։ 

Այ դ}  հան դե րձ, նման ձևա կան մո տե ց}  մը հաշ վի չի առ նում ո՛չ 
նախ նա կան նշ ման բո վան դա կութ յ}  նը և նպա տա կը և ո՛չ էլ գոր ծար-
քի մաս նա կից նե րի շա հե րը։ Բա նն այն է, որ թեև նախ նա կան նշ} մ 
կա տա րե լ}  թ} յլտ վութ յ}  նը և դրա գրան ց}  մը չեն հան գեց ն} մ 
հողա մա սի նկատ մա մբ որ ևէ ի րա յին ի րա վուն քի տրա մա դր ման, 
բայց ար դեն շատ են մո տե նում այդ պի սի տրա մա դր մա նը։ Այն դրա 
շա հա ռուին շնոր հում է մի  դի րք, որն իր է ա կան կե տե րով նման վում է 
ի րա յին ի րա վունք }  նե ցո ղի դիր քին։ Դա ար տա հայտ վում է հատ կա-
պես այն բա նով, որ նախ նա կան նշ ման գրան ց}  մի ց հե տո կա յաց-
վող ո րո շում նե րն ան վա վեր են նախ նա կան նշ մա մբ պա շտ պան ված 
ա պա գա ձե ռք բե րո ղի հա մար։

 Քա նի որ այն ան ձը, ո րի օգ տին գրա նց վել է նախ նա կան նշ} -
մը, վս տա հե լով կա դա ստ րի գրան ցում նե րին, ձե ռք է բե րում ի րա-
յին ի րա վուն քին մե ծ չա փով մո տե ցած դի րք, ա պա ար դա րաց ված է 
գ} յ քի հաս կա ցութ յա նը 275 հոդ վա ծում տալ այն պի սի մե կ նա բա ն} -
թյուն, ըստ ո րի այն ընդ գր կում է նախ նա կան նշ մա մբ ա պա հով ված 
ան ձի դիր քը։ Այ սի նքն` հո ղա մա սի նկատ մա մբ գրա նց ման են թա կա 
գ} յ քա յին ի րա վուն քի ի րա յին ա պա հո վ}  մը պե տք է հա վա սա րեց վի 
գ} յ քա յին ի րա վուն քին։ Այս պի սով, նախ նա կան նշ ման բա րե խի ղճ 
ձե ռք բե ր}  մը սկզ բուն քո րեն թ} յ լատ րե լի է։ 

Այ դ}  հան դե րձ, առ կա գոր ծում կա րող է կաս կած ա ռա ջա նալ Բ-ի 
կող մի ց նախ նա կան նշ}  մը բա րե խղ ճո րեն ձե ռք բե րե լ}  վե րա բեր յալ 
այն պատ ճա ռով, որ նախ նա կան նշ}  մը վե րա բե րում է սկզբ նա կան 
հո ղա մա սի մի  այն մի  մա սին, և որ հո ղա մա սը բա ժա նել է X ՍՊԸ-ն, 
ո րը դրա ի րա վուն քը չ}  ներ, քա նի որ սե փա կա նա տե րը չէր։ 

Հո ղա մա սի բա ժա ն}  մի ց ա ռա ջա ցել է եր կ}  նոր հո ղա մաս։ Այ-
սինքն` դա զուտ ձևա կան ակտ չէ, այլ նյ}  թաի րա վա կան ներ գոր-
ծ} թ յուն }  նե ցող ո րո շում, ո րը կա րող է կա յաց նել մի  այն ան շա րժ 
գ} յ քի սե փա կան ա տե րը։ Հետ ևա բար` հո ղա մա սի բա ժա ն}  մը X 
ՍՊԸ-ի կող մի ց ան վա վեր է։ 

Այս տեղ գոր ծում են նաև բա րե խղ ճութ յան պա շտ պա նութ յան մա-



90

սին դր} յթ նե րը։ X ՍՊԸ-ն գրա նց ված էր որ պես բա ժա ն}  մի ց ա ռա-
ջա ցած եր կ}  հո ղա մա սե րի սե փա կա նա տեր և հա մա ձայն վել էր Բ-ի 
օգ տին նախ նա կան նշում գրան ցե լուն, իսկ Բ-ն իր հեր թին հա վա-
տա ցել է X ՍՊԸ-ի սե փա կա նութ յան ի րա վուն քին և գրա նց ման ի րա-
վա չա փութ յա նը։ Այս պես պա շտ պան վում է նաև Բ-ի բա րե խի ղճ վս-
տա հութ յ}  նը (ի րա վա չափ ակն կա լի քը) հո ղա մա սի բա ժան ման վա-
վե րութ յան նկատ մա մբ։ 

Այս պի սով` արդ յուն քում Բ-ն դար ձել է X ՍՊԸ-ի հան դեպ կա-
դաստ րում սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը գրան ցել թ} յ լատ րե լ}  պա-
հան ջի ի րա վուն քի և նախ նա կան նշ ման տե րը։

գ) Սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի ձե ռք բե րում։

 Հետ ևա բար պե տք է ստ}  գել, թե Բ-ն ինչ պե տք է ա նի, որ պես զի 
կա րո ղա նա գրան ցել իր սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը։ 

Նախ պե տք է պար զել` արդ յոք հնա րա վո ՞ր է կա դա ստ րում դե ռևս 
որ պես սե փա կա նա տեր գրա նց ված X ՍՊԸ-ի կող մի ց դի մում ներ կա-
յաց նե լը, որ պես զի Բ-ին տր վի հո ղա մաս 1-ի նկատ մա մբ սե փա կա-
ն} թ յան ի րա վունք։ Դրան հա կա ռակ է այն, որ X ՍՊԸ-ն ոչ մի  այն իս-
կա կան սե փա կա նա տե րը չէ, այլև այն, որ տվյալ պա հին, երբ ՍՊԸ-ն 
կա րող էր նշ ված դի մ}  մը ներ կա յաց նել, հա մա պա տաս խան փաս տը 
հայտ նի է ե ղել ինչ պես նրան (Ս ՊԸ-ին), այն պես էլ Բ-ին։ Այ սի նքն` 
եր կուսն էլ` և՛ Բ-ն, և X ՍՊԸ-ն, ան բա րե խի ղճ են տվյալ կո նկ րետ պա-
րա գա յում։ Այս պի սով, բա րե խի ղճ ձե ռք բե րում այս ճա նա պար հով չի 
կա րող ա ռա ջա նալ։ 

Ո ւս տի ան հրա ժե շտ է նաև ստ}  գել` արդ յո ՞ք կա րող է Բ-ն նախ նա-
կան նշ ման բա րե խի ղճ ձե ռք բեր մա մբ ձե ռք բե րել նաև հո ղա մաս 1-ի 
նկատ մա մբ սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը, թեև ինքն այս ըն թաց ք} մ 
դար ձել է ան բա րե խի ղճ։

 Ձե ռք բեր ման նման հնա րա վո րութ յա նը հա կա ռակ կա րող է լի նել 
թե րևս այն, որ, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 172 - 176 հոդ ված-
նե րի, սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի փո խան ց}  մը տե ղի է }  նե նում 
այն ե ղա նա կով, որ նախ կին սե փա կա նա տե րը վա վեր պայ մա նագ րի 
հի ման վրա պայ մա նագ րի ա ռար կան հա նձ նում է ձե ռք բե րո ղին կամ, 
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ինչ պես և մե ր գոր ծում հո ղա մա սի ձե ռք բեր ման դեպ քում, գրան ցում 
կա տա րող մա րմ նին դի մում է ներ կա յաց նում ձե ռք բե րո ղի սե փա կա-
նութ յան ի րա վուն քը պե տա կան գրա նց ման են թար կե լ}  մա սին, իսկ 
գրան ցող մար մի  նն էլ կա տա րում է պա հա նջ վող գրան ց}  մը։ Բայց 
քն նա րկ վող գոր ծում սե փա կա նա տե րը ոչ թե կա դա ստ րում գրա նց-
ված X ՍՊԸ-ն է, այլ ԳԾ-ն, ո րը կհ րա ժար վի Բ-ին որ պես նոր սե փա-
կա նա տի րոջ գրան ցե լ}  մա սին դի մում ներ կա յաց նե լուց։ 

Բա ցի այս, նախ նա կան նշ ման գրան ց}  մի ց և դրա բա րե խի ղճ 
ձեռք բե ր}  մի ց հե տո Բ-ին հայտ նի է դար ձել, որ հո ղա մա սի սե փա-
կա նա տե րը ոչ թե X ՍՊԸ-ն է, այլ ԳԾ-ն, այն պես որ նա դար ձել է 
ան բա րե խի ղճ ձե ռք բե րող։ Այդ ըն թաց քում սե փա կա նութ յան վե րա-
բե րյալ ի րա կան ի րադ րութ յ}  նը հայտ նի է դար ձել նաև գրան ցող 
մարմ նին։ Բայց սկզ բուն քո րեն օ տա րո ղի սե փա կա նութ յան ի րա վուն-
քի հան դեպ ձե ռք բե րո ղի բա րե խի ղճ վս տա հութ յ}  նը պա շտ պան վում 
է մի  այն այն դեպ քում, ե թե այն գո յութ յուն }  նի ի րա վուն քի մա սին 
ո րոշ } մ կա յաց նե լ}  պա հին։ 

Ե թե հետ ևե նք այս փաս տա րկ մա նը, ա պա նախ նա կան նշ ման 
ինս տի տ}  տը կզրկ վի իր է ա կան բո վան դա կութ յ}  նից։ Չէ՞ որ դրա 
նպա տա կն է ա պա հո վել կա դա ստ րում որ ևէ ի րա վուն քի գրա նց ման 
պա հան ջի ի րա վուն քը, որն ա ռա ջա ցել է վա վեր պայ մա նագ րի հի-
ման վրա։ Ինչ պես ար դեն ներ կա յաց վել է, նախ նա կան նշ}  մը, ճի շտ 
է` դեռ ի րա յին ի րա վունք չէ, բայց իր ազ դե ցութ յա մբ շատ է մո տե նում 
այդ պի սի ի րա վուն քին այն ի մաս տով, որ նախ նա կան նշ ման տե րը 
պա շտ պան ված է կա դա ստ րում մե կ այլ ան ձի ի րա վուն քի գրան ց} -
մի ց, ո րով կխա թար վեր իր ի րա վուն քի նախ նա կան նշ մա մբ պա շտ-
պան ված ի րա կա նա ց}  մը։ 

Այդ քա նով ար դա րաց ված է նախ նա կան նշ ման հա վա սա րե ց}  մը 
275 հոդ վա ծում նշ ված գ} յ քին և դրա բա րե խի ղճ ձե ռք բե ր}  մը թ} յ-
լատ րե լը։ Բայց այդ ներ գոր ծութ յունն էլ ի չիք կդառ նար, ե թե նախ-
նա կան նշ մա մբ բա րե խղ ճո րեն ա պա հով ված ան ձը չ}  նե նար նախ-
նա կան նշ մա մբ նա խա պատ րա ստ ված ի րա յին ի րա վուն քի, այ սի նքն` 
սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի գրան ցումն  ի րա կա նաց նե լ}  հնա րա-
վո րութ յ}  ն։ Որ ևէ այլ լ}  ծ}  մ զգա լի ո րեն կկր ճա տեր նախ նա կան 
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նշ ման ինս տի տ}  տի գո րծ նա կան նշա նա կութ յ}  նը։ Նախ նա կան 
նշ ման գրա նց մա մբ ձե ռք բեր վող ա պա հո վութ յունն ա ռա ջաց նում 
է ո րո շա կի ի րա յին գ} յ քա յին դի րք, ո րը պահ պա նում է իր գոր ծո-
ղությ}  նը նաև ի րա կա նում ի րա վունք }  նե ցո ղի ա ռաջ։ 

Նախ նա կան նշ ման այս բո վան դա կ}  թյ}  նից բխում է այն 
հետևան քը, որ բա րե խղ ճութ յան առ կա յութ յան հա մար վճ ռո րո շը բա-
ցա ռութ յան կար գով վե րջ նա կան ո րոշ ման պա հը չէ, այ սի նքն` կա-
դա ստ րում գրա նց ման պա հը, այլ այն, որ բա րե խղ ճութ յ}  նը պե տք 
է առ կա լի ներ նախ նա կան նշ}  մը կա տար ե լիս։ Այն, որ ձե ռք բե րո ղն 
ա վե լի } շ է ի մա նում ի րա կան ի րա վա կան դրութ յան մա սին, նրան չի 
վն ա սում։ 

Քա նի որ Բ-ն Ա-ի հետ ա ռք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի կնք ման և 
նախ նա կան նշ ման գրա նց ման պա հին ի րա վունք }  ներ հա վա տա-
լ} , որ գրան ց}  մը թ} յ լատ րող X ՍՊԸ-ն է սե փա կա նա տե րը, նա 
հնա րա վո րութ յուն է ստա ցել գրան ցե լ}  իր սե փա կա նութ յան ի րա-
վուն քը, որն ա պա հով ված է նախ նա կան նշ մա մբ, նաև այն դեպ քում, 
երբ բա րե խի ղճ ձե ռք բեր ման նա խա պայ ման նե րն այլևս առ կա չեն, 
և ինքն էլ տե ղե կաց վել է ի րա կան ի րա վա կան դրութ յան մա սին։ Այդ 
ի րա կա նաց ման ի րա վուն քը պահ պան վում է նաև ի րա կա նում ի րա-
վունք }  նե ցո ղի առջև։

Գ րան ց}  մը կա դա ստ րում են թադ րում է, որ այն ան ձը, ո րի ի րա-
վունք նե րը շո շափ վում են այդ գրա նց մա մբ, հա մա ձայն է գրա նց մա-
նը։ Սա նախ X ՍՊԸ-ն է, ո րը, ճի շտ է` սե փա կա նա տե րը չէ, բայց, 
որ պես այդ պի սին, գրա նց ված է կա դա ստ րում։ Բ-ն ի րա վունք }  նի 
պա հան ջե լ}  նրա նից, որ հա մա ձայ նվի կա դա ստ րում փո փո խութ յուն 
կա տա րե լուն։ 

Այ դ}  հան դե րձ, իս կա կան սե փա կան ա տե րը ԳԾ-ն է, թեև կա-
դաստ րում գրա նց ված չէ։ Սա կայն նա այլևս չի կա րող իր սե փա կա-
նութ յան ի րա վուն քը Բ-ի առջև ի րա կա նաց նել և այն գրան ցել տալ, 
քա նի որ Բ-ն բա րե խղ ճո րեն է ձե ռք բե րել նախ նա կան նշ}  մը, իսկ 
դրա նով ա պա հով ված ի րա վունքն ա ռաջ նութ յուն }  նի սե փա կա-
նության ի րա վուն քի նկատ մա մբ։ 

Այդ նախ նա կան նշ}  մը Բ-ին ի րա վունք է տա լիս պա հան ջե լ}  յ} -
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րա քա նչ յ}  րից չհա կա ռակ վել ա պա հով ված ի րա վուն քի ի րա կա նաց-
մա նը և կա տա րել սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը գրան ցե լ}  հա մար 
ձևա կան ա ռ}  մով ան հրա ժե շտ գոր ծո ղութ յուն նե րը։ Այս ի րա յին ի րա-
վուն քը գո յութ յուն }  նի նաև ի րա կա նում ի րա վունք }  նե ցո ղի առջև։ 
Այս պի սով, վեր ջի նս էլ է պար տա վոր տալ իր հա մա ձայ նութ յ}  նը, որ 
հո ղա մա սի նկատ մա մբ սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը վե րագ րա նց վի 
Բ-ի օգ տին։ 

Ե թե ԳԾ-ն հրա ժար վի տալ իր հա մա ձայ նութ յ}  նը, ա պա Բ-ն կա-
րող է պա հան ջել, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 302 հոդ վա ծի, 
սե փա կա նա տի րոջ մա սին նշ}  մը  փո խա րի նել դա տա րա նի կար գով։ 
Ճի շտ է` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 302 հոդ վա ծը, ե թե նա յե նք 
տե քս տին, վե րա բե րում է որ ևէ գոր ծար քի կող մե  րի մի  ջև հա րա բե-
րութ յուն նե րին, սա կայն այս տեղ առ կա այն հազ վագ յուտ դեպ քի 
հա մար, երբ ի րա յին ի րա վուն քը ԳԾ -ինն է, իսկ ըստ կա դա ստ րում 
կա տար ված գրա նց ման ստաց վում է, որ այդ ի րա յին ի րա վուն քը X 
ՍՊԸ-ինն է, կար գա վո րում գո յութ յուն չ}  նի, և այս բա ցը պե տք է 
լրաց վի ա նա լո գի ա յի մի  ջո ցով։ Տար բեր շա հե րը հաշ վի ա ռած կլի-
նե նք, ե թե նախ նա կան նշ մա մբ բա րե խղ ճո րեն ա պա հով ված Բ-ին 
հա կադ րե նք ԳԾ -ին և X ՍՊԸ-ին` որ պես մի  մի  աս նութ յուն, որ պես զի 
այդ ե ղա նա կով չե զո քաց նե նք այն հան գա ման քը, որ ի րա յին ի րա-
վունք }  նե ցո ղն }  կա դա ստ րում գրա նց վա ծը տար բեր ան ձի նք են, 
քա նի որ սա կա րող է խա փա նել Բ-ի այն ի րա վունք նե րի ի րա կա նա-
ց}  մը, ո րո նք ի րա վա չա փո րեն ա ռա ջա ցել են գոր ծար քի հետ ևան քով 
}  ա պա հով ված են նախ նա կան նշ մա մբ։ 

Այս պի սով, Բ-ն ի րա վունք }  նի պա հան ջե լ}  X ՍՊԸ-ից և ԳԾ-ից, 
որ նպաս տեն հո ղա մաս 1-ի նկատ մա մբ իր սե փա կա նութ յան ի րա-
վ} ն քի գրա նց մա նը։ Ե թե հրա ժար վեն դա ա նե լուց, ա պա Բ-ն կա րող 
է ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 302 հոդ վա ծի նրա նց հա մա ձայ-
նութ յ}  նը ստա նալ դա տա կան կար գով։ 
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2. Բ-ի ի րա վա կան դիր քորոշ� մը հո ղա մաս 2-ի առն չութ յա մբ 

ա) X ՍՊԸ-ի հան դեպ կա դա ստ րում սե փա կա նութ յան ի րա վուն-

քը գրան ցել թ� յ լատ րե լ�  պա հան ջի ի րա վուն քի ձե ռք բե րում։ 

Ի նչ վե րա բե րում է Բ-ի կող մի ց X ՍՊԸ-ի հան դեպ կա դա ստ րում 
սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը գրան ցել թ} յ լատ րե լ}  Ա-ի պա հան ջի 
ի րա վուն քի ձե ռք բեր մա նը, ա պա այս տեղ գոր ծում է վեր և} մ նշ վա ծը` 
Բ-ն ձե ռք է բե րել այդ պա հան ջի ի րա վուն քը։

բ) Նախ նա կան նշ ման ձե ռք բե ր�  մը։

 Նախ նա կան նշ ման ձե ռք բեր ման առն չութ յա մբ գոր ծի փաս տա-
կան հան գա մա նք նե րն այլ են այն պատ ճա ռով, որ Ա-ն X ՍՊԸ-ի կող-
մի ց թ} յլտ վութ յուն ստա նա լուց հե տո գրա նց վել է որ պես նախ նա-
կան նշ ման տեր։ Այս պի սով, Բ-ն կա րող էր այն ձե ռք բե րած լի նել 
Ա-ից։ 

Այդ պի սի ձե ռք բե ր}  մը ստ}  գե լ}  հա մար ան պայ ման ան հրա-
ժե շտ է ճի շտ պատ կե րաց նել, թե ինչ է նախ նա կան նշ ման ինս տի-
տ}  տը։ Ինչ պես ար դեն ա սել ենք, այն չի բո վան դա կում սե փա կան 
ի րա յին ի րա վունք, այլ ա պա հո վում է նախ նա կան նշ ման տի րոջ 
ի րա վուն քը։ Թեև դա ի րա վունք չէ, բայց այդ ա պա հո վումն  այն պի սի 
դի րք է շնոր հում, ո րը շատ է նման վում ի րա վուն քի։ Մյուս կող մի ց` 
դրա գո յութ յ}  նը կախ ված է այն ի րա վուն քից, ո րի հե տա գա գրան-
ց}  մը կա դա ստ րում ա պա հով վում է։ Այն ակ ցե սո րա յին (լ րա ց}  ցիչ) է 
սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի փո խան ցում պա հան ջե լ}  ի րա վուն քի 
նկատ մա մբ։ 

Այս տե ղից հետ ևում է, որ նախ նա կան նշ}  մը չի կա րող մե  կ}  սաց-
ված }  ինք ն}  ր} յ նա բար փո խա նց վել, այլ փո խա նց վում է մի  այն ա պա-
հով ված պա հան ջի հետ մի  ա սին։ Այն սկզ բուն քը, ըստ ո րի որ ևէ պա-
հան ջի ա պա հով ման մի  ջոց նե րը պա հան ջի հետ մի  ա սին փո խա նց վում 
են նոր պար տա տի րո ջը, սահ ման ված է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
399 հոդ վա ծում։ Ճի շտ է` նախ նա կան նշումն  այն տեղ } ղ ղա կի ո րեն չի 
հի շա տակ վում, բայց այն պատ կա նում է պա հա նջն ա պա հո վող գոր ծիք-
նե րի թվին, } ս տի և ընդ գրկ վում է նշ ված դր} յ թով։ 
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Այս պի սով, ե թե Ա-ն դար ձած լի ներ այն նախ նա կան նշ ման տե րը, 
ո րը X ՍՊԸ-ի պա հան ջով կա դա ստ րում գրա նց վել է իր օգ տին, ա պա 
այդ նախ նա կան նշ}  մը գրան ցե լ}  պա հան ջի ի րա վունքն Ա-ից Բ-ին` 
որ պես նոր սե փա կա նա տի րոջ ան ցնե լ}  հետ մի  ա ժա մա նակ կփո-
խա նց վեր Բ-ին, և Բ-ն կկա րո ղա նար հաս նել կա դա ստ րում գրանց-
ման հա մա պա տաս խան } ղղ մա նը։ 

Ե րբ Ա-ն գնում էր հո ղա մա սը, և նախ նա կան նշումն  էլ գրա նց վել 
է, ո՛չ նա և ո՛չ էլ X ՍՊԸ-ն տեղ յակ չէ ին, որ սե փա կան ա տե րը ԳԾ-ն 
է։ X ՍՊԸ-ն գրա նց ված էր կա դա ստ րում որ պես սե փա կան ա տեր, և 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մա նք նե րից որ ևէ կեր պով չի բխում, որ 
նա հիմ քեր }  ներ կաս կա ծե լ}  դրա ն։ Նա կա րող էր ճի շտ այն պես, 
ինչ պես և Ա-ն, վս տա հել կա դա ստ րում կա տար ված գրա նց մա նը։ Այս-
պի սով, ըստ վե րը շա րա դր վա ծի, Ա-ն կա րող էր բա րե խղ ճո րեն ձե ռք 
բե րած լի նել նախ նա կան նշ}  մը։ Դրա հետ ևա նքն այն կլի ներ, որ Բ-ն 
պա հան ջի հետ մի  ա սին այդ նախ նա կան նշ}  մը ձե ռք բե րած կլի ներ 
ի րա վունք }  նե ցո ղից և նախ նա կան նշ ման այս երկ րո րդ ձե ռք բեր ման 
դեպ քում բա րե խղ ճութ յան պա շտ պա նութ յան հա րց չէր ծա գի։ 

Այ դ արդ յուն քի նկատ մա մբ կաս կած ներ կա րող են ա ռա ջա նալ այն 
պատ ճա ռով, որ Ա-ն հո ղա մա սը գնել է X ՍՊԸ-ից, ո րի մի  ակ մաս-
նա կի ցը հե նց ինքն է ե ղել։ Աշ խար հի բազ մա թիվ երկր նե րում բա րե-
խի ղճ ձե ռք բեր ման ին ստի տ}  տը ներ մուծ վել է, որ պես զի ի րա վա կան 
շր ջա նա ռութ յ}  նն ա վե լի դյ}  րին դառ նա շնոր հիվ այն բա նի, որ ձեռք-
բե րո ղը կա րո ղա նա հեն վել ո րո շա կի փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
վրա և ստիպ  ված չլի նի կա տա րել մե ծ ծախ սեր պա հան ջող հե տա զո-
տություն ներ։ Ան շա րժ ի րե րի դեպ քում վս տա հութ յուն ստեղ ծող հան-
գա մա նք է գրան ց}  մը կա դա ստ րում, որն առ կա է այս տեղ։ 

Քա նի որ բա րե խղ ճութ յան պա շտ պա նութ յան նպա տա կն  է շ} -
կա յի տար բեր մաս նա կից նե րի մի  ջև գոր ծա րար շր ջա նա ռութ յան 
պա շտ պա նութ յ}  նը, հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք որ ևէ ՍՊԸ-ի }  նրա 
մի  ակ մաս նակ ցի մի  ջև գոր ծա րք նե րը հա մա պա տաս խա նում են իս-
կա կան շր ջա նա ռութ յան գոր ծար քի չա փա նիշ նե րին։ 

Ե թե այս հար ցին դրա կան պա տաս խան տա նք, ա պա Ա-ն իս-
կա պես բա րե խղ ճո րեն է ձե ռք բե րել նախ նա կան նշ}  մը և գրա նց-
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ման հետ ևան քով ինքն էլ դար ձել է ի րա վունք }  նե ցող։ Այդ դեպ ք} մ 
Բ-ն ձե ռք բե րած կլի ներ X ՍՊԸ-ից սե փա կա նա տեր գրա նց վե լ}  
թ} յլտվութ յուն պա հան ջե լ}  ի րա վունք, և ի րա վունք }  նե ցո ղը ձե ռք 
բե րած կլի ներ նախ նա կան նշ}  մը։ Այս պի սի արդ յունքն ըն դ}  նե լի 
կլի ներ }  «ս խալ» չէր լի նի, քա նի որ դրա նով կա տար վում է օ րեն քի 
պա հան ջը, ըստ ո րի` մե կ ան ձից բաղ կա ցած ՍՊԸ-ն պե տք է ի րա վա-
բա նո րեն ան կախ լի նի իր մի  ակ մաս նակ ցից։ 

Ի սկ ե թե այս հար ցին ժխ տա կան պա տաս խան տա նք և փաս-
տարկ ներ բե րե նք այն գոր ծա րար շր ջա նա ռութ յան տե սա նկ յ}  նից, 
ո րը են թադ րում է եր կ}  տն տե սա պես ան կախ ան ձ, ա պա Բ-ն նախ-
նա կան նշ}  մը ձե ռք բե րած կլի նի ի րա վունք չ}  նե ցո ղից։ Ու րե մն  այս-
պի սի փաս տա րկ ման դեպ քում հնա րա վոր կլի ներ մի  այն Բ-ի կող մի ց 
նախ նա կան նշ ման բա րե խի ղճ ձե ռք բե րում։ 

Ար դեն աս վել է, որ նախ նա կան նշ ման բա րե խի ղճ ձե ռք բե-
րումն  ընդ գրկ ված է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 հոդ վա ծում։ 
Պաշտ պան վում է բա րե խի ղճ ձե ռք բե րո ղի վս տա հ}  թյունն այն բա-
նի նկատմա մբ, որ օ տա րո ղն ի րա վունք }  նի ո րո շում կա յաց նե լ} ։ 
Քն նա րկ վող գոր ծում ի րա վի ճա կը փո քր-ինչ այլ է, քա նի որ պե տք 
է պա շտ պան վի ոչ թե բա րե խի ղճ ձե ռք բե րո ղի վս տա հութ յունն այն 
բա նի նկատ մա մբ, որ X ՍՊԸ-ն ի րա վունք }  նի ո րո շում կա յաց նե լ} , 
այլ բա րե խի ղճ ձե ռք բե րո ղի վս տա հութ յունն այն բա նի նկատ մա մբ, 
որ նախ նա կան նշում գո յութ յուն }  նի, որն ի րա կա նում ար վել է ոչ 
ի րա վա չա փո րեն, ե թե ըն դ}  նում ենք, որ X ՍՊԸ-ի }  Ա-ի մի  ջև տե ղի 
չի }  նե ցել իս կա կան գոր ծա րար շր ջա նա ռութ յուն։ 

Թե րևս կաս կա ծե լի է` ա րդ յո ՞ք պա շտ պա նութ յան ար ժա նի է այս 
բա րե խղ ճութ յ}  նը, քա նի որ ձե ռք բե րո ղը նախ նա կան նշ}  մը ձե ռք է 
բե րում ոչ թե ան մի  ջա կա նո րեն ինչ-որ գոր ծար քի մի  ջո ցով, այլ այն 
ա ռա ջա նում է ա պա հով ման են թա կա պա հան ջի ի րա վուն քի հետ 
մի ա սին օ րեն քի }  ժով` ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 399 հոդ-
վածի։ Այս հար ցը շատ վի ճե լի է6։

6  Գերմանական իրավ} նքի վերաբերյալ տե՛ս Wacke in: Münchner Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3. Aufl age 1997, Anmerkungen 64 ff . zu § 883; Jan 
Wilhelm, Sachenrecht, 1993, S. 693 ff .
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 Լավ հիմ նա վոր ված է այն կար ծի քը, որ ձե ռք բե րո ղը, այս դեպ-
քում` Բ-ն, նման երկ րո րդ ձե ռք բեր ման դեպ քում (այ սի նքն` երբ ար-
դեն գրա նց ված նախ նա կան նշ�  մը փո խա նց վում է �  րի շին) պա կաս 
ար ժա նի չէ պա շտ պա նութ յան, քան ա ռա ջին ձե ռք բեր ման դեպ ք} մ, 
ո րին ան դրա դար ձել ենք վեր և} մ։ Ե թե հետ ևե նք այս կար ծի քին, 
ա պա Բ-ն բա րե խղ ճո րեն է ձե ռք բե րել նախ նա կան նշ}  մը։ Նման 
լ}  ծումն  ա ռա նց վե րա պա հում նե րի ըն դ}  նե լի կլի ներ և «ս խալ» չէր 
լի նի։ 

Ի սկ ե թե այս կար ծի քը չկի սե նք այն հիմ նա վոր մա մբ, որ պա հան-
ջի բա րե խի ղճ ձե ռք բե րում ևս հնա րա վոր չէ, և որ նախ նա կան նշ}  մը 
ինք նին պա հան ջի ակ ցե սո րա յին ա պա հո վում է7, ա պա Բ-ն չի կա րող 
Ա-ի նախ նա կան նշ}  մը բա րե խղ ճո րեն ձե ռք բե րած լի նել, քա նի որ 
ընդ հան րա պես հնա րա վոր չէ երկ րո րդ բա րե խի ղճ  ձե ռք բե րում։ 

Այ դ}  հան դե րձ, մե ր գոր ծի հա տուկ հան գա մա նք նե րի պատ ճա-
ռով ստ}  գ}  մը սրա նով չի ա վա րտ վում նաև այս կար ծի քի կո ղմ նա-
կից նե րի հա մար։ 

Բա նն այն է, որ ան հրա ժե շտ է նաև պար զել, թե արդ յոք չպե տք 
է հաշ վի առն վի այն հան գա ման քը, որ թեև X ՍՊԸ-ն }  Ա-ն ի րա-
րից ան ջատ ի րա վուն քի սուբ յե կտ ներ են, սա կայն տն տե սա պես 
մեկ մի ա վոր են կազ մում։ Գ}  ցե և ճի շտ է այն պն դ}  մը, որ այս տեղ 
առ կա չի ե ղել իս կա կան շր ջա նա ռութ յան գոր ծա րք շ}  կա յի եր կ}  
ան կախ մաս նա կից նե րի մի  ջև, երբ X ՍՊԸ-ն հո ղա մա սը վա ճա ռել 
է Ա-ին և դի մե լ է նախ նա կան նշում գրան ցե լ}  խնդ րան քով։ Մյուս 
կող մի ց` Բ-ն հո ղա մա սը (ե թե տն տե սա պես դա տե նք) ձե ռք է բե րել X 
ՍՊԸ-ից, բայց ի րա վա բա նա կան զար տ}  ղի ճա նա պար հով` Ա-ի մի -
ջո ցով։ Բ-ն գի տեր, որ Ա-ն X ՍՊԸ-ի մի  ակ մաս նա կի ցն է, և որ ին քը 
տն տե սա կան ա ռ}  մով  գո րծ }  նի մե կ մի  ա վո րի հետ։ Ե թե դի տե նք 
այս ամ բողջ գոր ծըն թա ցը, ա պա կա րե լի է ա սել, որ Բ-ն թեև ի րա վա-
բա նո րեն գո րծ է }  նե ցել ի րա վուն քի եր կ}  սուբ յեկ տի հետ` X ՍՊԸ-ի` 
որ պես կա դա ստ րում գրա նց ված ի րա վունք չ}  նե ցո ղի, ո րը պե տք է 
փո խան ցեր սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը, և Ա-ի` որ պես ա ռք}  վա-

7 Գերմանական իրավ} նքի վերաբերյալ տե՛ս Claus-Wilhelm Canaris, Bürgerli-
ches Recht: Das parzellierte Grundstück, in: Juristische Schulung, 1969, S. 80 ff .
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ճառ քի կող մի  և նախ նա կան նշ ման եր և}  թա կա նութ յան տի րոջ, 
սա կայն այս եր կ}  սը տն տե սա կան ա ռ}  մով մեկ մի  ա վոր են կազ-
մե լ։ Նման տն տե սա կան դի տա րկ ման դեպ քում գ}  ցե և այն պես է, 
որ X ՍՊԸ-ի }  Ա-ի մի  ջև կնք ված չի ե ղել ան կախ գոր ծա րք, բայց 
այդ պի սին, ան շուշտ, կնք ված է ե ղել, մի  կող մի ց` Բ-ի և, մյուս կող-
մի ց` տն տե սա պես մի  աս ն}  թյուն կազ մող Ա-ի }  X ՍՊԸ-ի մի  ջև։ Բ-ն 
տե ղյակ է ե ղել այդ ի րա վի ճա կին, }  րե մն  նրան պե տք է վե րա բեր-
վել այն պես, ա սես նա ձե ռք է բե րել նախ նա կան նշումն  ան մի  ջա-
կա նո րեն ա պա հո վե լ}  հա մար X ՍՊԸ-ի նկատ մա մբ իր պա հան ջի 
ի րա վուն քը և ոչ թե դա Ա-ի կող մի ց պա հան ջի զիջ ման հետ ևա նք է։ 
Այս պի սով, տն տե սա կան ա ռ}  մով սա այն նախ նա կան նշ ման ա ռա-
ջին ձե ռք բե րումն  է, որն ա պա հո վում է X ՍՊԸ-ից սե փա կա նութ յան 
ի րա վուն քի փո խան ց}  մը պա հան ջե լ}  ի րա վուն քը։ Իսկ այս ա ռա ջին 
ձե ռք բեր ման (նախ նա կան նշ ման ա ռա ջին գրա նց ման) նկատ մա մբ 
բա րե խիղճ ձե ռք բե րո ղի վս տա հութ յունն, ըստ մի  աս նա կան և ճի շտ 
կար ծի քի, պա շտ պան ված է, այն պես որ Բ-ն արդ յուն քում նախ նա-
կան նշ}  մը ձե ռք է բե րել բա րե խղ ճո րեն։ 

Այս պի սով, արդ յուն քում բո լոր փաս տար կում նե րի դեպ քում էլ 
հան գում ենք ն} յն լուծ մա նը, ե թե ձե ռք բե րո ղին հայտ նի է ե ղել, որ 
ին քը գո րծ }  նի մե կ ան ձից բաղ կա ցած ՍՊԸ-ի }  դրա մի  ակ մաս-
նակ ցի հետ։ Ըստ ա ռա ջին լուծ ման, ո րի հիմ քում դր ված է մե կ ան-
ձից բաղ կա ցած ՍՊԸ-ի ի րա վա բա նա կան ինք ն}  ր} յ նութ յ}  նը, Ա-ն 
իր բա րե խղ ճութ յան պատ ճա ռով դար ձած կլի նի նախ նա կան նշ ման 
ի րա վա չափ տեր և տեր լի նե լը փո խան ցած կլի նի Բ-ին` հա մա ձայն 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 399 հոդ վա ծի։ Ըստ երկ րո րդ լուծ ման` 
բա րե խի ղճ ձե ռք բեր ման սկզ բունք նե րը հնա րա վոր է կի րա ռել նաև 
նախ նա կան նշ ման երկ րո րդ ձե ռք բեր ման նկատ մա մբ, և նախ նա-
կան նշ ման նկատ մա մբ բա րե խի ղճ ձե ռք բե րո ղի վս տա հութ յ}  նը 
պա շտ պան ված կլի նի, այն պես որ Բ-ն այն ձե ռք բե րած կլի նի բա-
րե խղճո րեն։ Ըստ եր րո րդ կար ծի քի` Բ-ն նախ նա կան նշ}  մը ձե ռք 
բե րած կլի նի բա րե խղ ճո րեն, թեև նախ նա կան նշ ման բա րե խի ղճ 
երկ րո րդ ձե ռք բե ր}  մը սկզ բուն քո րեն հա մար վում է ան հնար, ո րով-
հե տև, մի  կող մի ց` Բ-ի և, մյուս կող մի ց` X ՍՊԸ-ի }  Ա-ի մի  ջև հա րա-
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բե րությ}  նում վեր ջին եր կ}  սը (X ՍՊԸ-ն }  Ա-ն) դիտ վում են որ պես 
տն տե սա կան մեկ մի  ա վոր, } ս տի և տն տե սա կան տե սա նկ յ}  նից 
նախ նա կան նշ ման ձե ռք բե ր}  մը բո լո րո վին էլ չպե տք է ո րակ վի որ-
պես երկ րո րդ ձե ռք բե րում, այն ա ռա ջին ձե ռք բե րում է։

 Քա նի որ բո լոր դա տո ղութ յուն նե րը հան գում են ն} յն արդ յուն քին, 
դրա նք պար զա պես ան հրա ժե շտ է ներ կա յաց նել։ Անհ րա ժե շտ չէ 
(հա մա պա տաս խան հիմ նա վոր մա մբ) ընտ րել այս կամ այն լ}  ծ}  մը8։

գ) Սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի ձե ռք բե ր�  մը։

 Սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի ձե ռք բեր մա նը վե րա բե րում է 1.գ) 
կե տում աս վա ծը։

8 Պրոֆ. Ռ. Քնիպերի կարծիքով, գերադասելի է առաջին լ} ծ} մը, որը ելն} մ 
է այն բանից, որ X ՍՊԸ-ն իրավաբանորեն ինքն} ր} յն է որպես իրավ} նքի 
ինքն} ր} յն ս} բյեկտ, ինչից հետև} մ է այն, որ Ա-ն նախնական նշ} մը ձեռք 
է բերել X ՍՊԸ-ից իսկապես բարեխղճորեն, } ստի և իրավ} նք } նի այն իր 
հերթին փոխանցել}  } րիշին:
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Խն դիր 3 

 

1. Ա րդ յո ՞ք Դ-ն ի րա վ� նք �  նի պա հան ջե լ�  սեր վի տ�  տի վե-

րա ց� մ։ 

Ա-ն }  Բ-ն պայ մա նա վոր վել է ին հո ղա մաս 2-} մ սեր վի տ} տ սահ-
մա նե լ}  մա սին և հա մա պա տաս խան գրա նց ման վե րա բեր յալ դի-
մ} մ ներ կա յաց րել կա դա ստր։ Սխալ մա մբ գրան ց}  մը կա տար վել է 
հո ղա մաս 3-ի նկատ մա մբ, և ճա նա պա րհն էլ կա ռ} ց վել է հո ղա մաս 
3-ի տա րած ք} մ։

 Կա մա վոր սեր վի տ} տն ա ռա ջա ն} մ է նո տա րա կան կար գով 
վա վե րաց ված գրա վոր հա մա ձայ ն} թ յա մբ (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 211 հոդ ված) և պե տա կան գրա նց մա մբ (Քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 213 հոդ ված)։ Հա մա ձայ ն} թ յ}  նը և գրան ց} մն  
ի րար չեն հա մա պա տաս խա ն} մ։ Դա հետ ևա նք է այն բա նի, որ 
գրան ց}  մը կա դա ստ ր} մ սխալ է կա տար վե լ։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 215 հոդ վա ծն } ղ ղա կի ո րեն 
սահ մա ն} մ է, որ սեր վի տ}  տով ծան րա բե ռն ված հո ղա մա սի նկատ-
մա մբ ի րա վ} նքն այլ ան ձի փո խա նց վե լիս սեր վի տ}  տը պահ պան-
վ} մ է։ Սա կայն առ կա գոր ծ} մ չի սահ ման վել և չի գրա նց վել ի րա-
վա չափ սեր վի տ} տ։ Այդ իսկ պատ ճա ռով ան հրա ժե շտ է ստ}  գել` 

1. ի նչ պի սի՞ ի րա վա կան դր} թ յան հետ գո րծ }  նե նք, 
2. ա րդ յո ՞ք հո ղա մաս 1-ի սե փա կա նա տե րե րի փո փո խ} թ յա մբ 

ի րա վի ճա կը փոխ վել է։ 
Ի տար բե ր} թ յ} ն Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 215 հոդ վա-

ծի` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր ք} մ } ղ ղա կի ո րեն սահ ման ված չէ` 
արդյոք սեր վի տ}  տը պահ պան վո ՞ւմ է իշ խող հո ղա մա սի սե փա կան-
ա տի րոջ փո փո խ} թ յան դեպ ք} մ։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 210 
և 215 հոդ ված նե րը տա ռա ցի նշա նա կ} թ յա մբ մե կ նա բան ման դեպ-
ք} մ (Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 8 հոդ ված) կա րե լի է եզ րա կաց-
նել, որ սեր վի տ}  տը իշ խող հո ղա մա սի տե սա նկ յ}  նից կապ ված է 
դրա սե փա կա նա տի րոջ ան ձի հե տ։ Նա է կն ք} մ հա մա ձայ ն} թ յ}  նը 
(210 հոդ ված), իսկ 215 հոդ վա ծը վե րա բե ր} մ է մի  այն ծա ռա յող հո-
ղա մա սի նկատ մա մբ սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քի փո խա նց մա նը։ 
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Մյ} ս կող մի ց` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 210 հոդ վա ծ} մ խոս-
վ} մ է « սե փա կա նա տե րե րի» և ոչ թե մե կ սե փա կա նա տի րոջ մա սին։ 
Այս պես` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 210 հոդ վա ծի ա ռա ջին 
մա սը սահ մա ն} մ է` հո ղա մա սի սե փա կա նա տե րե րը կամ օգ տա գոր-
ծող նե րն ի րա վ} նք }  նեն հար ևան հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րո ջից, 
իսկ ան հրա ժեշ տ} թ յան դեպ ք} մ նաև այլ հո ղա մա սի սե փա կա նա-
տի րո ջից պա հան ջել ի րե նց տրա մադ րել այդ հո ղա մա սի սահ մա նա-
փակ օգ տա գո րծ ման ի րա վ} նք (սեր վի տ} տ)։ 

Ն ման ան հս տա կ} թ յան դեպ ք} մ օ րեն քի մե կ նա բա ն} թ յ}  նը, 
ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 8 հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, պե տք 
է կա տար վի Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3 հոդ վա ծի 1-ին կե տ} մ 
շա րա դր ված սկզ բ} նք նե րի հի ման վրա, ո րոն ցով սահ ման վ} մ են 
սե փա կա ն} թ յան ան ձե ռնմխ  ե լի } թ յան, պայ մա նագ րի ա զա տ} թյան 
}  քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ} նք նե րի ի րա կա նաց ման պա շտ պա-
ն} թյան սկզ բ} նք նե րը։ 

Այս պի սով, խնդ րի լ}  ծ}  մը պե տք է բխի սեր վի տ}  տի ի մաս տից 
և բն} յ թի ց։ Այս դա տո ղ} թ յ} ն նե րի ե լա կե տը Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 210 հոդ վա ծն է։ Այն տեղ սահ ման ված է, որ իշ խող հո ղա-
մա սի սե փա կան ա տե րե րը կա րող են սեր վի տ} տ պա հան ջել ծան-
րա բե ռն վող հո ղա մա սի նկատ մա մբ։ Այդ ծան րա բե ռն ման ա ռի թը ոչ 
թե սե փա կա նա տի րոջ որ ևէ ան մի  ջա կան ի րա վ} նքն է, այլ այն, որ 
իշ խող հո ղա մա սը չի կա րող օգ տա գո րծ վել ա ռա նց հար ևա նի ան-
շա րժ գ} յքն օգ տա գո րծ ման ի րա վ} ն քով ծան րա բեռ նե լ} ։ Ծան րա-
բե ռն ված հո ղա մա սի նկատ մա մբ ի րա վ} ն քը պե տք է ծա ռա յի ոչ թե 
սե փա կա նա տի րոջ ան ձին, այլ իշ խող հո ղա մա սի օգ տա գո րծ մա նը։ 
Նմա նա տիպ դիր քո րո շ} մ է հայտ նել նաև Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը 2010թ. հուն վա րի 29-ի թիվ ՍԴՈ-29 գոր ծով կա յաց րած 
ո րոշ ման մե ջ։ 

Ե րբ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 210 հոդ վա ծով սահ ման վ} մ է, 
որ « սե փա կա նա տե րե րը» ի րա վ} նք }  նեն պա հան ջե լ} , որ ի րե նց 
տրա մա դր վի հար ևան հո ղա մա սի սահ մա նա փակ օգ տա գո րծ ման 
ի րա վ} նք, ա պա դա մե կ նա բան վ} մ է այն պես, որ այդ ի րա վ} ն քը 
փո խա նց վ} մ է հա մա պա տաս խան սե փա կա նա տի րո ջը, այ սի նքն, 



102

որ այս ի րա վ} նքն ի րա կա ն} մ կապ ված է իշ խող հո ղա մա սի սե փա-
կա ն} թ յան ի րա վ} ն քի հետ և ոչ թե սե փա կա նա տի րոջ ան ձի հետ. 
այլ կե րպ սեր վի տ}  տի ի րա վ} նքն } ղղ ված է սե փա կա ն} թ յան ի րա-
վ} ն քի սպա սա րկ մա նը։ Նշ վա ծին հա մա պա տաս խան պե տա կան 
գրա նց մա մբ, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 213 հոդ վա ծի, ա ռա-
ջա ն} մ է ի րա յին ի րա վ} նք` ius in rem, և ոչ թե սե փա կա նա տի րոջ 
սպե ցի ֆիկ ի րա վ} նք։ Այն կապ ված է եր կ}  հո ղա մա սե րի և ոչ թե 
սե փա կա նա տե րե րի հե տ։ Ուս տի և բո լո րի շա հե րը հաշ վի առն ված 
կլի նեն, ե թե Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 210 հոդ վա ծը մե կ նա բան-
վի այն պես, որ սեր վի տ}  տը ծա ռա յ} մ է իշ խող հո ղա մա սին և ոչ թե 
մի  այն այն սե փա կա նա տի րո ջը, ով պա յ մա նա վոր վել է սեր վի տ}  տի 
մա սի ն։ Այս տե ղից հետ և} մ է, որ իշ խող հո ղա մա սի սե փա կան ա տի-
րոջ փո փո խ} թ յան դեպ ք} մ ևս սեր վի տ}  տը պահ պան վ} մ է։ 

Այս պի սով, ե թե են թադ րե նք, որ սեր վի տ}  տը պահ պան վել է, 
ա պա Գ-ն, ձե ռք բե րե լով սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} նք հո ղա մաս 1-ի 
նկատ մա մբ, ձե ռք է բե րել նաև սեր վի տ}  տը։ 

Այ դ}  հան դե րձ, նյ}  թաի րա վա կան ա ռ}  մով սեր վի տ} տ ծան րա-
բե ռն ված հո ղա մաս 3-ի նկատ մա մբ չի ա ռա ջա ցել, այն պես որ հիմ-
նա վոր ված է թվ} մ գրան ց}  մը վե րաց նե լ}  Դ-ի պա հան ջի ի րա վ} ն-
քը ։

 Բայց նման ձևով գոր ծը լ}  ծե լ} ց ա ռաջ պե տք է դեռ ստ}  գել, 
արդ յո ՞ք Դ-ն կա րող է լի նել սեր վի տ}  տի բա րե խի ղճ ձե ռք բե րո ղ։ 

Գ-ն իշ խող հո ղա մա սը ձե ռք է բե րել նախ նա կան սե փա կան ա տեր 
Ա-ից։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 134 հոդ վա ծի հա մա ձայն` հո ղա-
մա սն ան շա րժ գ} յք է, ո րին պատ կա ն} մ են բո լոր այն ա ռար կա նե-
րը, ո րո նք ա մ} ր կապ ված են հո ղա մա սի ն։ Բայց սեր վի տ}  տը սահ-
ման ված էր ոչ թե այս հո ղա մա սի հա մար, այլ գրա նց վել է հար ևան 
հո ղա մա սի նկատ մա մբ։ Այս պի սով, այն չի դաս վ} մ 134 հոդ վա ծ} մ 
նշ ված ա ռար կա նե րի թվի ն։ Սա կայն 138 հոդ վա ծը սահ մա ն} մ է, որ 
նաև այն ա ռար կա նե րը, ո րո նք գ} յ քի մաս չեն կազ մ} մ, բայց ընդ-
հա ն} ր նշա նա կ} թ յա մբ կապ ված են դրա հետ, հա մար վ} մ են մի -
աս նա կան գ} յ քի մաս և հետ և} մ են գլ խա վոր գ} յ քի ճա կա տագ րի ն։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 135 հոդ վա ծի 2-րդ մա ս} մ սեր վի-
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տ} տն } ղ ղա կի ո րեն սահ ման ված է որ պես գ} յ քա յին ի րա վ} նք։ 
Դրա մի  ակ նշա նա կ} թ յ}  նը գլ խա վոր գ} յ քին, այ սի նքն` իշ խող հո-
ղա մա սին ծա ռա յե լն է։ Դրա նով սեր վի տ}  տը բա վա րա ր} մ է Քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 138 հոդ վա ծի նա խա պայ ման նե րը և պե տք է 
ո րակ վի որ պես հո ղա մաս 1-ի պատ կա նե լի ք։ Ուս տի հետ և} մ է դրա 
ճա կա տագ րի ն։ Այս պի սով, այն ինք նա բե րա բար ն} յն պես ե ղել է հո-
ղա մաս 1-ի վե րա բեր յալ առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի ա ռար կա։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 հոդ վա ծը սա հմա ն} մ է, որ 
ո րո շա կի նա խա պայ ման նե րի առ կա յ} թ յան դեպ ք} մ ձե ռք բե րո ղը 
ո րո շա կի գ} յք ձե ռք է բե ր} մ նաև այն դեպ ք} մ, երբ օ տա րո ղն օ տա-
րե լ}  ի րա վ} նք չի }  նե ցե լ։ Մեր օ րի նա կ} մ հար ցը օ տար ման ի րա-
վ} ն քը չէ նեղ ի մաս տո վ։ Այս տեղ այն ի րա վի ճա կն է, երբ օ տա րո ղն 
}  զ} մ է փո խան ցել մի  ի րա վ} նք, որն ի րա կա ն} մ ընդ հան րա պես 
գո յ} թ յ} ն չ}  նի։ Եվ ի րոք, ան ձն ի րա վ} նք չ}  նի փո խան ցե լ}  որ-
ևէ գ} յ քի նկատ մա մբ սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} նք, ո րի սե փա կա նա-
տերն ին քը չէ։ 

Սա կայն հար ց է, թե արդ յոք 275 հոդ վա ծը տա րած վո ՞ւմ է նաև 
այդ պի սի ի րա վի ճա կի վրա։ Դրա հա մար, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 8 հոդ վա ծի 2-րդ կե տի` կապ ված Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 3 հոդ վա ծի հետ, նո րից ան հրա ժե շտ է, որ առ կա լի նի 
275 հոդ վա ծ} մ սահ ման ված նպա տա կը։ Այդ հոդ վա ծը պա շտ պա-
ն} մ է բա րե խի ղճ ձե ռք բե րո ղի ն։ Դրա նպա տա կն է ա վե լի դյ}  րին 
դա րձ նել գոր ծա րար շր ջա նա ռ} թ յ}  նն այն կող մե  րի հա մար, ո րո նք 
հա վա տ} մ են, որ պայ մա նագ րի հա կա ռակ կող մը հա մա պա տաս-
խան ի րա վ} նքն }  նի և նրա նց հա վա տն ար դա րաց ված է, քա նի որ 
ար տա քին հան գա մա նք նե րը` ի րա վ} ն քի ա ռեր և}  թա կա ն} թ յ}  նը, 
խո ս} մ են այդ ի րա վ} ն քի գո յ} թ յան օգ տի ն։ Շա հե րը գնա հա տե-
լիս հաշ վի է առն վ} մ, որ եր րո րդ ան ձի նք բա րե խղ ճ} թ յան պա շտ-
պա ն} թ յան հետ ևան քով վն աս են կր} մ, այս պես է, օ րի նակ, իս-
կա կան սե փա կան ա տի րոջ հա մար, ո րի սե փա կա ն} թ յա նը վն աս է 
հասցվ} մ։ Պատ ճա ռն այն է, որ, ի րոք, ի րա վ} նք }  նե ցո ղը կա րող 
էր չթ} յ լատ րել նման ի րա վի ճա կի ա ռա ջա ց} մ։ 

Մեր դեպ ք} մ Ա-ն հո ղա մաս 1-ի սե փա կա նա տե րն էր, ո րի օգ տին 
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էլ գրա նց վել է սեր վի տ}  տը։ Ո՛չ Բ-ն` որ պես հո ղա մաս 2-ի }  հո ղա-
մաս 3-ի սկզբ նա կան սե փա կան ա տե ր, ո՛չ էլ հո ղա մաս 3-ը ձե ռք բե րող 
Դ-ն չեն փոր ձել վե րաց նել պե տա կան գրան ց}  մը։ Գրան ցա մատ յա-
նին հա յա ցք գցե լով` Գ-ն հա մոզ վեց, որ սեր վի տ} տ գո յ} թ յ} ն }  նի։ 
Նա հա վա տաց դրա գո յ} թ յա նը, և այդ հա վա տն ար դա րաց ված էր, 
քա նի որ հի մն  վ} մ էր գրա նց ման ար տա քին հան գա մա նք նե րի վրա։ 

Ո ւս տի, ե թե պա շտ պան վ} մ է թվաց յալ սեր վի տ}  տը ձե ռք բե րո ղի 
բա րե խի ղճ վս տա հ} թ յ} նն առ այն, որ սեր վի տուտն ի րոք գո յ} թ յ} ն 
}  նի, ա պա դա հա մա պա տաս խա ն} մ է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 275 հոդ վա ծի նպա տա կի ն։ 

Այս պի սով, արդ յ} ն ք} մ նա, որ պես հո ղա մաս 1-ի պատ կա նե-
լիք, ձե ռք է բե րել սեր վի տ} տ, որն ի րա կա ն} մ գո յ} թ յ} ն չի }  նե ցե լ։ 
Ճիշտ է` Բ-ն չէր կա րող փո խան ցել այդ սեր վի տ}  տը, քա նի որ այն գո-
յ} թյ} ն չ}  նե ր։ Սա կայն Գ-ն այն բա րե խղ ճո րեն ձե ռք է բե րել օ տար-
ման ի րա վ} նք չ}  նե ցո ղի ց։ Գոր ծա րար շր ջա նա ռ} թ յ}  նը թեթ ևաց-
նե լ}  և ձե ռք բե րո ղի ար դա րաց ված վս տա հ} թ յ}  նը պաշտ պա նե լ}  
հա մար օ րեն քը և դրա մե կ նա բա ն} թ յ} նն արդ յ} ն ք} մ թ} յ լատ ր} մ 
են, որ ան ձը ձե ռք բե րի մի  ի րա վ} նք, որն օ տա րո ղը չ}  նի և ո րը, թեև 
կա դա ստ ր} մ գրա նց ված է, բայց ի րա կա ն} մ գո յ} թ յ} ն չ}  նի։ 

Ձե ռք բե րե լով հո ղա մաս 1-ը, ո րի պատ կա նե լի քն էր թվաց յալ սեր-
վի տ}  տը, Գ-ն դար ձել է մի  հո ղա մա սի սե փա կան ա տեր, ո րին կց վել 
է հո ղա մաս 3-ի նկատ մա մբ սահ ման ված սեր վի տ}  տը։ Ու րե մն  կա-
դա ստ ր} մ գրա նց ված սեր վի տ} տն ի րա կա ն} մ ա ռա ջա ցել է հո ղա-
մաս 1-ի ձե ռք բեր մա մբ։ Դրա նով նաև ի րա վա չափ է դար ձել սեր վի-
տ}  տի գրան ց}  մը։ 

Այս պի սով, Դ-ն չ}  նի սեր վի տ}  տը վե րաց նե լ}  և գրան ց} մն  } ղ-
ղե լ}  պա հան ջի ի րա վ} նք։ 

2. Ի րա վ� նք �  նի՞ Գ-ն պա հան ջե լ�  վե րա կա նգ նել նախ նա-

կան լայ ն� թ յ�  նը։ 

ա) Արդ յո ՞ք Գ-ն �  նի ի րա յին պա հան ջի ի րա վ� ն քներ Դ-ի նկատ-

մա մբ։
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Գ -ի պա հան ջի ի րա վ} ն քը պար զե լ}  հա մար ան հրա ժե շտ է են-
թադ րել, որ հո ղա մա սի ձե ռք բեր մա մբ սեր վի տ} տն ա ռա ջա ցել է։ 

Սեր վի տ}  տի մա սին դր} յթ նե ր} մ նման պա հան ջի ի րա վ} ն քի 
հա մար հիմ քեր սահ ման ված չե ն։ Բայց այն, թե րևս, կա րող է բխել 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 277 հոդ վա ծի ընդ հա ն} ր դր} յ թի ց։ 
Այդ դր} յ թի հա մա ձայն` սե փա կա նա տե րն ի րա վ} նք }  նի պա հան-
ջե լ}  վե րաց նե լ իր ի րա վ} նք նե րի խախ տ} մն  ե րը, թե կ} զև այդ 
խախ տ} մն  ե րը զ}  գո րդ ված չեն ե ղել տի րա պե տ}  մի ց զր կե լ}  հետ 
(actio negatoria)։ 

Ան կաս կած, նե ղաց նե լով ճա նա պար հը, Դ-ն վն աս է հա սց րել սեր-
վի տ}  տի ն։ Սա կայն հաս կա նա լի չէ` արդ յո ՞ք պե տք է կի րառ վի Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 277 հոդ վա ծը նաև սեր վի տ}  տի նկատ-
մա մբ։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 135 հոդ վա ծի հա մա ձայն` սեր վի-
տ} տն }  սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} նքն ի րե նց ա ռա ջաց ման նա խա-
պայ ման նե րի տե սա նկ յ}  նից } ղ ղա կի ո րեն հա վա սա րեց վել են մի մ-
յա նց։ Եր կ} սն էլ ի րա յին ի րա վ} նք են։ Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ} ն-
քի սկզ բ} նք է քա ղա քա ցի ա կան ի րա վ} նք նե րի ան խա փան ի րա-
կա նաց ման պա շտ պա ն} թ յ}  նը։ Այս պի սով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 277 հոդ վա ծը պե տք է մե կ նա բան վի այն պես, որ այդ պի սի 
պա շտ պա ն} թ յ}  նը հնա րա վոր դառ նա։ Այս ի մա ստով սե փա կա նա-
տի րոջ հաս կա ց} թ յ}  նը 277 հոդ վա ծ} մ պե տք է լայն մե կ նա բան վի։ 
Ա վե լին` ճա նա պար հը 1 մե տ ր նե ղաց նե լով, սահ մա նա փակ վել է նաև 
իշ խող հո ղա մա սն իր նպա տա կա յին նշա նա կ} թ յա մբ օգ տա գոր ծե լ}  
հնա րա վո ր} թ յ}  նը, և Գ-ն կա րող է Դ-ից պա հան ջել, որ նա վե րա-
կանգ նի ճա նա պար հի նախ կին լայ ն} թ յ}  նը` ե րեք մե տ րը ։

բ) Արդ յո ՞ք Գ-ն Դ-ի հան դեպ պա յ մա նագ րից բխող պա հան ջի ի րա-
վ� նք ներ �  նի։ 

Ե րեք մե տ րա նոց ճա նա պար հի վե րա կա նգն ման պա հան ջի Գ-ի 
ի րա վ} ն քը, թե րևս, կա րող է բխել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 347 
հոդ վա ծի ց։

Դ րա նա խա պայ մա նն այն է, որ Դ-ն պար տա վոր ված լի նի Գ-ի 
նկատ մա մբ ճա նա պար հը պահ պա նե լ}  պայ մա նա վոր ված լայ-
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ն} թյամբ։ Այդ պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ}  նը, ինչ պես նաև վար ձի մա-
սին պա յ մա նա վոր վա ծ} թ յ}  նը Ա-ի }  Բ-ի` սկզբ նա կան սե փա կան ա-
տե րե րի մի  ջև կնք վել է ըստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 211 հոդ-
վա ծի։ Նրա նք, ըստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448 հոդ վա ծի, 
հա մա ձայ ն} թ յան են ե կել }  պահ պա նել նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 211 հոդ վա ծով պա հա նջ վող նո տա րա կան վա վե րաց ման 
ձևը։ Այս  դեպ ք} մ պայ մա նա վոր վա ծ} թ յան վա վե րա կա ն} թ յան և 
գոր ծո ղ} թ յան հա մար ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448 և դրան 
հա ջոր դող հոդ ված նե րով սահ ման ված նա խա պայ ման նե րն առ կա են։ 

Հար ց է` Ա-ի }  Բ-ի մի  ջև այդ պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ} ն նե րով 
սահ ման վե ՞լ են արդ յոք Գ-ի }  Դ-ի ի րա վ} նք նե րն }  պար տա կա-
ն} թյ} ն նե րը։ Դրա նք գրա նց վել են Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
213 հոդ վա ծի հա մա ձայն։ Մի այն գրա նց մա մբ է, որ կա րող էր ա ռա-
ջա նալ սեր վի տ} տ` պայ մա նա վոր վա ծ} թ յան մե ջ մաս նա վո րեց ված 
բո վան դա կ} թ յա մբ։ Դրա նից բա ցի, գրան ց} մն  }  նի այն հետ ևան-
քը, որ նախ նա կան պար տա վո րա կան պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ} -
նը, ո րը, ինչ պես և յ}  րա քա նչ յ} ր պայ մա նա գիր, գոր ծ} մ է մի  այն 
պայ մա նագրի կող մե  րի մի  ջև, ստա ն} մ է ի րա յին ի րա վ} ն քին հա-
տ} կ բն} յթ։ Ի րա վ} նք նե րը և պար տա կա ն} թ յ} ն նե րը պե տա կան 
գրանց մա մբ կապ վ} մ են հո ղա մա սե րի հետ և գոր ծ} մ այս կամ այն 
հո ղա մա սի սե փա կան ա տի րոջ հա մար կամ դե մ։ Դրա նք դառ ն} մ են 
հո ղա մա սե րի է ա կան մաս, ո րը դրա նց ձե ռք բեր մա մբ փո խա նց վ} մ է 
ձե ռք բե րո ղի ն։ Այդ քա նով Ա-ի }  Բ-ի մի  ջև կնք ված պայ մա նա վոր վա-
ծ} թյ} ն նե րը գոր ծ} մ են նաև Գ-ի }  Դ-ի մի  ջև։ 

Այ դ}  հան դե րձ, գրան ց}  մը չի կա տար վել ի վն աս պայ մա նագ ր} մ 
նշ ված հո ղա մա սե րի։ Ինչ պես ար դեն աս վել է, Գ-ի կող մի ց հո ղա մաս 1-ի 
ձե ռք բե ր}  մը հան գեց րել է այն բա նին, որ Գ-ն, քա նի որ բա րե խղ ճո րեն 
հա վա տա ցել է, որ հո ղա մաս 3-ի նկատ մա մբ հաս տատ ված սեր վի տ} -
տը գո յ} թ յուն }  նի, դար ձել է նաև այդ սեր վի տ}  տի ի րա վ} ն քի տե-
րը, թվաց յալ սեր վի տ}  տը վե րած վել է ի րա կա ն} մ գո յ} թ յ} ն }  նե ցող 
սեր վի տ}  տի։ Այս ի նքն` սեր վի տ} տն ա ռա ջա ցել է, ինչ պես նաև ի հայտ 
է ե կել սեր վի տ}  տի հետ կապ ված ի րա յին պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ}  նը 
դրա ա ռա նձ նա հատ կ} թ յ} ն նե րի }  վար ձի վե րա բեր յա լ։
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 Մյ} ս կող մի ց` պե տք է հաշ վի առ նել նաև այն, որ վար ձը և մն ա-
ցած այն պայ ման նե րը, ո րո նք պե տա կան գրան ց} մ չեն ստա ն} մ, 
չեն կա րող փո խա նց վել Գ-ին և Դ-ին։ Հա մե  նայն դե պս, ինչ-որ ա ռ} -
մով ան հաս կա նա լի է այն ի րա վա կան հիմ քը, ո րով ա պա հով վում է 
վար ձավ ճա րի և այլ պար տա վո րա կան ի րա վ} նք նե րի փո խան ց} -
մը։ Ե թե հա մա ձայ ն} թ յան կե տե րը (հո ղա մա սի հաս ցե, չափ, օգ-
տա գո րծ ման ի րա վ} նք), ո րո նք գրա նց ման են են թա րկ վել և ի րա յին 
ի րավ} ն քի ան մի  ջա կան բա ղադ րա տա րր են, ա պա վար ձավ ճա րի 
չա փը վճար ման ժամ կետ նե րը և մն ա ցած պայ ման նե րը կող մե  րի 
պար տա վո րա կան և ոչ թե ի րա յին պա հա նջ նե րը բա վա րա րող պայ-
ման ներ են։ Այլ կե րպ` ե թե ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 211 հոդ-
վա ծով նա խա տես ված հա մա ձայ ն} թ յան ի րա յին ի րա վ} ն քի ո լոր-
տ} մ գտն վող կե տե րը հետ և} մ են գ} յ քին, ա պա ն} յ նը չե նք կա-
րող ա սել պար տա վո րա կան ի րա վ} ն քի ո լոր տ} մ գտն վող կե տե րի 
մա սին։ Այս պես, ե թե սեր վի տ}  տի տրա մադ ր} մն  ան մի  ջա կա նո րեն 
կապ ված է իշ խող հո ղա մա սի հետ, ա պա սեր վի տ}  տի հա մար վար-
ձավ ճա րի ի րա վ} ն քը կապ ված է իշ խող հո ղա մա սի և սպա սար կող 
հո ղա մա սի սե փա կա նա տե րե րի հետ` պայ մա նա վոր ված այն բա նով, 
օ րի նակ, թե իշ խող հո ղա մա սի սե փա կա նա տե րն ինչ նյ}  թա կան 
դր} թ յան մե ջ է գտն վ} մ, ամս վա որ օ րե րին է պատ րա ստ վճա ր}  մը 
կա տա րել և այլն։ Կար ծ} մ ենք` այս մա սով խնդ րի լ}  ծ}  մը հս տակ 
չի լի ն} մ, և տվ յալ ի րա վի ճա կի հա մար կի րա ռե լի կա րող են լի նել 
նաև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի պայ մա նագ րա յին հա րա բե-
ր} թ յ} ն նե րը կար գա վո րող նոր մե  րը, օ րի նակ` ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 439, 440 և այլ հոդ ված ներ։
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Խն դիր 4 

1.  Պայ մա նագ րից բխող պա հան ջի ի րա վ� նք նե ր

A-ն, թե րևս, կկա րո ղա նար E-ից պա հան ջել G-ի }  E-ի մի  ջև 
կնքված պայ մա նագ րից բխող գն ման գնի վճա ր}  մը, ե թե այդ պա-
հան ջի ի րա վ} ն քը G-ի ըն դ}  նած մա տա կա րար ման պայ ման նե րի 
հի ման վրա ան ցած լի ներ ի րե ն։ Դրա հա մար պե տք է առ կա լի նեն 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 470 }  501, ինչ պես նաև 397 }  
դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րով նա խա տես ված նա խա պայ ման նե րը ։

 Կաս կած չկա, որ G-ի }  E-ի մի  ջև կնք վել է առ ք}  վա ճառ քի վա վեր 
պայ մա նա գի ր։ Բա ցի դրա նից, G-ն, հա մա ձայն պայ մա նագ րի, մա-
տա կա րա րել է ծի րա նը, իսկ E-ն էլ վճա րել է պայ մա նագ րով նա խա-
տես ված գն ման գի նը ։

 Հա րց է ծա գ} մ` արդ յո ՞ք գն ման գնի վճա ր} մն  ա զա տել է E-ին 
A-ի հան դեպ }  նե ցած պա րտ քի ց։ Սա կա րող է խնդ րա հա ր} յց լի նել 
այն պատ ճա ռով, որ A-ն }  G-ն պայ մա նա վոր վել է ին ծի րա նի հետ 
կապ ված հե տա գա գոր ծա րք նե րից ա ռա ջա ցող G-ի պա հա նջ նե րի 
զիջ ման մա սի ն։ 

Այն, որ այդ պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ}  նը սահ ման ված է ե ղել A-ի 
կող մի ց ա ռա ջա րկ ված մա տա կա րար ման պայ ման նե ր} մ, չի նվա-
զեց ն} մ դրա վա վե ր} թ յ}  նը` հա մա ձայն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 444 հոդ վա ծի։ G-ն դրա նք ըն դ}  նել էր։ Բա ցի դրա նից, 
պա հա նջ նե րի նախ նա կան զի ջ} մն  ե րի վե րա բեր յալ պայ մա նա վոր-
վա ծ} թ յ} ն նե րը գոր ծա րար շր ջա նա ռ} թ յ}  ն} մ ըն դ} ն ված բան են։

 Պա հա նջ նե րի զիջ ման նա խա պայ ման նե րը շա րա դր ված են ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 397 }  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե-
ր} մ։ Ճի շտ է` այն տեղ } ղ ղա կի ո րեն չի խոս վ} մ ա պա գա կամ գո-
յ} թ յ} ն }  նե ցող պա հա նջ նե րի մա սին, բայց այդ դր} յթ նե րը մի  այն 
գո յ} թ յ} ն }  նե ցող պա հա նջ նե րի վրա տա րա ծե լ}  հա մար որ ևէ 
հիմք չկա։ Կող մե  րն ի րե նց պայ մա նագ րա յին ա զա տ} թ յան շր ջա նա-
կ} մ ի րա վա ս}  են սահ մա նե լ ի րե նց պայ մա նագ րի ա ռար կան, քա նի 
դեռ այդ ա ռար կան ընդ հան րա պես գո յ} թ յ} ն }  նե նա լ}  աս տի ճան 
ո րո շա կի է։ Որ ևէ ա պա գա պա հա նջ, ո րը պայ մա նա վոր վա ծ} թ յան 
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պա հին ար դեն հնա րա վոր է սահ մա նել, և կող մե  րն էլ այդ պես են 
կար ծ} մ, բա վա րա ր} մ է այդ նա խա պայ մա նը։ 

Առ կա գոր ծ} մ A-ն }  G-ն պայ մա նա վոր վել է ին, որ ծի րա նը 
մի նչև ամ բո ղջ գնի վճա ր}  մը կմն  ա A-ի սե փա կա ն} թ յ}  նը։ Սե փա-
կա ն} թյան ի րա վ} ն քի այս պի սի վե րա պա հ}  մը (սե փա կա նության 
ի րա վ� ն քի պահ պա ն�  մը) թ} յ լատ րե լի է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 507 հոդ վա ծի հա մա ձայն։ 507 հոդ վա ծից նաև բխ} մ է, 
որ կող մե  րը կա րող են պայ մա նա վոր վել այն մա սին, որ այդ վե րա-
պահ մա մբ գնո ղը ի րա վ} նք }  նի իր հեր թին վե րա վա ճա ռե լ}  ապ-
րան քը։ Հետ ևա բար` վա վեր է նաև A-ի }  G-ի մի  ջև ձե ռք բեր ված 
պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ} նն այն մա սին, որ G-ն պե տք է կա րո ղա նա 
վե րա վա ճա ռել ծի րա նը ։

 Ծի րա նի նկատ մա մբ սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քը պե տք է փո-
խա րին վեր այն պա հա նջ նե րով, ո րո նք կա ռա ջա նա յին այն քա նա կի 
ծի րա նի վե րա վա ճառ քից, ո րը A-ն մա տա կա րա րել է G-ին։ Նման եր-
կա րաց ված սե փա կա ն} թ յան ի րա վուն քի վե րա պահ ման մե ջ ա պա-
գա պա հա նջ նե րը կե նտ րո նա կան դեր են խա ղ} մ պայ մա նագրի 
կող մե  րի գոր ծար ք} մ ռիս կե րը բա շխ ե լ}  հար ց} մ։ Դրա նք այն քան 
հս տակ են սահ ման ված }  նկա րա գր ված, որ դրա նց բո վան դա-
կ} թյան և ծա վա լի ճշգ րիտ սահ մա ն}  մը դրա նց ծագ ման պա հին 
ա ռա նց այլ ևայ լ} թ յան հնա րա վոր է։

 Հետ ևա բար` հնա րա վոր էր եր կա րաց ված սե փա կա ն} թ յան ի րա-
վուն քի վե րա պահ ման շր ջա նա կ} մ վա վեր ձևով պայ մա նա վոր վել 
E-ի հան դեպ G-ի պա հա նջ նե րի նախ նա կան զիջ ման մա սի ն։

E-ն }  G-ն պայ մա նա վոր վել է ին այն պա հա նջ նե րի փո խա նց ման ար-
գել քի մա սին, ո րո նք կբ խե ին նրա նց գոր ծա րար հա րա բե ր} թ յ} ն նե րի ց։ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 403 հոդ վա ծից հետ և} մ է, որ պայ մա-
նագ րով կա րե լի է կն քել այդ պի սի պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ} ն։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 399 }  401 հոդ ված նե րը սահ-
մա ն} մ են, որ պա հա նջ նե րն ան ցն} մ են պար տա տի րո ջն այն ծա-
վա լով }  այն վի ճա կ} մ, ո րով գո յ} թ յ} ն }  նե ն։ Այս տե ղից հետ և} մ 
է, որ այն պա հան ջը, ո րին բն}  թա գր ա կան է զի ջե լի չլի նե լը, հե նց 
գո յ} թ յ} ն չ}  նի որ պես զի ջե լի, } ս տի և չի էլ կա րող ի րա վա չա փո րեն 
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փո խա նց վել }  րի շի։ Պա հան ջի փո խա նց ման վե րա բեր յալ պայ մա-
նա վոր վա ծ} թ յան նա խա պայ մա նը պա հան ջի փո խան ցե լի } թ յ} նն 
է, պայ մա նա վոր վա ծ} թ յա մբ այդ պի սի փո խան ցե լի } թ յ} ն չի կա րող 
սահ ման վե լ։ 

Այն ան ձին, ո րը փո խան ցել է ա պա գա պա հան ջը, հա մա պա տաս-
խան պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ}  նը չի կա րող խան գա րել ա պա գա պա-
հան ջի պար տա պա նի հետ պայ մա նա վոր վե լ}  դրա ճշգ րիտ բո վան-
դա կ} թ յան վե րա բե րյա լ։ Այդ բո վան դա կ} թ յան մե ջ է մտ ն} մ նաև 
զի ջե լի } թ յ}  նը։ Ե թե ան ձը դա ա ն} մ է` խախ տե լով պար տա տի րոջ 
ա ռջև իր ստա նձ նած պար տա վո ր} թ յ} ն նե րը, նա պար տա վոր է 
ո րոշ պա րա գա նե ր} մ հա տ}  ցել նրան հա սց ված վն ա սը։ Դրա նով 
որ ևէ ձևով չի փոխ վ} մ ան զի ջե լի } թ յան վե րա բեր յալ պայ մա նա վոր-
վա ծ} թ յան վա վե ր} թ յ}  նը ։

 Հետ ևա բար` A-ն ձե ռք չի բե րել E-ի հետ կնք ված ծի րա նի մա սին 
առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րից բխող G-ի պա հան ջի ի րա վ} ն քը, 
և գն ման գնի փո խա նց ված պա հան ջի հի ման վրա պա հան ջի ի րա-
վ} նք գո յ} թ յ} ն չ}  նի ։

 Բայց  ե թե ան գամ G-ի }  E-ի մի  ջև կնք ված չլի ներ զի ջ} մն  ար գե-
լող վա վեր պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ} ն և գն ման գնի G-ի պա հան ջը E-ի 
հան դեպ փո խա նց ված լի ներ A-ին, A-ն չէր }  նե նա վճա ր} մն  ի րեն 
կա տա րե լ}  պա հան ջի ի րա վ} նք։ Բա նն այն է, որ E-ն տե ղե կաց ված 
չի ե ղել պա հան ջի զիջ ման մա սին և գն ման գի նը վճա րել է G-ին։ ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 397 հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 
այդ վճա ր}  մը հա մար վ} մ է պատ շաճ կա տա ր} մ նաև նոր պար տա-
տի րոջ առջև։

2.  Սե փա կա ն� թ յան ի րա վ� ն քից բխող պա հա նջ նե րի ի րա-

վ� նք

A-ն գ}  ցեև կա րող է ի րա վ} նք }  նե նալ պա հան ջե լ}  այն հա ս} յ-
թը, ո րը վե րա վա ճառ քից }  նե ցել է E-ն։ Նման պա հան ջի ի րա վ} ն քը, 
թե րևս, կա րող է բխել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 274 }  276 
հոդ ված նե րի ց։ Դրա նա խա պայ մա նն այն է, որ A-ի սե փա կա ն} թ յան 
ի րա վ} նքն ան ցած չլի նի E-ին։ 
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2.1.  Սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի ձե ռք բե ր�  մը դրա ի րա-

վ� նքն �  նե ցո ղի կող մի ց։

E-ին ծի րա նը մա տա կա րա րել է ոչ թե A-ն, այլ` G-ն։ Դա ա նե լիս 
G-ն հա մա պա տաս խան ապ րան քի սե փա կա նա տե րը չէր, ո րով հե-
տև A-ն, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 507 հոդ վա ծի հա մա ձայն, 
պահ պա նել էր իր սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քը, քա նի դեռ վճա ր} մն  
ամ բող ջ} թ յա մբ չէր կա տար վե լ։  A-ն }  G-ն պայ մա նա վոր վել է ին, 
որ G-ն ի րա վ} նք }  նի ծի րա նը վե րա վա ճա ռել սո վո րա կան գոր ծար-
քո վ։ Ընդ ո րում` սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի վե րա պա հ}  մը չպե տք 
է փո խա նց վեր երկ րո րդ ձե ռք բե րող նե րին, A-ին պե տք է փո խա նց-
վե ին G-ի պա հա նջ նե րը վե րա վա ճառ քով ձե ռք բե րող նե րի հան դե պ։ 

Այս պի սով, սե փա կա նա տեր A-ն լի ա զո րել էր G-ին ապ րա նքն 
օ տա րել և սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քը եր րո րդ ան ձա նց փո խան-
ցե լ։ Սա կայն նրա նք պայ մա նա վոր վել է ին, որ դա պե տք է կա տար-
վեր սո վո րա կան գոր ծար քի մի  ջո ցո վ։ Հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք G-ի 
գոր ծո ղութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նել են այդ պայ մա նա վոր վա-
ծութ յա նը ։

 Գոր ծար քի նպա տա կն } ղ ղա կի ո րեն } ղղ ված է ե ղել այն բա նին, 
որ, մի  կող մի ց` A-ն ա պա հով ված լի նի սե փա կա նութ յան ի րա վուն-
քի վե րա պահ մա մբ, մյուս կող մի ց էլ` ծի րա նը տնօ րի նե լ}  G-ի ա զա-
տ} թ յ}  նը պահ պան վի այն պայ մա նով, որ վա ճա ռք նե րից ա ռա ջա-
ցած պա հա նջ նե րը փո խա րի նեն սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի ն։ A-ն 
հա մա ձայ նել է հրա ժար վել իր սե փա կա նութ յան ի րա վուն քից այն 
պատ ճա ռով և այն քա նով, որ G-ին կա տար վե լիք վճա րում նե րի մի  ջո-
ցով ձե ռք էր բե րե լ}  նոր ե րաշ խիք նե ր։ Այ սի նքն` « սո վո րա կան գոր-
ծա րար շր ջա նա ռութ յ}  նում» ար տա հայ տութ յ}  նը չի նշա նա կում այլ 
բան, քան մի  ի րադ րութ յուն, ո րի հա մա ձայն` վե րա վա ճառ քից ա ռա-
ջա ցող պա հա նջ նե րը վա վեր ե ղա նա կով փո խա նց վել են A-ին։ Մի-
այն այս ե ղա նա կով է, որ նա կա րող էր ե րաշ խիք ներ ստա նա լ։ Այս-
տե ղից հետ ևում է, որ G-ն լի ա զոր ված է ե ղել մի  այն վե րա վա ճա ռել 
ծի րա նը }  փո խան ցել դրա նկատ մա մբ սե փա կա նութ յան ի րա վուն-
քը, ե թե մի  ա ժա մա նակ ի րա կա նաց վեր այդ գոր ծա րք նե րից ա ռա ջա-
ցող պա հա նջ նե րի նախ նա կան զի ջ}  մը` ըստ այդ մա սին կա յաց ված 
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հա մա ձայ նութ յա ն։ A-ն լի ա զո րել էր G-ին գան ձել եր րո րդ ան ձա նց 
կա տար ված վա ճա ռք նե րից ծա գող պա հա նջ նե րը։ ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 350 հոդ վա ծից բխում է, որ գա նձ ման նման լի-
ա զո րությ}  նը վա վեր է, և լի ա զոր վա ծին կա տար ված վճա ր}  մը 
հա մար վում է պար տա տի րո ջը կա տար ված վճա րում։ Հետ ևա բար` 
ինչ պես զիջ ման ար գել քով, այն պես էլ ա ռա նց դրա G-ն պի տի ի րա-
վունք }  նե նար E-ից ստա նա լ}  գն ման գի նը։ Զիջ ման ար գել քի մա-
սին վա վեր պայ մա նա վոր վա ծութ յան դեպ քում (իսկ դա մե ր դեպ քում 
այդ պես է) G-ն դա կա ներ որ պես պար տա տեր, իսկ զիջ ման նման 
ար գել քի բա ցա կա յութ յան դեպ քում նա դա կա ներ որ պես ա ռա ջին 
վա ճա ռող A-ի կող մի ց լի ա զոր ված ան ձ։ Այս պի սով, քա նի որ G-ն եր-
կ}  ի րադ ր} թյուն նե րում էլ ի րա վունք }  ներ ստա նա լ}  փո ղը, կա րե լի 
է բե րել այն փաս տար կը, որ վճար ման փաս տա կան գոր ծըն թաց նե-
րում ո չի նչ չի փոխ վում, } ս տի և զիջ ման ար գել քով կա տար ված վե-
րա վա ճառ քը պե տք է ո րակ վի որ պես « սո վո րա կան գոր ծա րար շր-
ջա նա ռութ յ}  ն} մ» կա տար վա ծ։ 

Այ դ}  հան դե րձ, ա ռա ջին վա ճա ռող A-ի ա պա հո վ} թ յան 
տեսանկյ}  նից տար բե ր} թ յ} ն կա` կախ ված այն բա նից` նրա պայ-
մա նագ րի մյ} ս կող մը գն ման գի նն ստա ն} մ է սե փա կա ՞ն ա ն}  նից, 
թե՞ A-ի փո խա րե ն։ Դա այդ պես է հատ կա պես առ կա ի րադ ր} թ յ} -
ն} մ, երբ պայ մա նագ րի մյ} ս կող մը սնան կա ն} մ է։ Նման պա րա-
գա յ} մ ա ռա ջին վա ճա ռո ղը մի  մի  այն այն դեպ ք} մ }  նի գա նձ ված 
փո ղը ստա նա լ}  նա խա պատ վ} թ յ} ն, ե թե այն գա նձ վել է իր հա մար 
}  չի պատ կա ն} մ պայ մա նագ րի մյ} ս կող մի  ն։ Բա նն այն է, որ G-ն 
փո ղն ստա ցել է ոչ թե գա նձ ման լի ա զո ր} թ յ} նն ի րա գոր ծե լ}  մի  ջո-
ցով, այլ որ պես գն ման գին, որն ի րեն է պատ կա ն} մ։ 

Ը ստ այդմ` կող մե  րի շա հե րին ար դա րա ցի ո րեն կհա մա պա տաս խա-
նի այն ո րո շ}  մը, ըստ ո րի` G-ն ծի րա նը մա տա կա րա րել է E-ին ոչ, « սո-
վո րա կան գոր ծա րար շր ջա նա ռութ յ}  նում», այ սի նքն` որ նա (G-ն) լի ա-
զոր ված չի ե ղել սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քի պահ պան մա մբ ստաց ված 
ծի րա նը վե րա վա ճա ռել` պայ մա նա վոր վե լով, որ զի ջ} մն  ար գել վ} մ է։ 

Այս պի սով, E-ն ծի րա նի նկատ մա մբ սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քը 
ստա ցել է ի րա վ} ն քը փո խան ցե լ}  ի րա վ} նք չ}  նե ցող ան ձի ց։
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2.2.  Սե փա կա ն� թ յան ի րա վ� ն քի ձե ռք բե ր� մ ի րա վ� ն քը 

փո խան ցե լ�  ի րա վ� նք չ�  նե ցո ղից։

 Բայց A-ն կա րող է իր սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քը կո րց րած լի նել 
E-ի կող մի ց բա րե խի ղճ ձե ռք բեր ման հետ ևան քո վ։ Դա այդ պես կլի-
ներ, ե թե առ կա լի նե ին ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 հոդ վա-
ծով սահ ման ված նա խա պայ ման նե րը ։

G-ն ծի րա նը վա ճա ռել }  հա նձ նել է E-ին` ա ռա նց նրան հա ղոր դե-
լ} , որ ին քը ծի րա նը ձե ռք է բե րել սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քի վե-
րա պահ մա մբ, և քա նի դեռ վճա ր} մն  ամ բող ջ} թ յա մբ չի կա տար վել, 
սե փա կան ա տե րը ոչ թե ինքն է, այլ A-ն, այ սի նքն` ինքն ի րա վ} նք 
չ}  ներ տնօ րի նե լ}  ապ րան քը որ պես սե փա կա ն} թ յ} ն։ Վեր ջի նս 
նաև չի հա ղոր դել, որ ի րա վ} նք }  ներ ծի րա նը վե րա վա ճա ռե լ}  սո-
վո րա կան գոր ծա րար շր ջա նա ռութ յ}  նում, այ սի նքն` ոչ գն ման գնի 
պա հա նջ նե րի զիջ ման ար գել քի պայ մա նո վ։ Սրա նով առ կա է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 հոդ վա ծի կի րառ ման ա ռա ջին նա-
խա պայ մա նը ։

E-ն, ըստ է ութ յան, նաև ձե ռք է բե րել ծի րա նը }  գն ման գի նը 
պայ մա նագ րի հա մա ձայն վճա րել G-ին մի  կար ճա տև հե տաձ գ} -
մի ց հե տո, ո րը պե տք է գնա հատ ել որ պես G-ի վար կը` տր ված E-ին։ 
Հետևա բար` առ կա է նաև ձե ռք բեր ման հա տ}  ցե լի ութ յան նա խա-
պայ մա նը, ո րը պա հա նջ վում է բա րե խի ղճ ձե ռք բեր ման հա մար ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 հոդ վա ծո վ։

 Սա կայն հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք E-ին կա րե լի է հա մա րել բա րե-
խի ղճ, ազ նիվ ձե ռք բե րո ղ։ 275 հոդ վա ծի հա մա ձայն` այդ պես կլի ներ, 
ե թե նա ի մա ցած չլի ներ ոչ մի  այն այն մա սին, որ վա ճա ռո ղը սե փա-
կա նութ յան ի րա վունք, ինչ պես նաև ապ րան քը տնօ րի նե լ}  ի րա-
վ} նք չ}  նի, այլև ե թե չկա րո ղա նար այդ մա սին որ ևէ բան ի մա նա լ։ 

Ան վի ճե լի է, որ G-ն E-ին չի տե ղե կաց րել ո՛չ A-ի սե փա կա ն} թ յան 
ի րա վ} ն քի պահ պան ման և ո՛չ էլ ապ րա նքն օ տա րե լ}  իր սե փա կան 
լի ա զո ր} թ յան սահ մա նա փա կ} մ նե րի մա սին, ո րո նք նա խա տես ված 
է ին պայ մա նագ րո վ։ Հետ ևա բար` E-ն դրա նց մա սին ո չի նչ չի ի մա-
ցե լ։ Իսկ կա րո ՞ղ էր արդ յոք ի մա նա լ։ Այս հար ցին պա տաս խա նե լիս 
պե տք չէ ա ռաջ նո րդ վել ին տեն սիվ }  սում նա սի րութ յուն նե րով, ո րոշ 
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պա րա գա նե րում ն} յ նի սկ մաս նա վոր խ}  զար կ}  նե րգ րա վե լով, սե-
փա կա նութ յան ի րա կան հա րա բե րութ յուն նե րը և տնօ րին ման լի ա զո-
րութ յուն նե րը պար զե լ}  վե րա ցա կան հնա րա վո րութ յան հի ման վրա։ 
Նման պա հան ջով ան հա մա չա փո րեն կսահ մա նա փակ վեր ապ րան-
քա շր ջա նա ռութ յան ան հրա ժե շտ դյ}  րի նութ յ}  նը, ո րը հե նց պե տք 
է խթան վի բա րե խի ղճ ձե ռք բեր ման մի  ջո ցո վ։ Հա կա ռա կը` շ}  կա յի 
մաս նա կի ցը նոր մալ հան գա մա նք նե րում պե տք է կա րո ղա նա վս տա-
հել այն բա նին, որ գոր ծա րք նե րի նրա պո տեն ցի ալ գոր ծըն կեր նե րը, 
ով քեր ապ րան քի են տի րա պե տում և շ}  կա յում վա ճառ քի ա ռա ջար-
կում, նաև ի րա վա ս}  են օ տա րել ապ րան քը ։

 Պար բե րա կան ե ղա նա կով նման հե տա զո տութ յուն կա տա րե լ}  
պար տա կա նութ յուն գո յութ յուն չ}  նի։ Այն գո րծ նա կա նում ան հնար 
}  ան կի րա ռե լի կդա րձ ներ բա րե խի ղճ ձե ռք բե ր}  մը։ Նման պար տա-
կա նութ յուն կա րող է գո յութ յուն }  նե նալ մի  այն այն դեպ քում, ե թե 
կան հան գա մա նք ներ, ո րո նք գոր ծար քի խե լա մի տ գոր ծըն կե րոջ մե ջ 
ան խ}  սա փե լի ո րեն կաս կած պե տք է ա ռա ջաց նեն բա նակ ցութ յուն-
նե րի մյուս կող մի  սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի և տնօ րին ման լի ա-
զո րութ յան նկատ մա մբ։ Դա կա րող է լի նել, ե թե մյուս կող մը պայ մա-
նագ րի ար տա սո վոր պայ ման ներ է ա ռա ջար կում, ե թե թա քց նում է 
ապ րան քի ծա գ}  մը կամ չի ցան կա նում փաս տա թղ թեր ց} յց տա լ։ 
Կա րող է նաև լի նել, ե թե տն տե սութ յան ինչ-որ մի  ճյ}  ղում լայ նո րեն 
տա րած ված է այն պի սի գոր ծա րա րա կան պրակ տի կա, ո րը պար բե-
րա բար սահ մա նա փա կում է օ տա րո ղի օ տար ման լի ա զո րութ յ}  նն 
այն պես, որ ան խ}  սա փե լի ո րեն կաս կած է ծա գում, թե այդ տնօ րին-
ման լի ա զո րութ յ}  նը կո նկ րետ դեպ քում ամ բող ջութ յա մբ առ կա չէ։ 
Մի այն այն դեպ քում, ե թե ձե ռք բե րո ղն ա ն}  շադ րութ յան է մատ նում 
նման հան գա մա նք նե րը և խեղ դում է իր մե ջ արթ նա ցող կաս կած նե-
րը, ար դա րաց ված է նրա ան բա րե խղ ճութ յան մա սին խո սե լը։ 

Առ կա գոր ծ} մ A-ն }  G-ն ծի րա նի վե րա բեր յալ առ ք}  վա ճառ քի 
պայ մա նա գիր են կն քել, ո ր} մ ոչ մի  ար տա սո վոր բան չի նկատ վ} մ։ 
Այն, որ կա րե լի է պայ մա նա վո րվել գնի գն ման պա հան ջի զիջ ման 
ար գել քի մա սին, նա խա տես ված է օ րեն քով և չի վկա յում այն մա սին, 
որ իբր G-ն ո րո շա կի դժ վա րութ յուն ներ }  նի կամ նրա տնօ րին ման 
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լի ա զո րութ յ}  նը սահ մա նա փակ ված է։ Նման ար գել քի մա սին հա-
ճախ է պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձե ռք բեր վում պար տա պա նի պա-
հան ջով, ո րը դրա նով ա պա հո վում է իր պար տա տի րոջ ինք նութ յան 
ան փո փո խութ յ}  նը։ Ե թե նման պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձե ռք է բեր-
վում, ա պա դա գնոր դին }  գն ման գնի պար տա պա նին, այ սի նքն` 
E-ին, վա ճա ռո ղի լի ա զո րութ յուն նե րը ստ}  գե լ}  որ ևէ ա ռիթ չի տա-
լի ս։

 Չի բա ցառ վում, որ Հա յաս տա նում տն տե սութ յան ո րոշ ճյ}  ղե-
ր} մ ապ րա նք նե րն այն քան հա ճախ մա տա կա րար վեն եր կա րաց-
ված սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի վե րա պահ մա մբ, որ վե րա վա ճառ-
քից յ}  րա քա նչ յուր երկ րո րդ գնո ղի մե ջ ան խ}  սա փե լի ո րեն կաս կած 
ա ռա ջա նա, որ նրան ա ռա ջա րկ վող ապ րան քի դեպ քում էլ այդ վե-
րա պա հ}  մը կա և, ըստ այդմ էլ, տնօ րին ման լի ա զո րութ յ}  նը սահ-
մա նա փակ ված է։ Ե թե այդ պես է, ա պա E-ն պե տք է աչ քա թող չա ներ 
այդ կաս կա ծը և հա մա պա տաս խան }  սում նա սի րութ յ}  ն կա տա րեր, 
օ րի նակ, պա հան ջե լով, որ ի րեն ներ կա յաց վեն A-ի }  G-ի մի  ջև կնք-
ված պայ մա նագ րա յին փաս տա թղ թե րը կամ } ղ ղա կի դի մե  ր A-ին։ 
Ստ}  գե լ}  պար տա կա նութ յ}  նը չկա տա րե լը կհան գեց ներ այն բա-
նին, որ հնա րա վոր չէր լի նի բն}  թագ րել նրան որ պես բա րե խի ղճ, 
քա նի որ կա րող էր ի մա ցած լի նել տնօ րի նե լ}  լի ա զո րութ յան բա ցա-
կա յութ յան մա սի ն։

Քն նա րկ վող գոր ծում ոչ մի  մատ նան շում չկա այն մա սին, որ Հա-
յաս տա նում ծի րա նի վա ճառ քում ընդ հան րա պես օգ տա գո րծ վում է 
սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի պահ պան ման եր կա րաց ման ինս տի-
տ}  տը։ Այս տեղ խոս քը գոր ծա րար հա րա բե րութ յան փաս տա կան 
հան գա մա նք նե րի մա սին է, ո րո նք ան հրա ժե շտ է պար զե լ։ Հա մե -
նայն  դե պս, A-ն չի պն դում այդ պի սի պրակ տի կա յի գո յութ յան մա-
սի ն։ Ուս տի պե տք է են թադ րել, որ այդ պի սին գո յութ յուն չ}  նի։ Այդ 
դեպ քում նաև վե րա նում է E-ի }  սում նա սի րութ յուն կա տա րե լ}  պար-
տա կա նութ յ}  նը, } ս տի նա ի րա վունք }  ներ վս տա հե լ}  G-ի ա սա-
ծին, ո րի տի րա պե տութ յան ներ քո էր գտն վում ծի րա նը, իսկ վեր ջի-
նիս ներ կա յաց րա ծից բխում էր, որ ին քը տնօ րի նե լ}  լի ա զո րութ յուն 
}  նի։ Այս վս տա հութ յունն ար դա րաց ված էր, հետ ևա բար` E-ն պե տք 
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է դիտ վի որ պես բա րե խի ղճ ձե ռք բե րո ղ։ Ա ռա վել ևս, որ A-ն }  G-ն 
եր կա րա տև գոր ծա րա րա կան կա պեր են }  նե ցել, և E-ն կա րող էր վս-
տա հել, որ A-ն ստ}  գել էր G-ի` գոր ծար քի հետ կապ ված վար քա գի ծը 
և այն ո րա կել որ պես պատ շա ճ։ 

Այս պի սով, առ կա են ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 հոդ-
վա ծով նա խա տես ված նա խա պայ ման նե րը։ E-ն բա րե խղ ճո րեն ձե ռք 
է բե րել սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} նք ծի րա նի նկատ մա մբ }  վա ճա ռել 
այն։ Ուս տի A-ն չի կա րող պա հան ջել գն ման գի նը նո րից վճա րել կամ 
հա նձ նել այն գ}  մա րը, ո րը E-ն ստա ցել է վե րա վա ճառ քի ց։ 

Այս արդ յ} ն քը հա մա պա տաս խա ն} մ է նաև ռիս կե րի ար դա րա ցի 
բա շխ մա նը։ A-ն եր կա րա տև գոր ծա րար կա պեր է }  նե ցել G-ի հե տ։ 
Հետ ևա բար` G-ի վճա ր}  նա կութ յան հետ կապ ված ռիս կը գտն վում 
էր ա վե լի շուտ հե նց A-ի ռիս կի ո լոր տում, քան E-ի։ Հա մա պա տաս-
խա նա բար այն պի սի գոր ծա րար հա րա բե րութ յուն նե րի դեպ քում, 
ո րո նց մաս նակ ցում է մի  քա նի ան ձ, ո րո նք բո լո րն էլ սկզ բուն քո րեն 
ազ նիվ են գոր ծում, ճի շտ է պայ մա նագ րա յին գոր ծըն կեր նե րից մե  կի 
վճա ր}  նա կութ յան ռիս կը դնել նրա վրա, ով ա վե լի սե րտ գոր ծա րար 
հա րա բե րութ յուն նե րի մե ջ է նրա հե տ։ 

3.  Պա հան ջի ի րա վ� նք ան բա րե խի ղճ ձե ռք բեր ման դեպ ք� մ 

Ա նհ րա ժե շտ է ան դրա դառ նալ նաև այն հար ցին, թե ինչ կլի ներ, 
ե թե Հա յաս տա ն} մ հաս տատ ված լի ներ եր կա րաց ված սե փա կա-
ն} թ յան վե րա պահ ման մա սին պայ մա նա վոր վե լ}  պրակ տի կան և 
դրա նով իսկ E-ն պար տա կա ն} թ յ} ն }  նե նար ստ}  գե լ}  G-ի օ տար-
ման լի ա զո ր} թ յ} ն }  նե նա լը։ Նման դեպ ք} մ, ե թե E-ն դա ա րած 
չլի նի, բա րե խի ղճ էլ չի լի նի և ծի րա նը ձե ռք բե րած չի լի նի։ 

Այս տար բե րա կ} մ A-ն իր սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քը կկո րց նի հօ-
գ} տ E-ի մի  այն այն ժա մա նակ, երբ E-ն ծի րա նն ար դեն վե րա վա ճա-
ռած լի նի իր գնո րդ նե րի ն։ Այն հար ց} մ, որ նրա նք բա րե խի ղճ են, և ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 275 հոդ վա ծով սահ ման ված մյ} ս նա խա-
պայ ման նե րն առ կա են E-ի հետ հա րա բե ր} թ յ}  ն} մ, կաս կած չկա։ 

Այս պի սով, E-ն սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քի ան բա րե խի ղճ ձե ռք-
բե րող կլի նի և A-ն էլ իր սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քը կո րց րած կլի նի 
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մի  այն այն ժա մա նակ, երբ ծի րա նն ար դեն վե րա վա ճա ռած լի նի E-ի 
գնո րդ նե րի ն։ Մի նչև այդ վե րա վա ճառ քը E-ն, որ պես ոչ ի րա վա չափ 
տի րա պե տող, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 274 հոդ վա ծի հա-
մա ձայն, պար տա վոր կլի նի ծի րա նը վե րա դա րձ նել A-ին։ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 17 հոդ վա ծի հա մա ձայն` E-ն պար տա վոր ված 
կլի նի հա տու ցել A-ի վն աս նե րը, ե թե նրա հա կաի րա վա կան գոր ծո-
ղ} թ յ} ն նե րի պատ ճա ռով խա խտ վել է իր սե փա կա ն} թ յ}  նը վե րա-
դա րձ նե լ}  A-ի ի րա վ} ն քը։ 

Այս հար ցին պա տաս խա նե լ}  հա մար ան հրա ժե շտ է ման րա մասն 
ան դրա դառ նալ A-ի }  G-ի, ինչ պես նաև G-ի }  E-ի մի  ջև կնք ված 
պայ մա նագ րե րի ձևա կե րպ մա նը։ A-ն լի ա զո րել էր G-ին ծի րա նը վե-
րա վա ճա ռել սո վո րա կան գոր ծա րար շր ջա նա ռ} թ յ}  ն} մ և գան ձել 
գն ման գնի պա հա նջ նե րը։ Մի ակ պատ ճա ռը, թե ին չ}  օ տա ր}  մը 
E-ին չի ո րակ վել որ պես սո վո րա կան գոր ծա րար շր ջա նա ռ} թ յ}  ն} մ 
կա տար ված, այն է, որ E-ն }  G-ն պայ մա նա վոր վել են, որ գն ման գնի 
պա հան ջը պե տք է լի նի ան զի ջե լի։ Այ լա պես E-ն սե փա կա ն} թ յ}  նը 
ձե ռք բե րած կլի ներ տնօ րին ման ի րա վ} նք }  նե ցող G-ի վա ճառ քի 
մի  ջո ցով և նա` E-ն, ա զատ ված կլի ներ իր գն ման գնի պա րտ քից A-ի 
հան դեպ, քա նի որ ին քը վճա րել է G-ին, ո րը լի ա զոր ված էր ստա-
նա լ}  այդ վճա ր}  մը։ Այս դեպ ք} մ A-ն կկա րո ղա նար պա հա նջ ներ-
կա յաց նել իր պայ մա նագ րա յին գոր ծըն կե րո ջը` G-ին, և ոչ թե E-ին։ 
Ուս տի G-ի սնան կ} թ յ}  նը գտն վ} մ էր A-ի ռիս կե րի ո լոր տ} մ։ 

Առ կա գոր ծում E-ն գն ման գի նը վճա րել է G-ին, ո րով հե տև տեղ-
յակ չի ե ղել նախ նա կան զիջ ման մա սի ն։ Այդ վճար մա մբ E-ն մա րել 
է իր պա րտ քը G-ի առջև ճի շտ այն պես, ինչ պես և մա րած կլի ներ 
իր պա րտ քը A-ի առջև` վճա րում կա տա րե լով գա նձ մա նը լի ա զոր ված 
G-ին, ե թե գո յութ յուն չ}  նե նար պայ մա նա վոր վա ծութ յուն գն ման գնի 
պա հան ջի զիջ ման ար գել քի վե րա բեր յալ }  ի րա գո րծ ված լի ներ այդ 
պա հան ջի նախ նա կան զի ջ}  մը A-ին։ Չէ՞ որ E-ն մի  այն այն պատ ճա-
ռով օ տար ման ի րա վունք }  նե ցո ղից ձե ռք բե րե լ}  մի  ջո ցով սե փա-
կա նա տեր չի դար ձել և այն պատ ճա ռով է դար ձել ոչ ի րա վա չափ 
տի րա պե տող, ո ր G-ի հետ պայ մա նա վոր վել էր զի ջման ար գել վե լ}  
շուրջ։ Ե թե E-ն ի րա վա չափ գոր ծած լի ներ, այ սի նքն` ե թե զիջ ման 
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ար գել քի վե րա բեր յալ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն գո յութ յուն չ}  նե նար, 
A-ն կկա րո ղա նար պա հա նջ ներ կա յաց նել մի  այն ի րե նից ապ րա նքն 
ստա ցո ղին` G-ին։ Ե թե ա մե ն ինչ կա տար ված լի ներ A-ի }  G-ի մի -
ջև կնք ված պայ մա նագ րի հա մա ձայն, A-ն չէր կա րո ղա նա պա հա նջ 
ներ կա յաց նել E-ին։

Քն նա րկ վող գոր ծի հան գա մա նք նե րում ևս նա չի կա րող պա հա-
նջ ներ կա յաց նել E-ին, ո րով հե տև սրա ոչ ի րա վա չափ գոր ծե լա կեր պը, 
այն է` ծի րա նի ըն դ}  ն}  մը և վե րա վա ճառ քը, պատ ճառ չի դար ձել A-ի 
վն ա սի հա մա ր։ Հա կա ռա կը` այն ձևը, որն ընտ րել է A-ն, այն է` եր-
կա րաց ված սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի պահ պա ն}  մը նախ նա կան 
զիջ ման վե րա բեր յալ պայ մա նա վոր վա ծութ յա մբ և վե րա վա ճառ քից 
ա ռա ջա ցող պա հա նջ նե րի գա նձ ման լի ա զո րութ յա մբ, ա մե ն դեպ քում 
պա ր}  նա կում է ն} յն ռիս կը` վե րա վա ճառ քի գնոր դը, ո րը գն ման գնի 
պար տա պա նն է, կա րող է  ա ռա ջին վա ճառ քի գնոր դին վճա րե լով, 
ո րը այս պա հան ջը զի ջո ղն է, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 397 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն ա զատ վել իր պարտ քից, իսկ ա ռա ջին 
վա ճա ռո ղը, ո րին փո խա նց վում է պա հան ջը, պե տք է պա հա նջ ներ-
կա յաց նի ա ռա ջին վա ճառ քի գնոր դի ն։ Նա չի կա րող պա հա նջ ներ-
կա յաց նել պար տա պա նի ն։ Ա ռա ջին վա ճառ քի գնոր դի սնան կության 
ռիս կը, այս պի սով, կրում է ա ռա ջին վա ճա ռո ղը, ո րը պահ պա նել էր 
սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը, բայց թ} յ լատրել էր վե րա վա ճառ քը և 
պայ մա նագ րի իր գոր ծըն կե րո ջը լի ա զո րել էր գան ձե լ}  գ}  մա րը։ 

Ա րդ յուն քը եր կ}  դեպ քում էլ ն} յնն է։ Այն դեպ քում, երբ չկա զիջ-
ման ար գել քի վե րա բեր յալ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն, վե րա վա ճառ քի 
գնոր դը, այ սի նքն` E-ն, սե փա կա նութ յուն է ձե ռք բե րում այն օ տա-
րե լ}  ի րա վունք }  նե ցո ղից, նա վճա րում է ա զա տող ազ դե ցութ յա մբ 
նրան, ով գա նձ ման ի րա վունք }  նի, և նա ի րա վա մբ տնօ րի նում է 
ապ րան քը։ 

Այն դեպ քում, երբ կա զիջ ման ար գել քի վե րա բեր յալ պայ մա նա-
վոր վա ծութ յուն, վե րա վա ճառ քի գնոր դը, այ սի նքն` նո րից E-ն, ճի շտ 
է, սե փա կա նութ յուն ձե ռք չի բե րում, բայց վճա րում է ա ռա ջին գնոր-
դին, այ սի նքն` G-ին։ A-ին հա սց ված վն ա սի պատ ճա ռը ոչ թե E-ի 
գոր ծո ղ} թ յ} ն նե րն են, այլ G-ի սնան կ} թ յ}  նը ։
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 4. Ան հի մն  հա րս տա ց�  մի ց բխող պա հան ջի ի րա վ� նք

A-ն գ}  ցե և կա րող էր E-ին պա հա նջ ներ կա յաց նել ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ վա ծի հի ման վրա, ե թե վեր ջի նս ծի-
րա նը ձե ռք է բե րել նրա հաշ վին, և դրա հա մար ի րա վա կան հի մք 
գո յ} թ յ} ն չ}  նի ։

Դ րա ա ռա ջին նա խա պայ մա նն այն է, որ E-ն հա րս տա ցած լի նի։ 
Նա ստա ցել է ծի րա նը և գն ման գի նը վճա րել է G-ին։ Դրա նով նա 
ա զատ վել է վա ճառ քից բխող իր պա րտ քից, բայց որ ևէ գ} յ քա յին 
ար ժեք չի շա հե լ։ Հետ ևա բար` հա րս տա ց} մ տե ղի չի }  նե ցե լ։

E-ն ծի րա նը չի ստա ցել նաև A-ի հաշ վի ն։ G-ին մա տա կա րար ված 
ծի րա նի հա մար վճա րե լ}  A-ի պա հան ջը պե տք է բա վա րար վի G-ին 
վե րա վա ճառ քի գնի վճար մա մբ։ Այդ պես էլ ե ղել է։ Դրա նով G-ն գ} -
ցեև հա րս տա ցել է, բայց E-ն չի հա րս տա ցե լ։

 Հետ ևա բար` A-ն չ}  նի E-ի հան դեպ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 1092 հոդ վա ծով նա խա տես ված պա հան ջի ի րա վ} նք։

 
5. Ը նդ հա ն� ր արդ յ� ն քը 

Ը նդ հա ն} ր արդ յ} նքն այն է, որ A-ն E-ի հան դեպ չ}  նի պա հան-
ջի ի րա վ} նք։ Պայ մա նագ րա յին այն պի սի կո նստ ր} կ ցի ա յի հի ման 
վրա, երբ կա եր կա րաց ված սե փա կա ն} թ յան ի րա վ} ն քի վե րա պա-
հ} մ, և E-ն }  G-ն ա ռա նց այդ մա սին ի մա նա լ}  առ ք}  վա ճառ քի 
պայ մա նա գիր են կն քել պա հան ջի զիջ ման ար գել քով, A-ն պա հան ջի 
ի րա վ} նք կ}  նե նա մի  այն G-ի հան դեպ, բայց չի կա րող հաս նել այդ 
ի րա վ} ն քի ի րա կա նաց մա նը G-ի սնան կ} թ յան պատ ճա ռո վ։ Այս պի-
սով, գ} յ քից զրկ վե լ}  ռի սկն ընկ ն} մ է A-ի և ոչ թե E-ի վրա։ Սա տե-
ղին է նաև մի  քա նի կող մե  րի վրա ռիս կե րը բա շխ ե լ}  տե սա նկ յ}  նի ց։
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Խն դիր 5

 

1.  Վա վեր ե րաշ խա վո ր� թ յան պա յ մա նագ րի առ կա յ� թ յ�  նը 

Շ ՄԱ-ի պա հան ջի ի րա վուն քը հիմ նա վո րե լ}  հա մար ա ռա ջին նա խա-
պայ մա նն այն է, որ ՇՄ -ի և ԱԲ-ի մի  ջև կնք ված լի նի ե րաշ խա վո ր} թյան 
պայ մա նա գի ր։ ՇՄԱ-ն իր ա մ}  սին ՇՄ -ի ժա ռան գն է, ին չից բխող ի րա-
վունք նե րը վեր ջի նս ի րաց րել է քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1225 հոդ-
վա ծով սահ ման ված կար գո վ։ Ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1184 
հոդ վա ծի` ՇՄ -ի գ} յքն ան փո փոխ վի ճա կով որ պես ամ բող ջ} թ յ} ն 
ան ցել է ՇՄԱ-ին։ Այս պի սով, ՇՄԱ-ն ԱԲ-ից կկա րո ղա նար պա հան ջել 
վճա ր} մ, ե թե ՇՄ-ն }  նե նար այդ պի սի պա հան ջի ի րա վ} նք։ Դրա հա-
մար ա ռա ջին նա խա պայ մա նը, ինչ պես ար դեն նշ վել է, այն է, որ ՇՄ -ի և 
ԱԲ-ի մի  ջև կնք ված լի նի ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նա գի ր։ 

Ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նա գի ր կն քե լը, Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 448 հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն, են թադ ր} մ է, որ 
կող մե  րից մե  կը ա ռա ջա րկ է ա ն} մ, որն ըն դ}  ն} մ է մյ} ս կող մը։ 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 376 հոդ վա ծի հա մա ձայն` այդ եր կ}  
կա մար տա հայ տ} թ յ} ն նե րն էլ պե տք է դրս ևոր վեն գրա վո ր։ Ըստ 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 376 հոդ վա ծի` ե րաշ խա վո ր} թ յան 
պայ մա նագ րի գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց ն} մ է պայ մա-
նագրի ան վա վե ր} թ յա ն։ 

Ան հրա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք պե տք է կող մե  րից մե  կի վար քա-
գի ծը գնա հատ ել որ պես ա ռա ջա րկ, իսկ մյ}  սի նը` որ պես ա ռա ջար կի 
ըն դ}  ն} մ։ 

ԱԲ-ի ստո րագ ր} թ յ}  նը պայ մա նագ րի տակ թե րևս կա րող է 
դիտ վել որ պես ա ռա ջա րկ։ Բայց ճի շտ է նաև պն դումն  առ այն, որ 
ստո րագ ր} թ յ}  նը գրա վոր ձևի պա հան ջի մի  մա սի կա տա ր} մ է, 
բայց այն պես չէ, որ դրա նով նաև առ կա են վա վեր կա մար տա հայ-
տ} թյան չա փա նիշ նե րը, ինչ պես դա պա հա նջ վ} մ է Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի 290 հոդ վա ծի 2-րդ մա սո վ։ Բա նն այն է, որ ԱԲ-ն 
ստո րագ րել էր փաս տա թ} ղ թը, բայց այն չէր հա նձ նել ՇՄ -ին։ Վեր-
ջի նս պար զա պես վե րց րել էր այն։ Հետ ևա բար` թե րևս բա ցա կա յ} մ 
է մյ} ս կող մի ն կա մքն ար տա հայ տե լ}  չա փա նի շը։ 
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Այն, թե առ կա՞ է արդ յոք ԱԲ-ի կա մար տա հայ տ} թ յ}  նը, պե տք է 
պա րզ վի հան գա մա նք նե րի դի տա րկ մա մբ։ Դրա հա մար ան հրա ժեշտ 
է հի շել, որ ԱԲ-ն հայ տնել էր ՇՁ -ին ՇՄ -ի հետ ե րաշ խա վո ր} թյան 
պայ մա նա գիր կն քե լ}  իր պատ րաս տա կա մ} թ յ}  նը, և դրա նից հե-
տո ՇՄ-ն ե կել էր նրա մոտ, որ պես զի մի  ա սին ձևա կեր պեն հա մա-
պա տաս խան պայ մա նագ րի տե քս տը։ ԱԲ-ն, սա կայն, տե քս տը ստո-
րագ րե լ} ց հե տո այն դեռ չէր հա նձ նել ՇՄ -ին։ Սո սկ ստո րագր} թ յան 
գո յ} թ յան փա ստն ինք նին դե ռևս կա մար տա հայ տ} թյ} ն չէ եր րորդ 
ան ձի հան դեպ որ ևէ պար տա վո րութ յուն ստա նձ նե լ}  } ղ ղութ յա-
մբ։ Այդ պի սին լի նե լ}  հա մար ստո րա գր ված տե քս տը պե տք է նաև 
հանձն վեր ՇՄ -ին։ Այն, որ ՇՄ-ն պար զա պես վե րց րել է այդ տե քս տը, 
ի րա վի ճա կը չի փո խ} մ։ Ի դեպ, ԱԲ-ի զայ ր} յ թից կա րե լի է եզ րա-
կաց նել, որ ինքն այդ ստո րագ ր} թ յան առ կա յ} թ յ}  նը չի դի տել որ-
պես իր գոր ծո ղ} թ յան կա տար ման հա մար բա վա րար հի մք։ Մյ} ս 
կող մի ց` նա ո չի նչ չի ձեռ նար կել դրա դե մ։ Հա կա ռա կը` նա թ} յլ է 
տվել, որ ՇՁ-ն ի րեն հա նգս տաց նի և մի  քա նի տա րի շա ր}  նակ հան-
դ} ր ժել է այս ի րա վի ճա կը։ Նման պա րա գա յ} մ խե լա մի տ եր րո րդ 
ան ձը, ինչ պի սին է ՇՄ-ն, պե տք է են թադ րեր, որ ԱԲ-ն ցան կա ցել է 
ար տա հայ տել իր կամ քը վա վեր ե ղա նա կո վ։ Ե թե նա տա րի ներ ան ց 
վկա յա կո չե լիս լի ներ կա մար տա հայ տ} թ յան բա ցա կա յ} թ յ}  նը, դա 
չէր }  նե նա է ա կան նշա նա կ} թ յ} ն` որ պես իր մե ջ առ կա հա կա սա-
կան վար քա գիծ (venire contra factum proprium)։

 Հար ց է`ա րդ յո ՞ք ՇՄ-ն ԱԲ-ի ա ռա ջա րկն ըն դ}  նել է այն պես, ինչ-
պես դա պա հա նջ վ} մ է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448 հոդ վա-
ծո վ։ 

Ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ ման ա գի րը մի  ա կող մա նի է, այ սի նքն` 
պար տա տի րո ջը տա լիս է մի  մի  այն ի րա վ} նք նե ր։ ՇՄ-ն էր նա խա-
ձեռ նել բա նակ ց} թ յ} ն նե րը` մաս նակ ցե լով նաև տե քս տի ձևա կե-
րպ մա նը։ Դրա նից հե տո նա իր հետ տա րել էր և մշա կել փաս տա-
թ} ղ թը։ Այս հան գա մա նք նե րը թ} յլ են տա լիս եզ րա կաց նել, որ ՇՄ 
-ի վար քա գի ծը պե տք է գնա հատ վի որ պես պայ մա նա գիր կն քե լ}  
ա ռա ջար կի ըն դ}  ն} մ։ 

Սա կայն հար ց է` արդ յոք ըն դ}  նո ՞ւմն  էլ է կա տար վել սահ ման-
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ված գրա վոր ձևո վ։ ՇՄ-ն, հա մե  նայն դե պս, փաս տա թ} ղ թը չի ստո-
րագ րել ԱԲ-ի հետ մի  ա ժա մա նակ և նրա ներ կա յ} թ յա մբ։ Ինչ պես 
հետև} մ է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 450 հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սից, վա վեր ստո րագ ր} թ յան }  դրա նով իսկ գրա վոր ձևի չա փա նի-
շի կա տար ման հա մար չի պա հա նջ վ} մ, որ պայ մա նագ րի տե քս տը 
կող մե  րը ստո րագ րեն մի  ա ժա մա նակ և եր կ}  կող մն  էլ ներ կա լի նի 
ստո րա գր մա նը։ Առ կա գոր ծ} մ ՇՄ-ն ԱԲ-ին նա մակ է գրել և, բա-
ցի դրա նից, ԱԲ-ի ստո րագ րած պա յ մա նագ րի տե քս տի վրա գրա վոր 
նշ} մ է ա րե լ։ Ընդ հա ն} ր հաշ վով, սրա նով պահ պան ված է գրա վոր 
ձևի պա հան ջը։ 

Այս պի սով, ՇՄ -ի և ԱԲ-ի մի  ջև վա վեր ե ղա նա կով կնք վել է ե րաշ-
խա վո ր} թ յան պայ մա նա գիր, և դրա ն} մ սահ ման ված ի րա վ} նք-
նե րն }  պար տա կա ն} թ յ} ն նե րն ան ցել են ՇՄԱ-ին այն ձևով, ո րով 
դրա նք գո յ} թ յ} ն են }  նե ցել ՇՄ -ի և ԱԲ-ի մի  ջև։

2.  Ար դյո ՞ք պայ մա նա գի րն ան վա վեր է մո լո ր� թ յան և խա-

բե� թ յան պատ ճա ռով 

ԱԲ-ն ա ս} մ է, որ մո լո ր} թ յան մե ջ է ե ղել ՇՁ -ի ի րա կան գ} յ քա-
յին դրութ յան վե րա բեր յալ, երբ վեր ջի նս ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ-
մա նագ րի կնք ման ա ռա ջա րկ է ա րել։ Մաս նա վո րա պես` վեր ջի նս 
նշում է, որ ՇՁ-ն խա բել է ի րեն իր գ} յ քա յին դրութ յան վե րա բեր յալ և 
արդյուն քում չի կա տա րել ա տամն  ա բ}  ժա րա նը  շա հա վետ պայ ման-
նե րով կա ռ}  ցե լ}  իր խոս տ}  մը։ 

ա)  ԱԲ-ի մո լո ր� թ յ�  նը։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 312 հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` մո լո ր} թ յ} նն է ա կան նշա նա կ} թ յ} ն }  նի մի  այն այն դեպ-
ք} մ, երբ վե րա բե ր} մ է գոր ծար քի բն} յ թին կամ դրա ա ռար կա յի ն։ 
Առ կա գոր ծ} մ ԱԲ-ն ա ս} մ է, որ մո լո ր} թ յան մե ջ է ե ղել ՇՁ -ի գ} յ-
քա յին դր} թ յան վե րա բեր յա լ։ Ճի շտ է` պե տք է են թադ րել, որ նա 
ե րաշ խա վո ր} թ յան հա մա ձայ ն} թ յ} ն տված չէր լի նի, ե թե տեղ յակ 
լի ներ ի րա կան վի ճա կի մա սի ն։ Այս ի րադ ր} թ յ}  նը Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 312 հոդ վա ծով նա խա տես ված չէ։ 
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Բա ցի դրա նից, ե րաշ խա վո ր} թ յ}  նը հե նց հե տա պն դ} մ է պար-
տա տի րո ջն իր պար տա պա նի վատ գ} յ քա յին դր} թ յ}  նից պա շտ-
պա նե լ}  նպա տակ` շնոր հիվ այն բա նի, որ ե րաշ խա վո րը, որ պես 
կա նոն, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ ե րաշ խա վո րութ յան պայ-
մա նագ րով, հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վութ յուն է ստա նձ ն} մ 
պար տա տի րոջ հան դեպ պար տա պա նի վճա ր}  նա կ} թ յան ա պա-
հով ման հա մա ր։ Հետ ևա բար` պայ մա նագ րի նպա տա կին և դրա նով 
իսկ պար տա տի րոջ պլա նա վոր ված պա շտ պա ն} թ յա նը կհա կա սեր 
այն, ե թե ե րաշ խա վո րին թ} յ լա տր վեր հիմ նա վո րել իր կն քած ե րաշ-
խա վո րութ յան պայ մա նագ րի ան վա վե րութ յ}  նը` պար զա պես մե ջ բե-
րե լով իր մո լո րութ յան գոր ծո նի առ կա յութ յ}  նն այն ան ձի գ} յ քա յին 
դր} թ յան վե րա բեր յալ, ո րի վճա ր}  նա կ} թ յ}  նը ե րաշ խա վո րել է։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր կա յաց րած մի  շա րք նա խա դե պա յին 
ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է է ա կան մո լո րութ յան վեր լ}  ծությա-
նը` հա մա րե լով, որ է ա կան նշա նա կութ յուն }  նե ցող մո լո րութ յունն 
առ կա է, երբ կնք ված գոր ծար քը չի ար տա հայ տում կող մե  րի ի րա-
կան կամ քը, չի կա րող հան գեց նել այն ի րա վա կան հետ ևա նք նե րին, 
ո րո նք նրա նք նկա տի են }  նե ցել գոր ծար քի կնք ման պա հին։ Է ա կան 
նշա նա կութ յուն }  նի գոր ծար քի բն} յ թի, մաս նա վո րա պես` գոր ծար-
քի է ութ յան, դրա հետ ևա նք նե րի, կող մե  րի հա րա բե րութ յուն նե րի բո-
վան դա կութ յան վե րա բեր յալ մո լո րութ յ}  նը։ Գոր ծար քի ա ռար կա յի 
հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ մո լո րութ յ}  նը նշա նա կում է, որ կող մե -
րը կամ նրան ցից մե  կը նկա տի է }  նե ցել ոչ այն ա ռար կան, ո րին 
վե րա բե րում է կնք ված գոր ծար քը, այլ իր հատ կա նիշ նե րով տար բեր-
վող մե կ այլ ա ռար կա (տե ՛ս թիվ ԵՔԴ/0724/02/08 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 18.09.2009 թվա կա նի ո րո շ}  մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն ար ձա նագ րել է, որ մո լո րութ յ}  նը գոր ծարք 
կն քած կող մի  կամ քի շե ղումն  է (կամ քի խե ղաթ յ}  ր}  մը) կամ շեղ-
ման հետ ևա նքն է, ո րի ազ դե ցութ յ}  նը ո րո շիչ է գոր ծար քի կնք ման և 
(կամ) դրա կնք ման հա մար է ա կան նշա նա կութ յուն }  նե ցող հան գա-
մա նք նե րի վրա։ Այն, որ պես կա նոն, հի մն  ված է սխալ են թադր} թյան 
(պատ կե րաց ման) վրա։ Մո լո րութ յան ազ դե ցութ յան տակ կնք ված 
գոր ծար քում կող մի  կամ քը հա մա պա տաս խա նում է նրա կա մա-
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հայտ նութ յա նը, սա կայն այն ձևա վոր վում է գոր ծար քի կնք ման հա-
մար նշա նա կութ յուն }  նե ցող հան գա մա նք նե րի սխալ պատ կե րաց-
ման հետ ևան քով, ո րո նք կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել տար-
բեր հան գա մա նք նե րով (օ րի նակ` ա ն}  շադ րութ յ}  նը, կր թութ յան ոչ 
բա վա րար մա կար դա կը, գոր ծար քի ա ռար կա յի կամ գոր ծար քի այլ 
պայ ման նե րի մա սին ան հրա ժե շտ տե ղե կութ յան բա ցա կա յութ յ}  նը 
կամ դրա ոչ բա վա րար կամ թե րի լի նե լը)։ Դրա հետ մե կ տեղ` մո լո-
րութ յան ազ դե ցութ յան տակ կնք ված գոր ծար քը կա րող է ան վա վեր 
ճա նաչ վել մի  այն այն դեպ քում, երբ մո լո րութ յունն է ա կան է։ Մո լո-
րութ յան է ա կան կամ ոչ է ա կան բն} յ թը դա տա րա նը յ}  րա քա նչ յուր 
դեպ քում պար զում է` ել նե լով գոր ծի կո նկ րետ հան գա մա նք նե րից և 
այն ի րո ղութ յ}  նից, թե որ քա նով է մո լո րութ յ}  նը նշա նա կա լի, զգա-
լի գոր ծար քի տվյալ մաս նակ ցի հա մար։ Ընդ ո րում` է ա կան նշա նա-
կութ յուն }  նե ցող մո լո րութ յ}  նը պե տք է առ կա լի նի գոր ծար քի կնք-
ման պա հին, այլ ոչ թե ծա գի գոր ծար քը (պայ մա նա գի րը) կն քե լուց 
հե տո ո րոշ ժա մա նակ ան ց։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի  ա ժա մա նակ 
նշել է, որ օ րե նս դի րը որ պես գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լ}  հի մք 
դի տել է գոր ծար քի բն} յ թի կամ դրա ա ռար կա յի վե րա բեր յալ է ա կան 
նշա նա կութ յուն }  նե ցող մո լո րութ յ}  նը։ Մի նչ դեռ գոր ծար քի շար ժա-
ռիթ նե րի վե րա բեր յալ մո լո րութ յունն է ա կան նշա նա կութ յուն }  նե նալ 
չի կա րող (տե ՛ս թիվ ԵԿԴ/1013/02/13 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շ}  մը)։

բ)  ԱԲ-ի խա բե � թ յ�  նը ՇՁ -ի կող մի ց։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 313 հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` կող մե  րից մե  կը կա րող է գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լ}  պա-
հա նջ ներ կա յաց նել, ե թե ի րեն խա բել են։ 

ՇՁ-ն, ան կաս կած, խա բել է ԱԲ-ին։ Այ դ}  հան դե րձ, ե րաշ խա վո-
ր} թ յան պայ մա նագ րի կո ղմ է ոչ թե ՇՁ-ն, այլ ՇՄ-ն, իսկ ՇՄ-ն ե րաշ-
խա վո ր} թ յան պա յ մա նագ րի նա խա պատ մութ յա նը տեղ յակ չի ե ղե լ։

 Հար ց է` արդ յո ՞ք ՇՁ -ի վար քա գի ծը պե տք է վե րա գր վի ՇՄ -ին։ 
Դրա հա մար ՇՁ-ն պե տք է հան դես ե կած լի ներ որ պես ՇՄ -ի ներ-
կա յա ց}  ցիչ, իսկ ՇՄ-ն էլ նրա հետ պե տք է չա րամ տո րեն հա մա գոր-
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ծակ ցած լի նե ր։ Այս պի սի են թադ ր} թ յ} ն ա նել չե նք կա րո ղ։ ՇՁ-ն ՇՄ 
-ի պայ մա նագ րա յին կո նտ րա գե նտն է ե ղել և փոր ձել է հաս նել այն 
բա նին, որ վեր ջի նիս և ԱԲ-ի մի  ջև կնք վի ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ-
մա նա գիր, քա նի որ դրա նից էր կախ ված պայ մա նագ րի գնի վճար-
ման պա հան ջի տա րա ժամ կե տ}  մը։ Ճի շտ է` ՇՁ-ն մի այն կա պել է 
ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նագ րի եր կ}  կող մե  րին, բայց ԱԲ-ի հետ 
պայ մա նագ րի վե րա բեր յալ բա նակ ց} թ յ} ն ներ վա րել է ոչ թե ին քը, 
այլ` ՇՄ-ն։ 

Այդ բա նակ ց} թ յ} ն նե րի հիմ քը ե ղել է ԱԲ-ի մո լո րե ց}  մը ՇՁ -ի 
կող մի ց, և կա րե լի է պատ կե րաց նել, որ այդ մո լո րութ յ}  նը պե տք է 
վե րա գր վի ՇՄ -ին, ո րով հե տև ՇՄ-ն ՇՁ -ի հետ գտն վ} մ էր գոր ծա րար 
հա րա բե ր} թ յան մե ջ և շա հել է այդ մո լո րութ յ}  նից։ Սա կայն այս պի-
սի մե կ նա բա ն} թ յ}  նը հաշ վի չի առ ն} մ ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա-
նագ րի մի  ա կող մա նի պար տա վո րեց նող բն} յ թը։ Պար տա տի րո ջը չի 
հե տա քրք ր} մ իր պար տա պա նի և ե րաշ խա վո րի մի  ջև ե ղած հա րա-
բե ր} թ յ}  նը։ Այդ իսկ պատ ճա ռով նա ե րաշ խա վո րի առջև պար տա-
պա նի ան ձի կամ պար տա վո րա կան հա րա բե րութ յան բն} յ թի մա սին 
պար զա բա նում ներ տա լ}  պար տա կա նութ յուն չ}  նի։ Բա ցի դրա նից, 
պար տա պա նն էլ իր շա հե րն }  նի կապ ված ե րաշ խա վո րութ յան հե տ։ 
Բա նն այն է, որ ՇՁ -ին չէր տրա մա դր վի գնի վճար ման տա րա ժամ կե-
տում, ե թե նա ե րաշ խա վոր նե րգ րա ված չլի նե ր։ 

Այս պատ ճառ նե րով այն, որ ՇՁ-ն խա բել է ԱԲ-ին, չի կա րող վե-
րա գր վել ՇՄ -ին, այն պես որ ան վա վե ր} թ յ} ն Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 313 հոդ վա ծի ի մաս տով լի նել չի կա րո ղ։

գ)  ԱԲ-ի հա մար շա հա վետ գնով շի նա րա ր� թ յ� ն ա նե լ� ` ՇՁ -

ի խո ստ ման դր ժ�  մը։

 Հա ջոր դիվ ան հրա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք այն, որ ՇՁ-ն ԱԲ-ին 
խոս տա ցել էր նրա ա տամն  ա բ}  ժա րա նը շա հա վետ գնով կա ռ}  ցել, 
ե թե վեր ջի նս ստա նձ ներ իր պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե-
րի կա տար ման ե րաշ խա վո ր} թ յ}  նը, բայց չի կա տա րել իր խոս տ} -
մը, է ա կան նշա նա կ} թ յ} ն }  նի ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նագի րը 
վա վեր ճա նա չե լ}  հա մա ր։ 
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Նախ` այդ խոս տ} մն  է ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նագ րի կնք ման 
շար ժա ռիթ ե ղել ԱԲ-ի հա մա ր։ Իսկ մո լո ր} թ յ}  նը այս կամ այն պայ-
մա նագ րի շար ժա ռի թի վե րա բեր յալ, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
312 հոդ վա ծի հա մա ձայն, է ա կան նշա նա կ} թ յ} ն չ}  նի։ 

Այ ն}  հե տև` ԱԲ-ն, թե րևս, կա րող էր վկա յա կո չել այն փաս տը, որ 
շի նա րա ր} թ յ} ն չկա տա րե լը է ա պես փո խել է այն հան գա մա նք նե րը, 
ո րո նց հի ման վրա ին քը կն քել էր ե րաշ խա վո րութ յան տվյալ պա յ մա-
նա գի րը, այն, որ ին քը եր բեք չէր հա մա ձայ նվի ստա նձ նե լ}  ե րաշ-
խա վո ր} թ յ}  նը, ե թե կան խա տե սած լի ներ, որ ՇՁ-ն իր ա տամն  ա-
բ}  ժա րա նը չի կա ռ}  ցի, այն պես որ նրա ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ-
մա նա գի րը, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 467 հոդ վա ծի հա մա ձայն, 
պե տք է լ} ծ վի։ 

Սա կայն նո րից պե տք է ա սել, որ հա րա բե ր} թ յ}  նը ե րաշ խա վո րի 
և պար տա պա նի մի  ջև, և այն պատ ճառ նե րը, ո րո նք դր դել են ե րաշ-
խա վո րին ստա նձ նե լ}  ե րաշ խա վո ր} թ յան ռիս կը, չպե տք է հե տա-
քրք րեն պար տա տի րո ջը։ Այդ հա րա բե ր} թ յ}  նը գտն վ} մ է մի  մի  այն 
ե րաշ խա վո րի ռիս կի ո լոր տ} մ, } ս տի և որ ևէ նշա նա կ} թ յ} ն չ}  նի 
ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նագ րի վա վե րութ յան գնա հատ ման հա-
մա ր։ 

Հետ ևա բար` բա ցառ վ} մ է պայ մա նագ րի լ}  ծ}  մը այն հան գա-
մանք նե րի փո փո խ} թ յան պատ ճա ռով, ո րո նց ար մատ նե րը ե րաշ-
խա վո րի }  պար տա պա նի մի  ջև ե ղած հա րա բե ր} թ յան մե ջ են։ 

Այս պի սով, ընդ հա ն} ր առ մա մբ ստաց վ} մ է, որ ե րաշ խա վո-
ր} թյան պայ մա նա գի րը վա վեր կեր պով կնք ված էր ՇՄ -ի և ԱԲ-ի 
մի  ջև }  չի կա րող հա մար վել ան վա վե ր։

դ)  Ան վա վե ր� թ յան պա հա նջ ներ կա յաց նե լ�  հա մար նա խա-

տես ված հայ ցա յին վա ղե մ� թ յան վե րա բեր յալ։

 Վե րո շա րադ րյալ դա տո ղ} թ յ} ն նե րի հետ մե կ տեղ կա րե լի է նաև 
հղ} մ կա տա րել վի ճա հա ր} յց գոր ծա րք նե րի ան վա վեր ճա նաչ ման 
հայ ցե րի հա մար նա խա տես ված հայ ցա յին վա ղե մ} թ յան ժամ կե-
տին։ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 317 հոդ վա ծի 2-րդ մա սը վի-
ճա հա ր} յց գոր ծա րք նե րի ան վա վեր ճա նաչ ման հայ ցե րի հա մար 
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նա խա տե ս} մ է մե  կամ յա հայ ցա յին վա ղե մ} թ յան ժամ կետ, սկ սած 
այն պա հից, երբ հայց վո րն ի մա ցել էր կամ պար տա վոր էր ի մա նալ 
գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լ}  հա մար հի մք ծա ռա յող հան գա-
մանք նե րի մա սին։ 

Ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նա գի րը կնք վել է 2011թ. հ}  նի սին, 
իսկ մո լո ր} թ յան և խա բե } թ յան մա սին ԱԲ-ն հայտ նել է մի  այն 
2014թ. դեկ տեմ բե րին։ Փաս տե րից պա րզ չէ` երբ է վեր ջի նս ի մա ցել, 
որ ՇՁ-ն չի պատ րա ստ վ} մ կա ռ}  ցել իր հա մար ա տամն  ա բ}  ժա րան 
ցա ծր գնով։

 Բայց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 317 հոդ վա ծը հայ ցա յին 
վա ղե մ} թ յան ժամ կե տի սկիզ բը կա պ} մ է նաև այն պա հի հետ, երբ 
ան ձը պար տա վոր էր ի մա նալ ան վա վե ր} թ յան հի մք հան դի սա ցող 
հան գա մա նք նե րի մա սին։ Բնա կա նոն գոր ծա րար հա րա բե ր} թ յ} ն-
նե ր} մ, ե թե ան ձը ստա նձ ն} մ է ե րաշ խա վո ր} թ յ} ն, պար տա պա նից 
ակն կա լե լով ո րո շա կի գոր ծո ղ} թ յ} ն նե րի կա տա ր} մ կամ ո րո շա կի 
վար քագ ծի դրս ևո ր} մ, ա պա ե րաշ խա վո ր} թ յ} ն տա լ} ց հե տո մի -
ան գա մի ց հե տա մ} տ է լի ն} մ այդ գոր ծո ղ} թ յան կա տա ր}  մը պա-
հան ջե լ} ն։ Ուս տի ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նագ րի կն ք}  մի ց հե տո 
շատ կա րճ ժա մա նակ ան ց ԱԲ-ն պար տա վոր էր հե տա մ} տ լի նել 
ՇՁ -ի կող մի ց խոս տաց ված գոր ծո ղ} թ յան կա տա ր}  մը պա հան ջե լ}  
հար ցին, հետ ևա բար` այդ պա հից սկ սած, պար տա վոր էր ի մա նալ 
գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լ}  հա մար են թադ րա բար հիմք ծա ռա-
յող հան գա մա նք նե րի մա սին։ Ա ռա վել ևս, որ 2012թ. փե տր վա րին 
կռ} ն կը շ} ռ էր ե կել, ին չից ար դեն ԱԲ-ն ակն հայ տո րեն պե տք է 
հաս կա նար, որ որ ևէ շի նա րա ր} թ յ} ն չի լի նե լ} ։

3.  Շի նա րա րա կան կռ� ն կի թե ր� թ յ� ն նե րի վկա յա կո չ�  մը 

ԱԲ-ի կող մի  ց

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 377 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ե րաշ-
խա վո րը և պար տա պա նը, որ պես կա նոն, ե թե այլ բան նա խա տես-
ված չէ պայ մա նագ րով, պար տա տի րոջ հան դեպ հա մա պա րտ պա-
տաս խա նատ վ} թ յ} ն են կրում, ե թե պար տա պա նը չի կա տա ր} մ 
իր պար տա վո ր} թ յ}  նը։ Մեր օ րի նա կ} մ ՇՄԱ-ն ա պա րդ յ} ն փոր-
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ձել է պա րտ քը ստա նալ ՇՁ -ից։ Վեր ջի նը տե ղա փոխ վել է Մո սկ վա և 
հա սա նե լի չէ։ Այ սի նքն` հե նց սկզ բից արդ յ} նք չէր }  նե նա նրա դեմ 
Հա յաս տա ն} մ հայց ներ կա յաց նե լը։ Բա ցի դրա նից, ԱԲ-ն ե րաշ խա-
վո րութ յան պայ մա նագ րի կնք մա մբ հա մա ձայ նվել էր պար տա տի րոջ 
հան դեպ ՇՁ -ի պար տա վո րութ յուն նե րի հա մար հա մա պա րտ պա-
տաս խա նատ վ} թ յ} ն կրել։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 362 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ՇՄ-ն 
կա րող էր, իսկ հե տա գա յ} մ նաև ՇՄԱ-ն կա րող էր ՇՁ -ից պա հան ջել 
ամ բող ջ} թ յա մբ կա տա րել իր կող մի ց ստա նձ նած պայ մա նագ րա յին 
պար տա վո ր} թ յ}  նը։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 377 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԱԲ-ն ՇՁ-
ին հա վա սա րա պես պար տա վոր է կա տա րել ՇՄ -ի հան դեպ ստանձ-
նած պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն նե րը։ Դրա նից հետ և} մ 
է, որ ԱԲ-ն ՇՁ-ի պար տա տի րո ջը պի տի կա րո ղա նա ներ կա յաց նել 
այն ն} յն ա ռար կ} թ յ} ն նե րը, ո րո նք գո յ} թ յ} ն }  նեն հիմն  ա կան 
պար տա վո ր} թ յան առն չ} թ յա մբ։ Պար տա տե րը պի տի կա րո ղա նա 
ե րաշ խա վո րից պա հան ջել ոչ պա կաս, բայց նաև ոչ ա վել չա փով, 
քան կկա րո ղա նար պա հան ջել հիմն  ա կան պար տա պա նի ց։ 

Այդ իսկ պատ ճա ռով ան հրա ժե շտ է ստ}  գել, կա րո ՞ղ է արդ յոք 
ԱԲ-ն ՇՄԱ-ի պա հան ջին հա կադ րել այն, որ շի նա րա րա կան կռ} ն-
կը թե րի է ե ղել, և ին քը, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 491 հոդ վա ծի 
հա մա ձայն, ՇՁ -ի ա ն}  նից հրա ժար վ} մ է պայ մա նագ րի ց։ 

Կաս կած չկա, որ թե ր} թ յ} նն առ կա է ե ղե լ։ 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 493 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-

ձայն` ՇՁ-ն կա րող է ապ րան քի թե ր} թ յ} ն նե րի հետ կապ ված պա-
հա նջ ներ ներ կա յաց նել պայ մա նով, որ վա ճառ ված ապ րան քի թե-
ր} թ յ} ն նե րը հայտ նա բեր ված լի նեն ապ րան քը գնոր դին հա նձ նե լ} ց 
հե տո ող ջա մի տ ժամ կե տ} մ` ոչ պա կաս, քան եր կ}  տար վա ըն թաց-
ք} մ։ Կռ} ն կը գնոր դին հա նձն վել է 2011թ., } ս տի ե թե մի  նչև 2013թ. 
հայտ նա բեր վի թե ր} թ յ} ն, գնոր դը կա րող է պա հա նջ ներ կա յաց նել։ 
Թե ր} թ յ}  նը հայտ նա բեր վել է 2012թ., } ս տի պահ պան ված է ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 493 հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես-
ված պա հան ջը։ 
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4.  Վա ղե մ� թ յան ժամ կե տի հետ կապ ված ա ռար կ� թ յ�  նը 

ԱԲ-ն պն դում է, որ նրան ներ կա յաց ված պա հան ջի ի րա վ} ն քի 
ժամ կե տը լրա ցել է։ Ե րաշ խա վո ր} թ յ}  նը պար տա վո ր} թ յ} ն է, ո րը 
ծա գ} մ է ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նագ րով և, ըստ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 382 հոդ վա ծի 4-րդ կե տի, ե րաշ խա վո ր} թ յան 
պայ մա նագ ր} մ նշ ված ժամ կե տի ա վար տով դա դա ր} մ է։ Նշ ված 
կե տը տա լիս է ե րաշ խա վո ր} թ յան ժամ կե տի դա դար ման ե րեք կար-
գա վո ր} մ` ա) այն դեպ ք} մ, երբ ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նագրով 
նշ ված է ժամ կետ, այդ ժամ կե տի ա վար տով ե րաշ խա վո ր} թ յան 
ժամ կե տը դա դա ր} մ է, բ) ե թե ժամ կե տը բա ցա կա յ} մ է, ե րաշ խա-
վո ր} թ յ}  նը դա դա ր} մ է, ե թե պար տա տե րը, ե րաշ խա վո ր} թ յա մբ 
ա պա հով ված պար տա վո ր} թ յան կա տար ման ժամ կե տը լրա նա լ} ց 
հե տո` մե կ տար վա ըն թաց ք} մ, ե րաշ խա վո րի դեմ հայց չի հա ր}  ցել, 
գ) այն դեպ քե ր} մ, երբ հիմն  ա կան պար տա վո ր} թ յան կա տար ման 
ժամ կե տը նշ ված չէ և չի կա րող ո րոշ վել կամ ո րոշ վել է պա հան ջի 
պա հով, ե րաշ խա վո ր} թ յ}  նը դա դա ր} մ է, ե թե պար տա տե րը ե րաշ-
խա վո ր} թ յան պայ մա նա գիր կն քե լ}  օր վա նից եր կ}  տար վա ըն-
թաց ք} մ ե րաշ խա վո րի դեմ հայց չի հա ր}  ցել։

Տ վյալ դեպ ք} մ գո րծ }  նե նք նշ ված կար գա վո ր} մն  ե րից երկ-
րոր դի հետ, քա նի որ ե րաշ խա վո ր} թ յան պայ մա նագ րով նշ ված էր, 
որ պայ մա նագ րի գնի վճա ր}  մը` հիմն  ա կան պար տա վո ր} թ յ}  նը, 
պետք է կա տար վի մի  նչև 2011թ. հոկ տեմ բե րի 10-ը։ Ուս տի ե րաշ խա-
վո ր} թ յ}  նը կդա դա րեր, ե թե ՇՄ-ն մի  նչև 2012թ. հոկ տեմ բե րի 11-ը 
հայց չներ կա յաց ներ ԱԲ-ի դեմ։

Նշ ված ժամ կե տ} մ պա հա նջ չի ներ կա յաց վել, } ս տի ե րաշ խա վո-
ր} թ յ}  նը դա դա րել է։ 

Այս տեղ ՇՄԱ-ն չի կա րող հղ} մ կա տա րել հայ ցա յին վա ղե մ} թ յան 
ժամ կետ նե րի վե րա կա նգ ման վրա, քա նի որ ՇՄ-ն մա հա ցել է 2013թ. 
ապ րի լի 19-ին, այ սի նքն` ժամ կե տի ա վար տից հե տո։ Իսկ հայ ցա յին 
վա ղե մ} թ յան ժամ կե տի ընդ հա տ} մ, կա սե ց} մ, վե րա կա նգ ն} մ կա-
րող է տե ղի }  նե նալ մի  այն այն դեպ ք} մ, երբ հա մա պա տաս խան 
հան գա մա նք նե րը տե ղի են }  նե ցել հայ ցա յին վա ղե մ} թ յան ըն թաց-
ք} մ։
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5.  Ա րդ յ� ն քը 

Շ ՄԱ-ն չի կա րող որ պես ՇՄ -ի ժա ռա նգ ԱԲ-ից պա հան ջել 
50.000.000 դրա մի  վճա ր} մ, քա նի որ ե րաշ խա վո ր} թ յ}  նը դա դա-
րել է։ Մի ա ժա մա նակ, ԱԲ-ն կա րող է հղ} մ կա տա րել ՇՄ -ի կող մի ց 
վա ճառ ված թե ր} թ յ} ն նե րին այն պես, ինչ պես կա ռար կեր ՇՁ-ն։
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Խն դիր 6

 

Այս խնդ րի լ}  ծ}  մը տա լ}  հա մար ան հրա ժե շտ է վեր լ}  ծել` 
արդյո՞ք մի  կող մի ց` Կ-ի և մյ} ս կող մի ց` Գ-ի, Բ-ի և Ք-ի մի  ջև առ կա է 
առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գիր։ Այդ դեպ ք} մ Գ-ն, Բ-ն և Ք-ն կա րող 
են պա հան ջել նրա նց }  Ա-ի մի  ջև պայ մա նա վոր ված գնի վճա ր} մ, 
ինչ պես նաև կա րող են պա հան ջել վե րց նել դե ռևս չմա տա կա րար-
ված ա ռար կա նե րն }  վճա րել դրա նց հա մա ր։ Այդ պա հան ջի ի րա-
վ} ն քի հի մք կա րող են լի նել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 470, 500 
}  501 հոդ ված նե րը։ 

Այն, որ այս տեղ առ կա են առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րից բխող 
ի րա վա հա րա բե ր} թ յ} ն ներ, ակն հայտ է և եր կար քն նա րկ ման կա-
րիք չ}  նի։ Ար վես տի օբ յե կտ նե րը պե տք է մա տա կա րար վեն ո րո շա-
կի հա տ} ց ման, այն է` պայ մա նագ րի գնի վճար ման դի մա ց։

 Հա րց է` արդ յոք Կ-ի հետ կնք վե ՞լ են վա վեր պա յ մա նագ րե ր։ Հա-
մա պա տաս խան պայ մա նագ րի կնք ման նա խա դր յա լը, ըստ Քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448 հոդ վա ծի, այն է, որ մի  կող մի ց` Գ-ն, Բ-ն 
}  Ք-ն և մյ} ս կող մի ց` Կ-ն օ ֆեր տա յի և ակ ցեպ տի վե րա բեր յալ ի րա-
վա կար գա վո ր} մն  ե րի արդ յ} ն ք} մ դրս ևո րած ա զատ կա մար տա-
հայ տ} թ յա մբ կն քեն առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գի ր։

 Քա նի որ Կ-ն ին քը չի ար տա հայ տել իր կամ քը, հա րց է ծա գ} մ` 
արդ յո ՞ք Ա-ի կող մի ց վե րո գր յալ կա մար տա հայ տ} թ յան դրս ևո ր}  մը, 
ո րն ա րվել է Կ-ի ա ն}  նից, և դրա հետ ևան քով ա ռա ջա ցած պայ մա-
նագ րա յին հա րա բե ր} թ յ} ն նե րը պար տա դիր են Կ-ի հա մա ր։ Հա-
մա պա տաս խան պար տա դի ր} թ յան առ կա յ} թ յ}  նը կա րե լի էր պն-
դել, ե թե Ա-ն վա վեր լի ա զո ր} թ յ} ն նե րի հի ման վրա որ պես ներ կա-
յա ց}  ցիչ գոր ծած լի ներ Կ-ի ա ն}  նի ց։ Այդ դեպ ք} մ նրա կա մար տա-
հայ տ} թ յան արդ յ} ն ք} մ, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 318 
հոդ վա ծի, Կ-ն } ղ ղա կի ո րեն կա րող էր օժտ վել հա մա պա տաս խան 
ի րա վ} նք նե րով և ստա նձ նել այդ ի րա վ} նք նե րին հա մա չափ պար-
տա վո ր} թ յ} ն ներ։

 Կաս կած չկա, որ Ա-ն գոր ծել է ոչ թե իր ա ն}  նից և իր հաշ վին, այլ 
Կ-ի ա ն}  նի ց։ Դա բխ} մ է ինչ պես լի ա զո րագ րից, այն պես էլ այն ձևա-
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թեր թե րից, ո րոն ց} մ Կ-ն նշ ված է որ պես կո ղմ։ Այն պայ մա նագրե-
րի վե րա բեր յալ, ո րո նք Ա-ն ի րեն հա նձ նա րար ված շր ջա ն} մ կն քել է 
մի  նչև Կ-ի նա խա ձեռ ն} թ յա մբ իր հա մա պա տաս խան լի ա զո ր} թ յ} ն-
նե րի դա դա րե լը, ան կաս կած կա րե լի է ո րա կել որ պես վա վեր գոր-
ծա րք նե ր։ Հար ց է, սա կայն, արդ յո ՞ք նրա պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ} ն-
նե րը Գ-ի, Բ-ի և Ք-ի հետ ի րա վ} նք ներ և պար տա վո ր} թ յ} ն ներ են 
ա ռա ջաց ն} մ Կ-ի հա մա ր։ Բո լոր նշ ված ան ձա նց հետ կնք ված պայ-
մա նագրե րը պե տք է քն նա րկ վեն ա ռան ձին-ա ռան ձին։

1.  Պայ մա նագ րե րը Գ-ի հե տ9

Պ րոֆ. Դոկ տոր Ռո լֆ Քնի փե րի կար ծի ք

 
ա) Ա ռա ջին 10  ծաղ կա ման նե րը։

 
Ե րբ Ա-ն Կ-ի ա ն}  նից Գ-ի հետ առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րեր 

էր կն ք} մ 10  ծաղ կա ման ի վե րա բե րյալ, վեր ջի նիս գրա վոր լի ա զո-
ր} թ յ} նն ար դեն դա դա րել էր, իսկ լի ա զո րա գի րը Կ-ն հետ էր վե րց-
րե լ։ Այս պի սով, ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն ի րա կա նաց նե լ}  վե րա բեր յալ 
լի ազո ր} թ յ}  նը, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 321 հոդ վա ծի, 
այլևս չէր գոր ծ} մ։

 Սա կայն կա րող է այն պես լի նել, որ ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն ի րա կա-
նաց նե լ}  լի ազ ո ր} թ յ} նն ա ռա ջա ցել է` հի մք ըն դ}  նե լով Քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 318 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ պար բե ր} թ յ} -
նը։ Ան ձի նման լի ա զո ր} թ յ} ն նե րն ա ռա ջա ն} մ են ոչ թե գրա վոր 
ե ղա նա կով տր ված լի ա զո րագ րի հի ման վրա, այլ ներ կա յա ց} ց չի 
կող մի ց ներ կա յաց վո ղի կազ մա կեր պ} թ յ}  ն} մ }  նե ցած դե րա կա-
տար ման (զ բա ղեց րած դիր քի) հաշ վի ն։ Օ րեն ք} մ նշ ված օ րի նակ նե-
րի հիմ ք} մ կար ծես թե դր ված է այն մո տե ց}  մը, որ ներ կա յա ց}  ցի չը 
կազ մա կեր պ} թ յան աշ խա տա կից է, } ս տի եր րո րդ ան ձի նք պե տք է 

9 Հեղինակային խմբի անդամն երի մի ջև առկա էին տարաձայն} թյ} ններ` 
Գ-ի հետ կնքված պայմանագրի հետ կապված: Այդ իսկ պատճառով այստեղ 
ներկայացվ} մ են երկ}  կարծիքներն էլ:
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կա րո ղա նան վս տա հել վեր ջի նիս մոտ պատ շաճ լի ա զո ր} թ յան առ-
կա յ} թ յա նը ։

 Մեր կար ծի քով, նման մե կ նա բա ն} թ յ}  նը չա փա զա նց նեղ է։ Սրա 
հիմ ք} մ պե տք է լի նի այն, որ գոր ծա րար շր ջա նա ռ} թ յ}  ն} մ գոր ծըն-
կեր նե րը պե տք է կա րո ղա նան վս տա հել ի րե նց կո նտ րա գեն տի մոտ 
պատ շաճ լի ա զո ր} թ յան առ կա յ} թ յա նը` ա ռա նց հա մա պա տաս խան 
լի ա զո րա գի րն ի րար ց} յց տա լ}  պար տա վո ր} թ յա ն։  Հա մա պա-
տաս խան լի ա զո ր} թ յ} ն նե րն ամ րագ րող լի ա զո րագ րի առ կա յ} թ յան 
ստ} գ ման պար տա կա ն} թ յ}  նը ա վե լո րդ կեր պով կ} ռ ճաց նի գոր-
ծար քի ծախ սե րը և կդժ վա րաց նի գոր ծա րար շր ջա նա ռ} թ յ}  նը, } ս-
տի ճի շտ կլի ներ ան հրա ժե շտ լի ա զո ր} թ յ} ն նե րի առ կա յ} թ յան հիմ-
ք} մ դնել ոչ թե  ներ կա յա ց} ց չի դիր քը կազ մա կեր պ} թ յան ներ ս} մ, 
այլ նրա` ար տա քին աշ խար հին } ղղ ված լի ա զո ր} թ յ} ն նե րը։ Քն-
նարկ վող գոր ծ} մ Ա-ին հա նձ նա րար վել էր տևա կան ժա մա նա կի ըն-
թաց ք} մ գնել ար վես տի ա ռար կա նե ր։ Սա ի րա վի ճակ է, ո րը հա մա-
պա տաս խա ն} մ է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 318 հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ պար բե ր} թ յա նը, ո րից բխ} մ է ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն 
ի րա կա նաց նե լ}  լի ա զո ր} թ յ}  նը։ Այ սի նքն` լի ա զո րագ րի ֆի զի կա կան 
գո յ} թ յ}  նը կար ևոր չէ։ Այ դ}  հան դե րձ, Կ-ն ոչ մի  այն հետ է վե րց րել 
լի ա զո րա գի րը, այլ նաև դա դա րեց րել է կա պը Ա-ի հետ } , ընդ հա ն} ր 
առ մա մբ, հետ կան չել ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն ի րա կա նաց նե լ}  լի ա զո-
ր} թ յ}  նը։ Այդ պի սի հետ կան չ}  մը, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 318 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ պար բե ր} թ յան, դա դա րեց ն} մ է 
նաև ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն ի րա կա նաց նե լ}  լի ա զո ր} թ յ}  նը։ Ե թե Ա-ն 
հան դի սա նար Կ-ի աշ խա տա կից, քն նա րկ վող հետ ևան քը կա ռա ջա-
նար Ա-ի հետ աշ խա տան քա յին հա րա բե ր} թ յ} ն նե րի դա դա րեց-
ման արդ յ} ն ք} մ։ Քա նի որ քնն վող կո նկ րետ գոր ծով ներ կա յաց ված 
փաս տա կան հան գա մա նք նե րի }  ս} մն  ա սի ր} թյ}  նից ակն հայտ է, 
որ Ա-ի և Կ-ի մի  ջև առ կա չեն աշ խա տան քա յին հա րա բե ր} թ յ} ն ներ, 
} ս տի բեր ված օ րի նա կ} մ աշ խա տան քա յին հա րա բե ր} թ յ} ն նե րի 
դա դա րե ց}  մը հա վա սա րա զոր է գո րծ նա կան հա րա բե ր} թ յ} ն նե րի 
դա դա րեց մա նը, ին չը և ս} յն դեպ ք} մ տե ղի է }  նե ցե լ։ Այս պի սով, 
քն նա րկ վող հա րց-ա ռա ջադ րան ք} մ առ կա չէ ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն 
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ի րա կա նաց նե լ}  լի ա զո ր} թ յ} ն Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 318 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ պար բե ր} թ յան ի մաս տո վ։

 Սա կայն վե րո գր յալ մտա հան գ} մն  ե րով մե  նք ա ռա ջա դր ված 
հար ցին դե ռևս վե րջ նա կան պա տաս խան չե նք տվե լ։ Ա նհ րա ժե շտ է 
ստ}  գել` արդ յո ՞ք Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 325 հոդ վա ծով սահ-
ման ված նոր մի ց չպե տք է բխի մե կ այլ արդ յ} նք։ Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 325 հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա ն} մ է, որ լի ա զո րագ րի 
վե րաց ման մա սին պե տք է տե ղե կաց վեն ներ կա յա ց}  ցի չը, ինչ պես 
նաև եր րո րդ ան ձի նք, ո րո նց հետ ներ կա յա ց}  ցի չը պայ մա նագ րեր է 
կն քել ներ կա յաց վո ղի ա ն}  նի ց։ Գ-ն Ա-ին Կ-ի կող մի ց տր ված հանձ-
նա րա ր} թ յան շր ջա նակ նե ր} մ պար բե րա բար ժո ղո վր դա կան ար-
վես տի գոր ծեր  մա տա կա րա րող նե րից էր։ Այս ի նքն` նա այդ պի սի 
եր րո րդ ան ձ է։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 325 հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա-
ն} մ է, որ  ներ կա յաց վո ղի ա ն}  նից նախ կին ներ կա յա ց} ց չի }  եր-
րորդ ան ձա նց, այ սի նքն, օ րի նակ` Գ-ի մի  ջև ծա գած պայ մա նագրա-
յին հա րա բե ր} թ յ} ն նե րը վա վեր են, ե թե եր րո րդ ան ձը չի ի մա ցել 
և չպե տք է ի մա նար ներ կա յա ց} ց չի հա մա պա տաս խան լի ա զո-
ր} թյ} ն նե րի բա ցա կա յ} թ յան մա սի ն։

Ն ման ի րադ ր} թ յ} ն առ կա է ա ռա ջին 10 ծաղ կա ման նե րի վե-
րա բե րյալ կնք ված պայ մա նագ րե րի դեպ ք} մ։ Ա-ն շա ր}  նա կել է օգ-
տա գոր ծել առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի հին ձևա թեր թե րը։ Գ-ն 
ա ռիթ չի }  նե ցել կաս կա ծե լ}  վեր ջի նիս մոտ ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն 
ի րա կա նաց նե լ}  լի ա զո ր} թ յան գո յ} թ յա նը։  Նա պար տա վոր չէր 
ի մա նալ հա մա պա տաս խան լի ա զո ր} թ յ} ն նե րի վե րաց ման մա սի ն։ 
Այս պի սով, մի  նչ այդ սահ ման ված 10 ծաղ կա մա նի մա սով կնք ված 
առ ք}  վա ճառ քի պա յ մա նագ րե րը, ո րո նց հի ման վրա Գ-ն հա մա պա-
տաս խան պայ մա նագ րե րի ա ռար կան մա տա կա րա րել է, իսկ Կ-ն 
ըն դ}  նել, կնք վել են գոր ծար քի վա վե ր} թ յա նն ա ռա ջա դր վող պա-
հանջ նե րի պահ պան մա մբ, թեև Ա-ի կող մի ց ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն 
ի րա կա նաց նե լ}  լի ա զո ր} թ յ}  նը  դա դա րեց ված էր։ Գ-ն ի րա վ} նք 
}  նի պա հան ջել ի րեն վճա րել հա մա պա տաս խան ծաղ կա ման նե րի 
մա սով սահ ման ված պայ մա նագ րի գի նն ամ բող ջ} թ յա մբ։
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բ)  Մյ� ս 5  ծաղ կա ման նե րը։

Կ-ն հրա ժար վել է վե րց նել մյ} ս 5 ծաղ կա մա նը։ Արդ յո ՞ք վեր ջի նս 
դրա ի րա վ} նքն }  նե ր։ Մեր կար ծի քով` ոչ։ Գ -ի առն չ} թ յա մբ ի րա-
վի ճա կը ոչ մի  ձևով չի փոխ վե լ։ Ա-ի մոտ ներ կա յա ց} ց չ} թ յան ի րա-
կա նաց ման լի ա զո ր} թ յան  դա դա րեց ման մա սին լ}  րը տա րած վել էր 
բա ցա ռա պես Կ-ի կազ մա կեր պ} թ յան ներ ս} մ։ Գ-ն տե ղյակ չէր Ա-ի 
մոտ ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն ի րա կա նաց նե լ}  լի ա զո ր} թ յան վե րաց-
ման մա սին, երբ վեր ջի նս իր հետ առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րեր էր 
կն ք} մ Կ-ի ա ն}  նի ց։ Այս պի սով, Գ-ն ի րա վ} նք }  նի Կ-ից պա հան ջե-
լ} , որ նա ըն դ}  նի մն ա ցած 5 ծաղ կա մա նն }  վճա րի դրա նց հա մա ր։

Ն ման դիր քո րոշ ման հա մար կա ևս մե կ պատ ճա ռ։ Այն հատ կա պես 
կար ևոր է, ե թե Գ-ն ար դեն լսել էր  Ա-ի ներ կա յա ց} ց չ} թյ} ն ի րա կա-
նաց նե լ}  լի ա զո ր} թ յան  դա դա րեց ման մա սին լ}  րե րը։ Երբ Կ-ն ըն-
դ}  նել է նա խո րդ 10 ծաղ կա մա նը, թեև ի րա վա հա րա բե ր} թյ} ն նե րը 
Ա-ի հետ դա դա րեց վել է ին, իսկ վեր ջի նիս տր ված լի ա զո րա գի րն ար-
դեն վե րաց ված էր, նա հաս տա տել է ի րա վ} ն քի առ կա յ} թ յան եր-
և}  թա կա ն} թ յ}  նը. Կ-ն մա տա կա րար Գ-ին հա վաս տի աց րել էր, որ 
պատ րա ստ է շա ր}  նա կել վա վեր հա մա րել առ ք}  վա ճառ քի այն պայ-
մա նագ րե րը, ո րո նք Ա-ն, չնա յած ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն ի րա կա նաց-
նե լ}  լի ա զո ր} թ յան վե րաց մա նը, կն քել էր իր ա ն}  նի ց։ Ի րա վ} ն քի 
առ կա յ} թ յան վե րա բեր յալ նման հա մոզ մ} ն քի ա ռա ջա ցման պատ-
ճա ռը Կ-ի` ա ռա ջին 10 ծաղ կա մա նը ըն դ}  նե լն է։ Ի րա վ} ն քի առ կա-
յ} թ յան վե րա բեր յալ հա մո զմ} նքն }  ժե ղա ցել է շնոր հիվ այն բա նի, 
որ Կ-ն ո չի նչ չի ձեռ նար կել կան խե լ}  Ա-ի կող մի ց առ ք}  վա ճառ քի 
պայ մա նագ րե րի ձևա թեր թե րի օգ տա գոր ծ}  մը, ո րոն ց} մ ին քը նշ-
ված էր որ պես գնո րդ։ Այս ի նքն` Կ-ն ա ռա նց բա վա րար հո գա ծ} թ յան 
թ} յլ է տվել, որ Ա-ն գոր ծի իր ա ն}  նի ց։ Ի րա վա կան շր ջա նա ռ} թ յ} -
ն} մ ի րա վա չափ շա հե րի հա վա սա րա կշ ռ} մն  է ա կան դեր է խա ղ} մ։ 
Առ կա գոր ծ} մ Գ-ն ի րա վա չափ շա հա գրգռ վա ծ} թ յ} ն }  նի, որ իր 
մա տա կա րար ած ար տադ րա նքն ըն դ} ն վի։ Նրա ակն կա լիք նե րն առ 
այն, որ Կ-ն կշա ր}  նա կի դրա նք ըն դ}  նել, չնա յած եր կար ժա մա նա-
կի ըն թաց ք} մ ներ կա յա ց}  ցիչ հան դի սա ցած ան ձի հա մա պա տաս-
խան լի ա զո ր} թ յ} ն նե րի վե րաց մա նը, ար դա րաց ված են այն բա նով, 
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որ Կ-ն քն նա րկ վող լի ազ ո ր} թ յ} ն նե րը դա դա րեց նե լ} ց հե տո ևս 
հան դ} ր ժել է Ա-ի  ծա վա լած գոր ծ}  նե } թյ}  նը, ո րի ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով կի րառ վել են իր պայ մա նագ րի ձևա թեր թե րը։ Քա նի 
դեռ Կ-ն նրան չէր հայտ նել, որ այլևս նոր պայ մա նագ րե րն }  դրա նց 
արդ յ} նք նե րը չի ըն դ}  նե լ} , Գ-ն ̀  որ պես պայ մա նագ րի եր կա րամ յա 
ազ նիվ կո ղմ, կա րող էր հա մոզ ված լի նել, որ ի րա վի ճա կը չի փոխ վի։ 

Այ սի նքն` նաև այն դեպ ք} մ, ե թե, են թադ րե նք, որ Գ-ն այ ն} ա մե -
նայ նիվ ար դեն լսել էր ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն ի րա կա նաց նե լ}  լի ա զո-
ր} թ յ} ն նե րի վե րաց ման մա սին, նա, մի և ն} յն է, ի րա վ} նք }  նի պա-
հան ջե լ} , որ մն աց յալ 5 ծաղ կա մա նի մա տա կա րար ման արդյ} նքն 
ըն դ} ն վի, իսկ պայ մա նագ րե րի գի նը վճար վի ։

 
Ար սեն Թա վադ յա նի կար ծի ք

 

Ե րբ Ա-ն Կ-ի ա ն}  նից Գ-ի հետ առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րեր 
էր կն ք} մ 15 ծա ղկա մա նի վե րա բե րյալ, գրա վոր լի ա զո ր} թ յ} նն ար-
դեն դա դա րել էր, իսկ լի ա զո րա գի րը Կ-ն հետ էր վե րց րե լ։ Այս պի սով, 
ներ կա յա ց} ց չ} թ յ} ն ի րա կա նաց նե լ}  լի ազ ո ր} թ յ} ն` Քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 321 հոդ վա ծի ի մաս տով, այլևս գո յ} թ յ} ն չ}  նե ր։ 

Սա կայն ո րոշ դեպ քե ր} մ լի ա զո ր} թ յ} ն չ}  նե ցող ան ձի կող մի ց 
ո րո շա կի գոր ծո ղ} թ յ} ն կա տա րե լն ի րա վ} նք ներ և պար տա կա-
ն} թյ} ն ներ է ստեղ ծ} մ ներ կա յաց վո ղի հա մար։ Մաս նա վո րա պես, 
ըստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 319 հոդ վա ծի` «Այլ ան ձի 
ա ն�  նից գոր ծե լ�  լի ա զո ր� թ յան բա ցա կա յ� թ յա մբ կամ նման լի ա-
զո ր� թ յ� ն նե րի սահ մա նա զա նց մա մբ գոր ծար քը կնք ված է հա մար-
վ� մ այն կն քած ան ձի ա ն�  նից և ի շահ նրա, ե թե մյ� ս ան ձը (ներ-
կա յաց վո ղը) հե տա գա յ� մ � ղ ղա կի հա վա ն� թ յ� ն չի տա լիս տվյալ 
գոր ծար քին։ Հե տա գա յ� մ ներ կա յաց վո ղի կող մի ց գոր ծար քին հա-
վա ն� թ յ� ն տա լը տվյալ գոր ծար քով նրա հա մար քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վ� նք ներ �  պար տա կա ն� թ յ� ն ներ է ստեղ ծ� մ, փո փո խ� մ և 
դա դա րեց ն� մ այն կն քե լ�  պա հից»։

Կ -ի` որ պես ի րա վա բա նա կան ան ձի կա մքն ար տա հայ տո ղի ս} բ-
յե կտ, ընդ հա ն} ր կա նո նի հա մա ձայն, հան դի սա ն} մ է նրա տնօ-
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րե նը։ Այլ ան ձի նք կա րող են գոր ծել ի րա վա բա նա կան ան ձի ա ն} -
նից մի  այն լի ա զո րագ րի հի ման վրա կամ ե թե լի ա զո ր} թ յան առ-
կա յ} թյ}  նը կա րող է ակն հայ տո րեն բխել նաև այն ի րա վի ճա կից, 
ո ր} մ գոր ծ} մ է ներ կա յա ց}  ցի չը, օ րի նակ` ման րա ծախ առևտ ր} մ` 
վա ճա ռո ղը, գան ձա պա հը և այլն (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
318 հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե ր} թ յ} ն)։

 Ս} յն կե տե րի վեր լ}  ծ} թ յ}  նից ակն հայ տո րեն բխ} մ է, որ ե թե 
ան ձը գոր ծել է ա ռա նց լի ա զո ր} թ յան, սա կայն հե տա գա յ} մ ներ-
կա յաց վո ղը, մե ր դեպ ք} մ` ի րա վա բա նա կան ան ձը, հա վա ն} թ յ} ն 
է տա լիս այդ գոր ծո ղ} թ յ} ն նե րին, ա պա հա մար վ} մ է, որ հա մա-
պա տաս խան գոր ծո ղ} թ յան արդ յ} ն ք} մ ա ռա ջա ցած ի րա վ} ն քը և 
պար տա կա ն} թ յ}  նը ծա գել են այդ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար։ 
Ի րա վա բա նա կան ան ձի ա ն}  նից ո րո շա կի գոր ծո ղ} թ յ} ն նե րի կա-
տար մա նն }  դրա նց արդ յ} նք նե րին հա վա ն} թ յ} ն կա րող է տալ 
ինչ պես տնօ րե նը, այն պես էլ լի ա զո րագ րով հան դես ե կող ան ձը և 
այն ան ձը, } մ լի ա զո ր} թ յ} նն ակն հայ տո րեն բխ} մ է տվյալ ի րա-
վի ճա կից։ 

Մեր ի րա վի ճա կ} մ Գ-ի հետ պայ մա նա գի րը կն քե լիս թե կ} զ Ա-ն 
ե ղել է ա ռա նց լի ա զո րագ րի հան դես ե կող ան ձ և, ըստ ընդ հա ն} ր 
կա նո նի, այդ պայ մա նա գի րը պե տք է կնք ված հա մար վի Ա-ի հետ, 
սա կայն հե տա գա յ} մ Կ-ի աշ խա տա կի ցը, մաս նա վո րա պես` գն} մ-
նե րի բաժ նի պե տը, ըն դ}  ն} մ է Ա-ից աշ խա տա նք նե րը, այդ թվ} մ` 
ըն դ}  նե լով նաև 15 ծաղ կա մա նի առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գի րը։ 

Այս վի ճա կ} մ պե տք է պար զա բա նել` արդ յո ՞ք այն ի րա վի ճա կից, 
ո ր} մ գոր ծ} մ է Կ-ի գն} մն  ե րի բաժ նի պե տը, բխ} մ է, որ վեր ջի նս } -
նի լի ա զո ր} թ յ} ն։ Կար ծ} մ եմ` դա ակն հայտ է, քա նի որ հա մանման 
հան գա մա նք նե ր} մ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց պա րա գա յ} մ հե նց 
գն} մն  ե րի բաժ նի պե տն է այն պաշ տո նա տար ան ձը, որն ի րա կա-
նաց ն} մ է ապ րա նք նե րի հա նձն ման-ըն դ} ն ման գոր ծա ռ} յթ նե րը։ 

Ո ւս տի կա րե լի է փաս տել, որ թե կ} զ Ա-ն չի }  նե ցել Կ-ի ա ն}  նից 
գոր ծե լ}  լի ա զո ր} թ յ}  ն, բայց քա նի որ Կ-ի պաշ տո նա տար ան ձն 
ըն դ}  նել է հա մա պա տաս խան կա տա ր}  մը, } ս տի առ ք}  վա ճառ քի 
պայ մա նագ րից ծա գող ի րա վ} նք նե րն }  պար տա կա ն} թ յ} ն նե րը 
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ծա գել են հե նց Կ-ի հա մար։
Ն մա նա տիպ փաս տե րի վե րա բեր յալ գո րծ քն նել է նաև ՀՀ վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը։ Թիվ 3-1412(ՏԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 10 հոկ-
տեմ բե րի 2007թ. կա յաց ված ո րոշ մա մբ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել 
է. « Ս} յն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` մաս նա վո րեց ման պայ մա-
նագ րով որ պես վա ճա ռող հան դես է ե կել ՀՀ սե փա կա նաշ նո րհ ման 
նա խա րա ր} թ յ}  նը (հե տա գա յ} մ` Վար չ} թ յ}  նը), ո րը, որ պես մաս-
նա վո րե ց} մ ի րա կա նաց նող պե տա կան կա ռա վար ման լի ա զոր ված 
մար մի ն, հան դես է ե կել ՀՀ կա ռա վա ր} թ յան ա ն}  նից։ Հետ ևա բար` 
պայ մա նագ րի կո ղմ է հան դի սա ցել Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յ} -
նը, որն } ղ ղա կի ո րեն չի հրա ժար վել այդ պայ մա նագ րից։ Դեռ ա վե-
լին, այդ պայ մա նագ րի հի ման վրա ըն դ}  նե լով օբ յեկ տի հաշ վա րկ-
ված գնի մաս նա կի վճա ր} մն  ե րը, } ղ ղա կի հա վա ն} թ յ} ն է տվել 
այդ գոր ծար քին»։

 Հետ ևա բար` Կ-ն չի կա րող հրա ժար վել Գ-ի մա տա կա րա րած ևս 5 
ծաղ կա ման ն ըն դ}  նե լ} ց և դրա նց հա մար վճա րե լ} ց։

2.  Պայ մա նագ րե րը Բ-ի հետ 

Ա-ն Կ-ի ա ն}  նից Բ-ի հետ կն քել է առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րեր 
ար վես տի գոր ծե րի վե րա բեր յալ, թեև Բ-ն դ} րս է գտն վ} մ այն շր ջա-
նից, ո րը հատ կաց վել էր Ա-ին։ Հար ց է ծա գ} մ` արդ յո ՞ք Բ-ն, չնա յած 
այդ փաս տին, պայ մա նագ րա յին հա րա բե ր} թ յ} ն նե րի }  ժով կապ-
ված է Կ-ի հետ և ի րա վ} նք }  նի վեր ջի նից պա հան ջե լ}  ըն դ}  նել 
կտավն  ե րը և վճա րել դրա նց հա մա ր։

 Լի ա զո րագ րե րը կա րող են սահ մա նա փակ վել բո վան դա կ} թ յան, 
ժա մա նա կի, ա ռար կա յի, տա րած քի առն չ} թ յա մբ։ Լի ա զո րա գիր 
տա լը կամ գոր ծա րար շր ջա նա ռ} թ յ}  ն} մ ան ձին որ ևէ դի րք տրա-
մադ րե լն ի րա վա հա րա բե ր} թ յան ձևա կե րպ ման մա սին մաս նա վոր 
ինք նա վա ր} թ յա մբ բնո րոշ վող մի  ա կող մա նի հայ տա րա ր} թ յ} ն է, 
ո րի ձևա կե րպ ման հար ց} մ լի ա զո րո ղը ա զատ է։ Ըստ այդմ` Կ-ն 
ի րա վ} նք է }  նե ցել Ա-ի լի ա զո ր} թ յ}  նը և գոր ծ}  նե } թ յան ո լոր տը 
սահ մա նա փա կե լ}  մե կ շր ջա նո վ։ Ուս տի Կ-ի ա ն}  նից գոր ծա րք նե ր 
ի րա կա նա ցնե լն Ա-ի կող մի ց քն նա րկ վող շր ջա նի մա սով ներ կա յա-
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ց} ց չ} թ յան լի ա զո ր} թ յա մբ օժտ ված չէ ր։ 
Մյ} ս կող մի ց` Կ-ն տա րի ներ շա ր}  նակ հա վա ն} թ յ} ն է տվել առ-

ք}  վա ճառ քի այն պայ մա նագ րե րին, ո րո նք Ա-ն կն քել է իր ա ն}  նից 
Բ-ի հե տ։ Նա մշ տա պես վե րց րել է կտավն  ե րը և վճա րել դրա նց հա-
մար, թեև պա րզ էր, որ Բ-ն այն շր ջա նից չէ, ո րը հատ կաց վել է Ա-ին։ 
Այ սի նքն` ն} յ նի սկ այն դեպ ք} մ, ե թե Ա-ն կն ք} մ է պայ մա նա գիր 
իր լի ա զո ր} թ յ} ն նե րից դ} րս, սա կայն Կ-ն հա վա ն} թ յ} ն է տա լիս 
դրա նց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 319 հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի-
ման վրա, ի րա վ} նք ներ և պար տա կա ն} թ յ} ն ներ ծա գ} մ են հե նց 
Կ-ի հա մար։

 Սա կայն տվյալ դեպ ք} մ, բա ցի այն բա նից, որ Ա-ն կն քել է պայ-
մա նա գիր Բ-ի հետ իր տա րած քից դ} րս, նաև հա մա պա տաս խան 
պայ մա նագ րե րը կն քել է լի ա զո ր} թ յան բա ցա կա յ} թ յան պայ ման-
նե ր} մ։ Առ կա չէ որ ևէ փա ստ, որ Կ-ն հե տա գա յ} մ հա վա ն} թ յ} ն է 
տվել այդ գոր ծար քին։ Հետ ևա բար, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 319 հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն, գոր ծար քը կհա մար վի կնք-
ված Բ-ի և Ա-ի մի  ջև։

3. Պայ մա նագ րե րը Ք-ի հե տ

 Ա-ն Ք-ի հետ Կ-ի ա ն}  նից առ ք}  վա ճառ քի պա յ մա նա գիր է կն-
քել այն պի սի ա ռար կա նե րի վե րա բեր յալ, ո րո նք ակն հայ տո րեն չեն 
հա մա պա տաս խա ն} մ Կ-ի պա հա նջ նե րին և ո րո նք պե տք է խա-
բե} թյա մբ տր վե ին նրա ն։ 

Ը ստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 313 հոդ վա ծի` « Խա-
բե� թյան, բռ ն� թ յան, սպառ նա լի քի ազ դե ց� թ յան ներ քո, մե կ կող-

մի  ներ կա յա ց� ց չի մյ� ս կող մի  հետ չա րա մի տ հա մա ձայ ն� թ յա մբ 
կնք ված գոր ծար քը, ինչ պես նաև այն գոր ծար քը, որն ան ձն ստիպ-
ված է ե ղել կն քե լ�  ծա նր հան գա մա նք նե րի բե ր�  մով` իր հա մար 
ծայ րա հեղ ոչ ձե ռն տ�  պայ ման նե րով, ո րից օգտ վել է մյ� ս կող մը 
(ստր կա ց�  ցիչ գոր ծա րք), տ�  ժո ղի հայ ցով դա տա րա նը կա րող է ճա-
նա չել ան վա վեր»։

Տ վյալ դեպ ք} մ Կ-ի ներ կա յա ց}  ցիչ Ա-ն չա րա մի տ հա մա ձայ-
ն} թյան է ե կել Ք-ի հետ` ո րո շե լով կրկ նօ րի նակ ապ րա նք նե րը ներ-
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կա յաց նել որ պես բնօ րի նակ։ Ուս տի Ա-ի ա ն}  նից Ք-ի կն քած գոր-
ծարք նե րը կա րող են ճա նաչ վել ան վա վեր վե րո նշ յալ հոդ վա ծով 
սահ ման ված ի րա վա կար գա վո ր} մն  ե րի հի ման վրա, և Ք-ն չի կա րող 
պա հան ջել կա տա րել դրա նք։
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Խն դիր 7

1. V-ից դաշ նա մ�  րի հա նձ ն�  մը պա հան ջե լ�  A-ի ի րա վ� ն քը

V-ից դաշ նա մ}  րի հա նձ ն}  մը պա հան ջե լ}  A-ի ի րա վուն քը գ} -
ցե կա րող է բխել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 470 }  501 հոդ ված-
նե րից։ Դրա նա խա պայ մա նը նրա նց մի  ջև առ ք}  վա ճառ քի պայ մա-
նագ րի գո յութ յունն է։ 

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448 հոդ վա ծի հա մա ձայն` պայ մա-
նա գի րը կնք ված է, ե թե կող մե  րի մի  ջև հա մա ձայ ն} թ յ} ն է ձե ռք բեր-
վել պայ մա նագ րի բո լոր է ա կան պայ ման նե րի վե րա բեր յալ։ 

Եր բե մն , սա կայն, պայ մա նագ րե րը կնք վ} մ են ոչ թե մե կ ան-
ձի կող մի ց նա խա պես ո րոշ ված այլ ան ձի օ ֆեր տա }  ղար կե լ}  և 
վեր ջի նիս կող մի ց ակ ցե պտ ստա նա լ}  մի  ջո ցով, այլև ա ճ} ր դի ըն-
թաց ք} մ։ Պայ մա նագ րի կնք ման ձևե րից է նաև Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 463 հոդ վա ծով նա խա տես ված սա կար կ} թ յ}  նը։ Տվյալ 
դեպ ք} մ գործ }  նե նք սա կար կ} թ յան տա րա տե սակ նե րից ա ճ} ր-
դի հետ, ո ր} մ հաղ թող է ճա նաչ վ} մ ա ռա վել բա րձր գին ա ռա ջար-
կած մաս նա կի ցը։ Ճի շտ է` 463 հոդ վա ծն ա ռա նձ նա հա տ} կ նշ} մ չի 
պա ր}  նա կ} մ այն մա սին, որ հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո-
ր}  մը տա րած վ} մ է նաև է լե կտ րո նա յին ա ճ} րդ նե րի վրա, սա կայն 
սա կար կ} թ յ} ն նե րի օ րե նսդ րա կան կար գա վո ր}  մը հի մք է տա լիս 
են թադ րե լ} , որ այն կա րող է տա րած վել է լե կտ րո նա յին ա ճ} րդ նե րի 
վրա։

 Մաս նա վո րա պես, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 463 հոդ վա ծը 
նշ} մ է, որ սա կար կ} թ յ} ն նե րի կազ մա կեր պիչ կա րող է լի նել գ} յ քի 
սե փա կա նա տե րը, ի րա վ} նք նե րի տի րա պե տո ղը, աշ խա տա նք ներ 
կամ ծա ռա յ} թ յ} ն ներ ա ռա ջար կո ղը, ինչ պես նաև այն ան ձը, ո րը 
գոր ծ} մ է սե փա կա նա տի րոջ կամ ի րա վա տի րոջ հետ կնք ված գրա-
վոր պայ մա նագ րի հի ման վրա և հան դես է գա լիս նրա նց կամ իր 
ա ն}  նից։ «5-ը հս տակ նշ} մ է, որ «AuktioNET»-ը յ}  րա քա նչ յուր դեպ-
քում հան դես է գա լիս որ պես մյուս մաս նակ ցի հա մար հայ տա րա-
րութ յուն ստա նա լ}  լի ա զոր ված ներ կա յա ց}  ցիչ։ Է լե կտ րո նա յին ե ղա-
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նա կով կնք ված պայ մա նա գի րը գրա վոր պայ մա նագ րի կնք ման ձևե-
րից մե  կն է, իսկ կո նկ րետ այս պայ մա նագ րով «AuktioNET»-ը, որ պես 
ներ կա յա ց}  ցիչ, հան դես է գա լիս մաս նակ ցի ա ն}  նից։ Հետ ևա բար` 
քն նա րկ վող ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րը որ պես սա կար կ} թյ} ն դի-
տար կե լ}  հա մար բո լոր նա խա պայ ման նե րն առ կա են։ 

Այս պի սով, կա րե լի է պն դել, որ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448 
հոդ վա ծի ի մաս տով առ կա է կնք ված պայ մա նա գիր։

1.1. V-ի կող մի ց օ ֆեր տա յի վե րա բեր յա լ

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 451 հոդ վա ծի հա մա ձայն` օ ֆեր տա-
յի առ կա յութ յ}  նը են թադ րում է, որ այն հաս ցե ա գր վում է մե կ կամ 
մի  քա նի կո նկ րետ ան ձա նց, կաշ կան դում է օ ֆեր տա ա նող ան ձին և 
պա ր}  նա կում է պայ մա նագ րի է ա կան պայ ման նե րը։

1.1.1. Կո նկ րետ մա րդ կա նց շր ջա նին հաս ցե ա գր ված օ ֆեր տա

 Հա րց է ծա գում`  հա մա ցան ցում տե ղադ րե լը պե տք է ո րակ վի որ-
պես հաս ցե ագ րո ՞ւմ կո նկ րետ ան ձա նց, թե՞ որ պես սո սկ տե ղադ րո ղին 
չպար տա վո րեց նող հրա վեր` } ղղ ված ան ձա նց ա նո րոշ շր ջա նա կի` 
գնի ա ռա ջա րկ ներ ա նե լ}  վե րա բեր յալ։ Եվ ի րոք, V-ին տե ղադ րե լ}  
պա հին պա րզ չէ, թե ով դրան կար ձա գան քի։ 

Մյուս կող մի ց` նա, ըն դ}  նե լով Գոր ծար քի կնք ման ընդ հա նուր պայ-
ման նե րը («§5), «AuktioNET»-ի ա ռաջ դրա կան ձևով հայ տա րա րել է, 
որ տե ղադ ր}  մը պե տք է հաս կա նալ որ պես օ ֆեր տա։ Այ դ}  հան դե րձ, 
Գոր ծար քի կնք ման ընդ հա նուր պայ ման նե րը սկզ բուն քո րեն գոր ծում 
են մի  այն պայ մա նագ րի կող մե  րի, այ սի նքն` V-ի }  «AuktioNET»-ի մի -
ջև և ոչ ան մի  ջա կա նո րեն նաև հա վա նա կան գին ա ռա ջար կող նե րի 
նկատ մա մբ, մե ր դեպ քում` «stud.iur2002»-ի նկատ մա մբ։ Սա կայն 
չմո ռա նա նք, որ գին ա ռա ջար կող նե րը ն} յն պես որ պես մաս նա-
կից ըն դ}  նում են Գոր ծար քի կնք ման ընդ հա նուր պայ ման նե րը։ Դա 
թ} յլ է տա լիս հիմ նա վոր ված կեր պով ներ կա յաց նել այն կար ծի քը, 
որ գին ա ռա ջար կող նե րը և գնե լ}  շա հա գրգռ վա ծութ յուն }  նե ցող նե-
րն ար տա հայ տում են առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րում որ պես կո ղմ 
ներառ վե լ}  մի  ա հա մուռ մտադ րութ յուն։
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 Բա ցի դրա նից, կա րե լի է բե րել այն փաս տար կը, որ հա մա ցան ց} մ 
հայ տա րա րութ յուն տե ղադ րե լը որ պես օ ֆեր տա ո րա կե լ}  սկզ բուն քը, 
}  սում նա սիր վող գոր ծի օբ յեկ տիվ հան գա մա նք նե րից ել նե լով, թվում 
է` տե ղին է։ Այն հա մա պա տաս խա նում է հա մա ցան ցում վա ճառ քի 
մի  ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցող ան ձա նց շա հա գրգռ վա ծութ յա նը, որ 
ի սկզ բա նե ա ռա ջա նա ո րո շա կի հա մա չափ կաշ կա նդ վա ծութ յուն և 
ստե ղծ վի ի րա վուն քի հս տա կութ յուն, քա նի որ հա կա ռակ դեպ քում 
հա րա բե րութ յուն նե րը չա փա զա նց հա մա լիր բն} յթ կ}  նե նան և ա նո-
րոշ կմ նան։ Հե նց այս գա ղա փա րն է ար տա ցոլ ված Գոր ծար քի կնք-
ման ընդ հա նուր պայ ման նե րում։ Բո լոր կող մե  րը` ինչ պես հար թա կը 
շա հա գոր ծող նե րը, այն պես էլ ան դամ նե րը, ըն դ}  նում են այդ կա-
ռուց ված քը։ Հետ ևա բար, կի րա ռե լով Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
447 հոդ վա ծը, օ ֆեր տա յի` կայ քի ակ տի վաց ման մե ջ դրս ևոր ված V-ի 
հայ տա րա րութ յ}  նը պե տք է մե կ նա բան վի «§5-ի լ} յ սի ներ քո։ 

Ո ւս տի պե տք է են թադ րել, որ V-ն ցան կա ցել է, որ իր հայ տա-
րա ր} թ յ}  նը մե կ նա բան վի որ պես մյուս ան դամ նե րին ար վող` ի րեն 
պար տա վո րեց նող օ ֆեր տա և կա մե  ցել է դրա նով ինքն ի րեն կաշ-
կան դել։ 

Այս պի սի մե կ նա բա նութ յ}  նը չի հա կա սում Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 444 հոդ վա ծին, քա նի որ վեր ջի նս ըն դ}  նել էր «§5-ի գա-
ղա փա րը, ո րը բխում է իր ճի շտ հաս կաց ված շա հից։ Այս տեղ չկա 
նաև մի  քա նի ան ձա նց հաս ցե ա գր ված օ ֆեր տա նե րի դեպ քում սո-
վո րա բար առ կա այն վտան գը, որ V-ն վեր ջում իր դի մաց կ}  նե նա 
պայ մա նագ րի մի  քա նի կող մե ր, քա նի որ պայ մա նա գի րը կնք վե լ}  է 
մի  այն ա մե  նա բա րձր գին ա ռա ջար կա ծի հետ։

1.1.2. Պայ մա նագ րի է ա կան պայ ման նե րը 

Օ ֆեր տա յի առ կա յութ յան հա ջո րդ նա խա պայ մա նն այն է, որ այն 
պե տք է պա ր}  նա կի պայ մա նագ րի բո լոր է ա կան պայ ման նե րը։

 Սա թե րևս կա րող է հար ցա կան լի նել այն պատ ճա ռով, որ կայ քի 
ակ տի վաց ման պա հին դեռ պա րզ չէ, թե ով է լի նե լ}  պայ մա նագ րի 
մյուս կող մը։ Թե պետ այդ մյուս կող մն  ար դեն ո րո շե լի է, ո րով հե տև 
վա ճառ քի մի  ջո ցառ ման ամ բո ղջ կա ռուց ված քը հի մն  ված է այն բա նի 
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վրա, որ պայ մա նագ րի կող մը լի նե լ}  է ա մե  նա բա րձր գին ա ռա ջար-
կո ղը։ Քա նի որ վա ճառ քի ամ բո ղջ մի  ջո ցա ռումն  } ղղ ված է ի րար 
դե ռևս ան ծա նոթ կող մե  րին մի  ա վո րե լուն, ակ տի վա ց}  մը պայ մա-
նագրի վե րջ նա կան կող մի  ո րո շե լի ութ յան տե սա նկ յ}  նից պե տք է 
դիտ վի որ պես վա վեր օ ֆեր տա։

 Բայց կա րող է հա րց ա ռա ջա նալ` արդ յո ՞ք այս ո րա կ}  մը ա նի րա վա-
չափ չէ, քա նի որ ապ րա նք ա ռա ջար կո ղը նշում է մի  այն, այս պես կոչ-
ված, մե կ նար կա յին գի նը։ Գն ման վե րջ նա կան գնի բա ցա կա յությ}  նը 
կա րող է մե կ նա բան վել այն պես, որ օ ֆեր տան ոչ ամ բող ջա կան է։ Բայց 
ե կեք չմո ռա նա նք, որ V-ն ակ տի վաց ման մի  ջո ցով հայ տա րա րում է, որ 
ա ճուր դի ա վար տի պա հին առ կա ա ռա ջա րկ ված ա մե  նա բա րձր գի նը 
հաս կա նում է որ պես գն ման գին։ Սա բա վա րար ո րո շա կի ությ} ն է։ 

Այս պի սով, օ ֆեր տա յի կայ քի ակ տի վաց ման արդ յուն քում պայ մա-
նագ րի է ա կան պայ ման նե րը բա վա րար ո րո շա կի ութ յա մբ առ կա են, 
այն պես որ գո րծ }  նե նք վա վեր, այ սի նքն` }  ղար կո ղին կաշ կան դող 
օ ֆեր տա յի հետ։

1.1.3.  Օ ֆեր տան ստա նա լը

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 451 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն` օ ֆեր տան կաշ կան դում է այն պա հից, երբ հաս ցե ա տե րը ստա-
նում է այն։ Օ ֆեր տան ստաց ված է, ե թե այն այն քան խո րն է ներ թա-
փան ցել հաս ցե ա տի րոջ ո լոր տը, որ սո վո րա կան հան գա մա նք նե րի 
ներ քո պե տք է են թադ րել, որ հաս ցե ա տե րը տե ղե կաց ված է դրա 
առ կա յութ յան մա սին։ Մեր դեպ քում հա մա ցան ցա յին հա մա պա տաս-
խան հար թա կի ան դամ նե րն է լե կտ րո նա յին ե ղա նա կով լի ա զո րել են 
հար թա կը շա հա գոր ծո ղին ստա նալ ապ րա նք ա ռա ջար կող նե րի ծա-
նու ցում նե րը։ Դրա նով Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 321 հոդ վա ծով 
պա հա նջ վող գրա վոր ձևը Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 296 հոդ վա-
ծի ի մաս տով պահ պան ված է։ Օ ֆեր տան «AuktioNET»-ի օ ֆեր տա նե-
րի կայ քում տե ղա դր վե լ}  շնոր հիվ  գրա նց ված բո լոր օգ տա տե րե րի 
ա ն}  նից ըն դուն վել է, այ սի նքն` ստաց վել է։
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1.1.4. V-ի օ ֆեր տա յի ի րա վա չափ հետ կան չը

V-ն, գ}  ցե ա ճուր դը վա ղա ժամ ընդ հա տե լով, հետ է կան չել իր 
օ ֆեր տան։ Սկզ բուն քո րեն օ ֆեր տա յի հետ կան չը, Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 451 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ պար բե րութ յան հա մա-
ձայն, հնա րա վոր է, այ սի նքն` օ ֆեր տան հա մար վում է չս տաց ված, 
ե թե հաս ցե ա տե րը հետ կան չի մա սին ծա ն}  ց}  մը ստա ցել է օ ֆեր-
տան ստա նա լուց ա ռաջ կամ դրա հետ մի  ա ժա մա նակ։ 

Ա ճուր դի ընդ հա տման մա սին, ո րը կա րող է հաս կաց վել որ պես 
հետ կան չի ծա ն}  ցում, հայտն վել է «AuktioNET»-ին, ո րը, ըստ Գոր-
ծար քի կնք ման ընդ հա նուր պայ ման նե րի, «stud.iur2002»-ի կող մի ց 
լի ա զոր ված է ե ղել որ պես ներ կա յա ց}  ցիչ ստա նա լ}  գին ա ռա ջար-
կող նե րի հայ տա րա րութ յուն նե րը, դաշ նա մուրն օ ֆեր տա յի կայ քում 
տե ղադ րե լուց ի նը օր ան ց, այն պես որ հետ կա նչն այլևս ժա մա նա կին 
չի հայ տա րար վել։

 Պատ կե րն այլ կա րող էր լի նել, ե թե V-ն իր օ ֆեր տան ա նե լիս 
ի րեն վե րա պա հեր հետ կան չի ի րա վունք։ Նման վե րա պա հ}  մը թ} յ-
լատրե լի և ի րա վա չափ կլի ներ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 452 
հոդ վա ծի հա մա ձայն։ Գոր ծար քի կնք ման ընդ հա նուր պայ ման նե րի 
«§6-} մ սահ ման ված է, որ ապ րա նք ա ռա ջար կո ղը ո րո շա կի նա խա-
պայ ման նե րի առ կա յութ յան դեպ քում ի րա վունք }  նի հետ կան չե լ}  
իր օ ֆեր տան, ին չի դեպ քում օ ֆեր տա հայ տա րա րո ղի և գին ա ռա-
ջար կո ղի մի  ջև պայ մա նա գիր չի ա ռա ջա նում։ Հա մա ցան ցի հար թա-
կի յ}  րա քան չյուր ան դամ և վա ճառ քի մի  ջո ցառ ման յ}  րա քա նչ յուր 
մաս նա կից տե ղե կաց ված է լի նում Գոր ծար քի կնք ման ընդ հա նուր 
պայ ման նե րի մա սին, } ս տի օ ֆեր տա նե րը կա րող է մի  այն այն պես 
հաս կա նալ, որ դրա նց նկատ մա մբ կա հետ կան չի վե րա պա հում։ 

Բայց հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք V-ն քն նա րկ վող կո նկ րետ դեպ քում 
ի րա վունք }  ներ, ընդ հա տե լով ա ճուր դը, հետ կան չել իր օ ֆեր տան։ 
Ըստ Գոր ծար քի կնք ման ընդ հա նուր պայ ման նե րի «§6-ի` նա նման 
ի րա վունք կա րող է }  նե նալ, ե թե ապ րա նքն ա ռա նց այն ա ռա ջար կո-
ղի մե  ղա վո րութ յան այլևս չի վա ճառ վում կամ ե թե վա ճա ռո ղն ի րա-
վունք է }  նե ցել ան վա վեր դա րձ նել ծա ն}  ց}  մը, քա նի որ այն վի-
ճար կե լի է ե ղել։ 
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Հա րց է` արդ յո ՞ք դաշ նա մ}  րը, հար ևան Z-ին ա ռա նց մի ջ նոր դի 
վա ճառ վե լով, այլևս չի կա րող լի նել առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի 
ա ռար կա։ Կար ծում ենք` նման են թադ րութ յուն ա նե լը ճի շտ չէ։ Առ-
ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի վա վե րութ յ}  նը չի խա թար վում, ե թե վա-
ճա ռո ղը պար տա վոր վել է ա ռար կան հա նձ նել }  րիշ ան ձի։ Ն} յ նի սկ, 
ե թե սե փա կա նութ յան ի րա վունքն ար դեն փո խա նց ված լի ներ Z-ին, 
պայ մա նագ րի վա վե րութ յ}  նը դրա նով շո շափ ված չէր լի նի։ Սա պար-
տա վո րա կան ի րա վուն քի ո լոր տի գոր ծա րք է, ո րի վա վե րութ յան նա-
խա պայ ման նե րը սահ ման ված են Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448 
}  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րում և 470 }  դրան հա ջոր դող հոդ-
ված նե րում։ Հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո րում նե րից որ ևէ 
մե  կում նշ ված չէ, որ առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գի րը վա վեր է մի  այն 
այն դեպ քում, երբ վա ճա ռո ղը առ ք}  վա ճառ քի ա ռար կա յի սե փա կա-
նա տե րն է։ Հա կա ռա կը` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քում նա խա տես-
ված է, որ ն} յ նի սկ դե ռևս գո յութ յուն չ}  նե ցով ի րե րը կամ ի րա վունք-
նե րը կա րող են լի նել առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի ա ռար կա։ 
Ե թե վա ճա ռո ղը վա ճա ռում է մի  ա ռար կա, որն ինքն ար դեն վա ճա-
ռել է մե կ այլ ան ձի կամ ո րի սե փա կա նա տե րն ին քը չէ, ա պա պայ-
մա նա գի րը չկա տա րե լ}  ի րա վա կան հետ ևան քը ոչ թե պայ մա նագ րի 
ան վա վե րութ յունն է, այլ վա ճա ռո ղի պա տաս խա նատվութ յ}  նը` հա-
մա ձայն Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 408 }  դրան հա ջոր դող հոդ-
ված նե րի։ Հետ ևա բար` դաշ նա մ}  րը նախ կի նի պես գն ման են թա կա 
է։ Բա ցի դրա նից, V-ն գոր ծել է մե  ղա վո րութ յա մբ, երբ դաշ նա մ}  րը 
վա ճա ռել է երկ րո րդ ան գամ։ 

Այս պի սով, հետ կան չի ա ռա ջին նա խա պայ մա նը, Գոր ծար քի կնք-
ման ընդ հա նուր պայ ման նե րի «§6-ի հա մա ձայն, այն է` առ ք}  վա-
ճառ քի ա ռար կա յի ա ռա ջա ցած ան հա սա նե լի ութ յունն ա ռա նց այն 
ա ռա ջար կո ղի մե  ղա վո րութ յան, առ կա չէ։

 Հետ կան չի մյուս հնա րա վո ր}  թյունն առ կա է լի նում այն ժա-
մա նակ, ե րբ ապ րա նքն ա ռա ջար կո ղն ի րա վունք է ստա ն} մ մո լո-
րության պատ ճա ռով ան վա վեր դա րձ նել իր ծա ն}  ց}  մը։ Բայց նման 
մո լո րութ յուն այս տեղ չկա։ Մա սնա վո րա պես, չի կա րե լի որ պես մո լո-
րութ յուն ո րա կել այն, որ V-ն ա վե լի բա րձր գին ստա նա լ}  ակն կա լիք 
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է }  նե ցել։ Նա դաշ նա մ}  րը վա ճառ քի է դրել կա մա վոր կեր պով և 
քա ջա տեղ յակ լի նե լով վա ճառ քի մի  ջո ցառ ման պայ ման նե րին։ Ցա ծր 
գի նը նման ա ճուր դի նոր մալ ռիս կե րի թվին է պատ կա նում։ Այս ի նքն` 
այն, որ նրա ակն կա լի քը չի ար դա րա ցել, չպե տք է գնա հատ վի որ պես 
մո լո րութ յուն Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 312 հոդ վա ծի ի մաս տով։ 

Հետ ևա բար` V-ի օ ֆեր տան վա վեր է ե ղել }  վա վեր ե ղա նա կով 
հետ չի կա նչ վել։

1.2. A-ի կող մի ց օ ֆեր տա յի ըն դ�  ն�  մը 

Շ նոր հիվ այն բա նի, որ A-ն գին է ա ռա ջար կել, առ կա է Գոր ծար քի 
կնք ման ընդ հա նուր պայ ման նե րի «§5-ի փաս տա կազ մը։ Գնի ա ռա-
ջար կը նաև ստաց վել է։

 Այ դ}  հան դե րձ , հա րց է ծա գում` A-ի }  V-ի մի  ջև պայ մա նա գիր 
ա ռա ջա ցե ՞լ է։ Սկզ բուն քո րեն օ ֆեր տան գոր ծում է այն օգ տա տի րոջ 
հա մար, որն ա ռա ջար կում է ա մե  նա բա րձր գի նը։ V-ի տե սա նկ յ}  նից 
այդ օգ տա տե րը «stud.iur2002»-ն էր։ Հետ ևա բար` օ ֆեր տան հաս-
ցեա գր ված է ե ղել հա մա պա տաս խան օգ տա տի րո ջը, այ սի նքն` B-ին։ 

A-ն օգ տա գոր ծել է B-ի գա ղտ նա բա ռով պա շտ պան ված 
«AuktioNET» հա շի վը և իր ակ ցեպ տը հայտ նել է` օգ տա գոր ծե լով A-ի 
ան դա մի  ա ն}  նը։ Այս ի նքն` նա օգ տա գոր ծել է }  րի շի ա ն}  նն իր հա-
մար պայ մա նա գիր կն քե լ}  նպա տա կով։ Այս տեղ գո րծ }  նե նք }  րի շի 
ան վան տակ հան դես գա լ}  և գոր ծե լ}  հետ։

 Գ}  ցե կա րե լի է բե րել այն փաս տար կը, որ V-ի հա մար կա րող է 
մի և ն} յ նը լի նել, թե ով է թա քն ված «stud.iur2002» ան վան տակ, և 
թե ա ռա ջա ցել է արդ յոք իր և այդ ա նունն օգ տա գոր ծող ան ձի մի  ջև 
պայ մա նա գիր։ Բայց այդ պի սի փաս տա րկ ման դեպ քում ան տես վ} մ 
են մաս նա կից նե րի և հատ կա պես V-ի շա հե րը։ Վեր ջի նս, ինչ պես և 
B-ն, ան դամ է մի  առ ցա նց հար թա կի, ո րի հիմ քում ըն կած է այն, 
որ ոչ ի րա կան ա նուն նե րի հետ ևում թա քն ված են ա ռա նձ նա հա տուկ 
հատ կութ յուն նե րով }  գույ քա յին դրութ յա մբ ան ձի նք, ով քեր կա րող 
են ան հա տա կա նաց վել։ Նրա նք մտա դիր են ռիս կի դի մե  լ հա մա ցան-
ցում վա ճառ քի մի  ջո ցառ ման  այդ ան ձա նց և ոչ թե բո լոր հնա րա վոր 
այլ ան ձա նց հետ։ Ա սել է թե` V-ի օ ֆեր տան հաս ցե ա գր ված էր բո լոր 
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ան դամ նե րին, դրա նց թվին պատ կա նում է նաև B-ն, բայց այն հաս-
ցե ա գր ված չէր A-ին։ Հետ ևա բար` A-ն չէր կա րող օ ֆեր տան ըն դ}  նել 
իր հա մար։ 

Այս պի սով, A-ի կող մի ց V-ի օ ֆեր տա յի ըն դ}  նումն  ան վա վեր է։ 
Նրա }  V-ի մի  ջև առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գիր կնք ված չի ե ղել, և 
նա չի կա րող պա հան ջել, որ դաշ նա մուրն ի րեն հա նձն վի։

2. V-ի հան դեպ` դաշ նա մուրն ի րեն հա նձ նե լ�  A-ի պա հան ջի 

ի րա վուն քը 

2.1.  Ակ ցեպ տի հայ տա րա րութ յ�  նը A-ի կող մի ց 

Ա նհ րա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք B-ն լի ա զո րել է A-ին իր փո խա-
րեն գոր ծե լ}  «stud.iur2002» ան վան տակ հա մա ցան ցում վա ճառ-
քի մի  ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ։ Նման լի ա զո րութ յուն գ}  ցե կա րե-
լի է տես նել այն բա նում, որ A-ն հար թակ այ ցե լե լ}  իր տվյալ նե րը 
ընդ հա նուր բնա կա րա նում փա կց րել է հա մա կա րգ չի վրա։ Բայց 
նման վար քագծից չի կա րե լի եզ րա կաց նել լի ա զո րութ յուն տա լ}  
մտադրութ յան մա սին, հատ կա պես որ A-ն մի  այն ինքն է հա մա կար-
գի չը օգ տա գոր ծ} մ։ Ի դեպ, պահ պան ված չէ նաև լի ա զո րութ յուն-
նե րի տրա մա դր ման գրա վո րութ յան չա փա նի շը, ո րը սահ ման ված է 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 321 հոդ վա ծում։ Ընդ հա նուր բնա կա-
րա նը և ան դա մի  ան վան հա սա նե լի ութ յ}  նը A-ի հա մար չի ստեղ ծում 
այն պի սի փաս տա կա զմ, ո րը հա մե  մա տե լի կլի ներ Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 318 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ պար բե րութ յ}  նում նկա րա-
գր վա ծի հետ։ 

Հետ ևա բար` A-ն ակ ցեպ տի մա սին հայ տա րա րե լիս չի }  նե ցել 
ներ կա յա ցուց չա կան լի ա զո րութ յուն B-ի ա ն}  նից առ ք}  վա ճառ քի 
պայ մա նա գիր կն քե լ}  հա մար։

 Բայց հա րց է ծա գում` կա րո ՞ղ էր B-ն թ} յ լատ րել A-ի կող մի ց «stud.
iur2002»-ի ա ն}  նից ակ ցեպ տի մա սին հայ տա րա րութ յուն ա նե լ։ Դրա 
հա մար նախ ան հրա ժե շտ է, որ նա, հա մե  նայն դե պս, գոր ծած լի նի 
B-ի ա ն}  նից, երբ գոր ծում էր նրա ան վան տակ։ Նա ի րա վա ս}  չէր 
այդ պես գոր ծե լ։ Բայց սա ա ռա նց ներ կա յա ցուց չա կան լի ա զո րութ-
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յան գոր ծե լ}  տի պիկ հատ կա նիշ է։ Ե թե հար ցին նա յե նք V-ի տե-
սանկ յ}  նից, ա պա նա կա րող էր են թադ րած լի նել, որ գոր ծո ղություն-
նե րը կա տար վել են «stud.iur2002ե-ի }  դրա հետ ևում թա քն ված 
ան ձի ա ն}  նից։ Ուս տի, կող մե  րի շա հե րից ել նե լով, ար դա րաց ված է 
այն են թադ րութ յ}  նը, որ առ ցա նց հար թա կում որ ևէ ան դա մի  ա նունն 
օգ տա գոր ծե լ}  գոր ծո ղութ յուն նե րը, ա ռա նց դրա ի րա վունքն }  նե նա-
լ} , կա տար վում են ի րա կան ի րա վա տի րոջ, այ սի նքն` B-ի, ա ն}  նից։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 319 հոդ վա ծի հա մա ձայն` B-ն կա-
րող էր հե տին թվով հա վա նութ յուն տալ A-ի կող մի ց ակ ցեպ տի մա-
սին «stud.iur2002»-ի ա ն}  նից ար ված հայ տա րա րութ յա նը։ Ճի շտ է` 
նա դա } ղ ղա կի ո րեն չի ա րել։ Բայց այն, որ մտադ րութ յուն }  նե ցել է, 
եր ևում է այն բա նից, որ, նախ` ցան կա նում էր ա մե ն ինչ ա նել, որ  A-ն 
կա րո ղա նա ձե ռք բե րել դաշ նա մ}  րը, և երկ րո րդ` A-ի հետ գնա ցել է 
V-ի մոտ` դաշ նա մ}  րը պա հան ջե լ}  հա մար։

 
Այս պի սով, B-ն հե տին թվով թ}  յ լատ րել է A-ի կող մի ց ակ ցեպ տի 

մա սին ար ված հայ տա րա րութ յ}  նը, այն պես որ B-ի }  V-ի մի  ջև առ-
ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գիր ա ռա ջա ցել է։

2.2.  Ոչ ճի շտ հա րա բե րակ ցութ յ�  նը դաշ նա մ�  րի ար ժե քի �  

ա ճուր դում օ ֆեր տան ըն դ�  նե լ�  ա ռա ջա րկ ված գնի մի  ջև

V-ն պն դում է, որ պայ մա նա գի րն ան վա վեր է նաև այն պատ ճա-
ռով, որ A-ի կող մի ց ա ռա ջա րկ ված գնի }  դաշ նա մ}  րի ար ժե քի մի  ջև 
կա չա փա զա նց սխալ հա րա բե րակ ցութ յուն։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Քա ղ. օ ր.-ն  իր 440 հոդ վա ծում 
նա խա տե սում է, որ կող մե  րն ա զատ են պայ մա նագ րի գնի մա սին 
հա մա ձայ նութ յան գա լ}  հար ցում։ Օ րեն քը չի նա խա տե ս} մ գոր ծար-
քի ան վա վե ր} թ յան հետ ևա նք զ} տ այն պատ ճա ռով, որ ապ րան քի 
ի րա կան գնի և դրա դի մաց վճար ման են թա կա գնի մե ջ առ կա է 
տար բե ր} թ յ} ն։ Գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լ}  հա մար, ծայ րա-
հեղ ոչ ձե ռն տ}  պայ մա նե րի հետ մե կ տեղ, ըստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 313 հոդ վա ծի, պե տք է առ կա լի նի նաև փա ստ, որ 
ան ձը ստիպ ված է ե ղել կն քել այդ գոր ծար քը ծա նր հան գա մա նք նե րի 
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բե ր}  մով, իսկ մյ} ս կող մն  օգտ վել է դրա նից։ Խնդ ր} մ որ ևէ փա ստ 
չկա, որ V-ն կն քել է գոր ծար քը ծա նր հան գա մա նք նե րի բե ր}  մով։ 
Հետ ևա բար` վեր ջի նիս այս փաս տա րկն ըն դ}  նե լի չի կա րող լի նել։ 
Չկա նաև փա ստ, որ A-ն կամ B-ն ի մա ցել են նման ծա նր հան գա-
մանք նե րի մա սին կամ օգտ վել են դրան ցից։

 Բա ցի այդ, V-ն դի մե լ է առ ցա նց ա ճուր դի մե  խա նիզ մի ն և կա մա-
վոր շատ ցա ծր մե կ նար կա յին գին սահ մա նել։ Ուս տի տե ղին է, որ  
ին քն էլ կրի այդ ո րոշ ման ռիս կը։ 

Այս պատ ճառ նե րով B-ի }  V-ի մի  ջև ա ռա ջա ցել է դաշ նա մ}  րի վե րա-
բեր յալ առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գիր, և B-ն կա րող է V-ից պա հան ջել 
դաշ նա մ}  րի հա նձ ն}  մը` մի  ա ժա մա նակ վճա րե լով գն ման գի նը։ 

3. V-ից դաշ նա մ�  րը հա նձ նե լ�  ՝ Z-ի պա հան ջի ի րա վուն քը 

Z-ն գ}  ցե կա րող է V-ից պա հան ջել ի րեն հա նձ նել դաշ նա մ}  րը, 
ե թե նրա նց մի  ջև կնք վել է առ ք}  վա ճառ քի վա վեր պայ մա նա գիր։ 

Եր կուսն էլ ե կել են հա մա ձայ նութ յան այն բա նի շուրջ, որ V-ն 
8.000.000 ՀՀ դրա մի  վճար ման դի մաց դաշ նա մ}  րի նկատ մա մբ 
սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը կփո խան ցի Z-ին։ Սրա նով առ կա են 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 470 հոդ վա ծով նա խա տես ված նա-
խա պայ ման նե րը։ Ինչ պես ար դեն ա սել ենք, այդ առ ք}  վա ճառ քի 
պայ մա նագ րի վա վե րութ յ}  նը չի շո շափ վում այն բա նի պատ ճա ռով, 
որ V-ն դաշ նա մ}  րը վա ճա ռել է նաև B-ին։ 

Հետ ևա բար` Z-ն ի րա վունք }  նի V-ից պա հան ջե լ}  դաշ նա մ}  րի 
հա նձ ն}  մը` մի  ա ժա մա նակ վճա րե լով գն ման գի նը։

4. B-ից գն ման գի նը վճա րե լ�  V-ի պա հան ջի ի րա վուն քը

V-ի }  B-ի մի  ջև գո յութ յուն }  նի առ ք}  վա ճառ քի վա վեր պայ-
մա նա գիր։ Դրա նով V-ն ի րա վունք }  նի պա հան ջե լ}  B-ից վճա րել 
1.000.000 ՀՀ դրամ` մի  ա ժա մա նակ դաշ նա մ}  րը հա նձ նե լով B-ին։

5. V-ի պա հան ջի ի րա վ� ն քը Z-ի նկատ մա մբ

V-ի }  Z-ի մի  ջև գո յութ յուն }  նի վա վեր առ ք}  վա ճառ քի պայ-
մա նա գիր։ Դրա նով V-ն ի րա վունք }  նի պա հան ջե լ}  Z-ից վճա րել 
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8.000.000 ՀՀ դրամ` մի  ա ժա մա նակ դաշ նա մ}  րը հա նձ նե լով Z-ին։

6.  Հետ ևա նք նե րը

 Քա նի որ գո յութ յուն }  նի մի  այն մե կ դաշ նա մուր, հա րց է ծա գ} մ` 
ո՞ւմ հան դեպ է V-ն պար տա վոր կա տա րել իր` դաշ նա մ}  րը հա նձ նե-
լ}  պար տա վո ր} թ յ}  նը։ Այս հար ցի լ} ծ ման հա մար պե տք է հղ} մ 
կա տա րել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 414 հոդ վա ծին։ Այս տեղ 
գո րծ }  նե նք ան հա տա պես ո րոշ վող գ} յ քի հետ, ո րի պա րա գա յ} մ 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս գի րքն ա ռա նձ նա հա տ} կ կար գա վո ր} մ է 
նա խա տե ս} մ։ Մաս նա վո րա պես, ե թե պար տա պա նն ան հա տա պես 
ո րոշ վող գ} յ քը չի հա նձ ն} մ պար տա տի րոջ սե փա կա ն} թ յա նը, վեր-
ջի նս ի րա վ} նք }  նի պա հան ջել, որ այդ գ} յ քը հա նձն վի ի րեն։ 

Սա կայն ե թե գ} յ քը վա ճառ վել է մի  քա նի ան ձի և դեռ որ ևէ մե -
կին չի հա նձն վել, նա խա պատ վ} թ յան ի րա վ} նք }  նի նա, } մ օգ-
տին ա վե լի շ} տ է ծա գել պար տա վո ր} թ յ}  նը։ Մեր դեպ ք} մ պե տք 
է փաս տել, որ Z-ի նկատ մա մբ պար տա վո ր} թ յ} նն ա վե լի վաղ է ծա-
գել, քա նի որ Z-ի }  V-ի հա մա ձայ ն} թ յ}  նը կա յաց վել է ա վե լի վաղ, 
քան ա վա րտ վել է ա ճ} ր դը։ B-ի հան դեպ պար տա վո ր} թ յ}  նը կծա-
գեր, ե թե ա ճ} ր դը փաս տա ցի ա վա րտ վեր, և նա հաղ թող ճա նաչ վեր։ 

Սա կայն այս դեպ ք} մ էլ B-ն ի րա վ} նք }  նի V-ի դեմ վն աս նե րը, 
այդ թվում` բաց թո ղն ված օ գ}  տը փոխ հա տ}  ցե լ}  պա հա նջ ներ կա-
յաց նել։
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Խն դիր 8

 Հա մա ձայն Քա ղ. օ ր.-ի 274 հոդ վա ծի` Ա-ն կա րող էր հետ պա հան-
ջել նկա րը, ե թե դե ռևս լի ներ դրա սե փա կա նա տե րը, իսկ Բ-ն լի ներ 
ոչ ի րա վա չափ տի րա պե տո ղ։ 

Ա-ն տի րա պե տ}  մը հա նձ նել է Բ-ին առ ք}  վա ճառ քի պա յ մա-
նագրի հի ման վրա (Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 470 հոդ ված), իսկ 
Բ.-ն էլ կա տա րել է իր պար տա կա ն}  թյ} ն նե րը։ Այս պի սով, Բ-ն, Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 176 հոդ վա ծի հա մա ձայն, դար ձել է ձեռք 
բեր ված կտա վի սե փա կա նա տե ր։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 176 
հոդ վա ծով պա հա նջ վ} մ է, որ ձե ռք բեր վող գ} յ քի փո խան ց}  մը տե-
ղի }  նե նա պայ մա նագ րի հի ման վրա։ Փո խան ց} մն , ան կաս կած, 
տե ղի է }  նե ցե լ։ Պայ մա նա գիր ևս առ կա է։ Թեև օ րեն ք} մ դա } ղ-
ղա կի ո րեն աս ված չէ, բայց այդ պայ մա նա գի րը պե տք է վա վեր լի նի։ 
Այս տեղ ան հրա ժե շտ է հա կի րճ ստ}  գել ա ռա ջար կի և ա ռա ջար կի 
ըն դ} ն ման առ կա յ} թ յ}  նը` պար զե լ} ` օ րեն քով սահ ման ված ի րա-
վա կար գա վո ր} մն  ե րը պահ պան վե ՞լ են։

 Ներ կա յաց ված եր կ}  կող մե  րն էլ սխալ մա մբ են թադ րել են, 
որ կտա վը պատ ճեն է։ Անհ րա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք այդ են-
թադր} թյ}  նը, ո րի թյ}  ր} թ յ}  նը պա րզ վել է հե տա գա յ} մ, կա րող է 
ազ դել առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի վա վե ր} թ յան վրա ։

 Վա վե ր} թ յ}  նը ժխ տե լ}  հնա րա վո ր} թ յ} ն կա րե լի է փնտ րել Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 467 հոդ վա ծ} մ։ Նշյալ հոդ վա ծը թ} յ լատր} մ 
է կող մե  րի մի  ջև կնք ված պայ մա նա գի րը փո փո խել կամ լ}  ծել հան գա-
մա նք նե րի է ա կան փո փո խ} թ յան դեպ ք} մ։ Հնա րա վոր ենք հա մա ր} մ 
պն դել, որ բնօ րի նա կի և պատ ճե նի մի  ջև տար բե ր} թյան հան գա մա նքն 
է ա կան է։ Եր կ}  կող մե  րն էլ, պայ մա նա գի րը կն քե լիս, են թադ րել են, որ 
գո րծ }  նեն պատ ճե նի հե տ։ Չնա յած դրան` քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 467 հոդ վա ծը քն նա րկ վող կո նկ րետ դեպ ք} մ կի րա ռե լի չէ, քա նի որ 
դրա կար գա վոր ման հա մա ձայն` հա մա պա տաս խան հան գա մա նք նե-
րը պե տք է փո փոխ ված լի նեն պայ մա նա գի րը կն քե լ} ց հե տո։ Մի նչ դեռ 
այս տեղ ի րա վի ճա կն այլ է։ Կտա վը բնօ րի նակ է ե ղել ի սկզ բա նե` նախ-
քան պայ մա նագ իր կն քե լը։ Այս հան գա ման քը չի փոխ վե լ։ Փոխ վել է մի -



153

այն դրա վե րա բեր յալ պայ մա նագ րի կող մե  րի ի մա ց} թ յ}  նը, որ պի սի  
փո փո խ} թ յ}  նը, մե ր կար ծի քով, « հան գա մանք նե րի փո փո խ} թ յ} ն» 
հաս կա ց} թ յան մե ջ ընդ գրկ ված չէ ։

 Պայ մա նագ րի վի ճա րկ ման մե կ այլ հնա րա վո ր} թ յ} ն գ}  ցե կա-
րող է լի նել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 312 հոդ վա ծով նա խա տես-
ված հիմ քը։ Ա-ն սխալ վել է, երբ են թադ րել է, որ կտա վը պատ ճեն 
է, բայց այդ փաս տը չի փոխ վ} մ նրա նից, որ սխալ վել է նաև Բ-ն։ 
Այն հան գա ման քը, որ պայ մա նագ րի ա ռար կան բնօ րի նա կի փո խա-
րեն կրկ նօ րի նա կն է,  պայ մա նագ րի ա ռար կա յի է ա կան հատ կ} թ յ} ն 
է, քա նի որ վճ ռո րոշ նշա նա կ} թ յ} ն }  նի նկա րի ար ժե քի, այ սի նքն` 
պայ մա նագ րի գնի ո րոշ ման հա մա ր։ 

Ո ւս տի Ա-ն կա րող է վի ճար կել կնք ված պայ մա նա գի րը։ Քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 317 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա կան 
կար գով վի ճար կ}  մը պե տք է կա տար վի մե կ տար վա ըն թաց ք} մ` 
այն օր վա նից սկ սած, երբ Ա-ն ի մա ցել էր կամ պար տա վոր էր ի մա-
նալ գոր ծա րքն ան վա վեր ճա նա չե լ}  հա մար հի մք ծա ռա յող հան գա-
մա նք նե րի, այն է` իր մո լո ր} թ յան մա սի ն։ 

Պայ մա նագ րի ան վա վեր ճա նաչ ման հա մար նա, Քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 303 հոդ վա ծի հա մա ձայն, պար տա վոր է դի մե լ 
դա տա րան, որ պես զի վեր ջի նս ճա նա չի պայ մա նագ րի ան վա վե-
ր} թ յ}  նը։ Ե թե դա տա րա նը գոր ծար քը ճա նա չի ան վա վեր, ա պա, 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 304 հոդ վա ծի հա մա ձայն, այն ան-
վա վեր կդիտ վի կնք ման պա հի ց։ Ն} յն հոդ վա ծի երկ րո րդ մա սի 
հա մա ձայն` գոր ծար քի ան վա վե ր} թ յան դեպ ք} մ կող մե  րից յ}  րա-
քա նչ յ}  րը պար տա վոր է մյ} ս կող մի ն վե րա դա րձ նել գոր ծար քով 
ամ բո ղջ ստա ցա ծը, իսկ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դա րձ նե լ}  ան-
հնա րի ն} թ յան դեպ ք} մ (նե րառ յալ` երբ ստա ցա ծն ար տա հայտ վ} մ 
է գ} յ քից օգտ վե լ} , կա տար ված աշ խա տան քի կամ մա տ} ց ված ծա-
ռա յ} թ յան ձևով) հա տ}  ցել դրա ար ժե քը դրա մով, ե թե գոր ծար քի 
ան վա վե ր} թ յան այլ հետ ևա նք ներ նա խա տես ված չեն օ րեն քով։ 

Գոր ծար քը կնք ման պա հից ան վա վեր ճա նա չե լ}  դեպ ք} մ կա րող 
ենք փաս տել, որ Բ-ն սե փա կան ա տեր չի դար ձել, սե փա կա նա տեր 
մն ա ցել է Ա-ն։
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Խնդ րի լ� ծ ման ժա մա նակ քն նա րկ վող այլ հիմ քեր։

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 274 հոդ վա ծից բխող` ան ձի սե փա-
կա ն} թ յ}  նը հետ պա հան ջե լ}  ի րա վ} ն քի ներ կա յաց ման հա մար 
պայ ման է, որ գտն վի Բ-ի ա պօ րի նի տի րա պետ ման ակտ։ Գ}  ցե Բ.-ն 
կա րող է վկա յա կո չել առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գրի առ կա յ} թ յ}  նը` 
որ պես գ} յ քը տի րա պե տե լ}   ի րա վա կան հի մք, սա կայն վե րո գր յալ 
դեպ ք} մ վեր ջի նս դա ա նել չի կա րող, քա նի որ պայ մա նա գի րը հա-
մար վ} մ է ան վա վեր կնք ման պա հի ց։ Ուս տի Բ-ն չի կա րող գ} յ քը 
հետ պա հան ջե լ}  ի րա վ} ն քին հա կադ րել իր օ րի նա կան կար գով 
տի րա պետ ման ի րա վ} ն քը։ 

Ա րդ յ} ն ք} մ Ա-ն կա րող է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 274 հոդ-
վա ծի հի ման վրա հետ պա հան ջել կտա վը։ Բ-ն էլ իր հեր թին կա րող 
է պա հան ջել, որ նրան վե րա դա րձ վի վճար ված գ}  մա րը ։

 Դա տա վա րա կան ա ռ}  մով Ա-ին, բա ցի դրա նից, պե տք է խոր-
հ} րդ տալ, որ իր պայ մա նագ րի ան վա վե ր} թ յան ճա նաչ ման պա-
հան ջի մա սին հայ ցը կա պի նկա րը հետ պա հան ջե լ}  պա հան ջի հե տ։ 

Ա-ն և Բ-ն պայ մա նագ րի կնք ման պա հին բա րե խի ղճ մո լո ր} թյան 
մե ջ են ե ղե լ։ Տե սա կա նո րեն Բ-ն ևս կա րող է պայ մա նա գի րը վի ճար-
կել, սա կայն նա դա, ան շ} շտ, չի ա նի։ Բ-ն, թե րևս, կա րող է Քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 312 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հի ման վրա Ա-ից 
ստա նալ այն վն ա սի հա տ}  ց}  մը, ո րը պատ ճառ վել է ի րեն պայ մա-
նագ րի վի ճա րկ ման հետ ևան քո վ։ Խո սքն այն ծախ սե րի մա սին է, 
ո րո նք ա ռա ջա ցել են պայ մա նագ րի վե րա բեր յալ բա նակ ց} թյ} ննե-
րի, կտա վը տա նե լ}  և նոր շր ջա նա կի մե ջ դնե լ}  հետ ևան քո վ։ Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 312 հոդ վա ծի 2-րդ մա սով մի  այն պա-
հա նջ վ} մ է, որ գոր ծար քը ճա նաչ ված լի նի ան վա վե ր։ Քն նա րկ վող 
դեպ ք} մ հա վա նա կան է դա տա րա նի կող մի ց հա մա պա տաս խան 
փաս տի հաս տատ ման վե րա բեր յալ դա տա կան ակ տ կա յա ցնե լը։ 
Մյ} ս հան գա մա նք նե րը, ո րո նք հան գեց րել են պայ մա նագ րի վի-
ճարկ մա նը, օ րի նակ` վի ճար կո ղի բա րե խղ ճ} թ յ}  նը կամ ան բա րե-
խղ ճ} թյ}  նը, կար ևոր չե ն։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 274 հոդ վա ծից բխող վին դի կա-
ցի ա յի ի րա վ} ն քին զ}  գա հեռ, Ա-ն կա րող է նկա րը հետ պա հան ջել 
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նաև Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ վա ծի հի ման վրա։ 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ վա ծից բխող պա հան ջի 

ի րա վ} ն քի նա խա պայ մա նն այն է, որ Բ-ն կտա վը Ա-ից ստա ցած լի-
նի ա ռա նց ի րա վա կան հիմ քի և դրա շնոր հիվ հա րս տա ցած լի նի Ա-ի 
հաշ վի ն։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1093 հոդ վա ծը հս տա կեց ն} մ է, որ 
ան հի մն  հա րս տա ց}  մի ց բխող պա հան ջի ի րա վ} ն քը տա րած վ} մ է 
նաև ան վա վեր գոր ծար քով կա տար վա ծը վե րա դա րձ նե լ}  պա հա նջ-
նե րի վրա։ 

Այս տեղ գո րծ }  նե նք հե նց այս պի սի ի րադ ր} թ յան հետ։ Վի ճար-
կ}  մի ց հե տո առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գի րը ի սկզ բա նե հա մար-
վ} մ է ան վա վեր, } ս տի Բ-ն պար տա վոր է վե րա դա րձ նել կտա վը 
Ա-ին, իսկ Ա-ն` պայ մա նագ րի գի նը Բ-ին։
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Խն դիր 9

ԱՄ-ն ի րա վունք }  նի ԼՍ -ից պա հան ջե լ}  ի րեն փո խան ցել ա կան-
ջա կալ նե րի նկատ մա մբ սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը` Քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 470/472 հոդ ված նե րի հի ման վրա։ Դրա նա խա-
պայ մա նն այն է, որ նրա նց մի  ջև պե տք է կնք ված լի ներ առ ք}  վա-
ճառ քի վա վեր պայ մա նա գիր, որն ան վա վեր չի դար ձել։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448 հոդ վա ծի հա մա ձայն` պայ մա-
նա գի րը կնք ված հա մա րե լ}  հա մար ան հրա ժե շտ է, որ ա ռա ջա րկն 
ար ված և ըն դուն ված լի նի։

1. ԼՍ -ի կող մի ց ար ված ա ռա ջար կը 

Որ պես ԼՍ -ի կող մի ց ար ված ա ռա ջա րկ գ}  ցե կա րե լի է դի տել 
ա կան ջա կալ նե րը ց}  ցա փեղ կում ց}  ցադ րե լը։ Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 451 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա ռա ջար կը կա րող է } ղղ ված 
լի նել մե կ կամ մի  քա նի ո րո շա կի ան ձա նց։ Մի ա ժա մա նակ պե տք է 
ո րո շա կի ո րեն ար տա հայտ ված լի նի ա ռա ջար կո ղի կամ քը` իր վար-
քագ ծով պար տա վոր ված լի նե լ}  վե րա բեր յալ։ Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 510 հոդ վա ծը սահ մա ն} մ է, որ ապ րան քի ց}  ցադ ր}  մը 
ց}  ցա փեղ կ} մ պե տք է ո րակ վի որ պես հրա պա րա կա յին օ ֆեր տա։ 
Հե նց այս դեպ քի հետ էլ այս տեղ գո րծ }  նե նք։ Սրա ո րա կ} մն  այն 
է, որ ԼՍ-ն }  զ} մ է ա կան ջա կալ նե րը վա ճա ռել 35.000 ՀՀ դրա մո վ։ 

Այս պի սով, ա կան ջա կալ նե րի ց}  ցադ ր}  մը պե տք է հաս կա նալ 
որ պես ԼՍ -ի ա ռա ջա րկ յ}  րա քա նչ յուր հա ճա խոր դի` ա կան ջա կալ նե-
րը 35.000 ՀՀ դրա մով վա ճա ռե լ}  մա սին։

 

2. ԱՄ-ի կող մի ց ար ված ա ռա ջար կը 

ԱՄ-ն հս տակ հաս կաց րել է, որ }  զում է ա կան ջա կալ նե րը գնել։ 
Բա ցի դրա նից, նա նաև իր կող մի ց ցան կա լի գին է նշել 25.000 ՀՀ 
դրա մը, } ս տի հա րկ է պար զել` արդ յո ՞ք այդ հայ տա րա ր} թ յ}  նը Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 451 հոդ վա ծի ի մաս տով պե տք է ո րակ վի 
որ պես ակ ցե պտ։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 454 հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ պար բե ր} թ յ}  նը պա հան ջ} մ է, որ ակ ցեպ տը լի նի լրիվ 
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և ան վե րա պա հ։ Բայց ԱՄ-ն ոչ թե պար զա պես ըն դ}  նել է օ ֆեր տան, 
այլ հայ տա րա րել է, որ ա կան ջա կալ նե րն }  զ} մ է գնել }  րիշ գնո վ։ 
Այ սի նքն` նա չի ըն դ}  նել պայ մա նագ րի է ա կան պայ ման նե րից մե  կը, 
} ս տի նրա ակ ցե պտն ան վե րա պահ չէ։ Հետ ևա բար` քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 459 հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով ս} յն ի րա վա-
հա րա բե րութ յուն նե րում ակ ցե պտ առ կա չէ։ Այ նուա մե  նայ նիվ, ԱՄ-ն 
հս տակ ար տա հայ տել է իր ցան կութ յ}  նը` ա կան ջա կալ նե րը գնել 
25.000 ՀՀ դրա մո վ։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 459 հոդ վա ծի 
2-րդ պար բե ր} թ յան ի մաս տով այն պի սի հա մա ձայ ն} թ յ}  նը, ո րը 
պա ր}  նա կ} մ է պայ մա նագ րի է ա կան պայ ման նե րը, այն է` գն ման 
ա ռար կա յի ան վա ն}  մը և գն ման գնի նշ}  մը, պե տք է ո րա կել որ պես 
նոր ակ ցե պտ ԱՄ-ի կող մի  ց։ Այդ հայ տա րա ր} թ յ}  նը ԼՍ -ին } ղղ վել 
է բա նա վոր, } ս տի առ կա է նաև Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով պա հա նջ վող ա ռա ջար կի ստա ց}  մը։ Այս ի նքն` 
ԱՄ-ն ա կան ջա կալ նե րը գնե լ}  ա ռա ջա րկ (օ ֆեր տա) է ա րել։ 

Այ դ}  հան դե րձ, ԱՄ-ն ըն դա մե  նը 13 տա րե կան է, } ս տի Քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 29 հոդ վա ծի հա մա ձայն, նրա գոր ծ}  նա-
կութ յ}  նը սահ մա նա փակ ված է։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 309 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` փոք րա հա սակ նե րի կն քած գոր ծա րք նե րն 
ա ռո չի նչ են, բա ցա ռութ յա մբ այն դեպ քե րի, երբ դրա նք } ղղ ված են 
փոք րա հա սակ նե րին ան հա տ} յց օ գուտ տա լուն, մա նր կեն ցա ղա յին 
գոր ծա րք ներ են կամ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի կող մի ց ա զա տո-
րեն տնօ րի նե լ}  հա մար ի րե նց տրա մա դր ված մի  ջոց նե րը տնօ րի նե-
լ}  գոր ծա րք ներ են (Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 29 հոդ ված), կամ 
օ րի նա կան ներ կա յա ց}  ցի չը թ} յ լատ րել է գոր ծա րքն այն պատ ճա-
ռով, որ այն բխում է փոք րա հա սա կի շա հե րից։ 

Քն նա րկ վող գոր ծում ԱՄ-ն ա կան ջա կալ նե րի առ ք}  վա ճառ քի 
գոր ծա րք կն քե լ}  ա ռա ջա րկ է ա րել }  դրա նով պար տա վոր վել է 
վճա րել ո րո շա կի գն ման գին, ո րը կազ մե լ է նրա հա վա քած գ}  մա-
րը։ Նման գոր ծար քը դուրս է գա լիս մա նր կեն ցա ղա յին գոր ծա րք նե-
րի շր ջա նա կից։ Բա ցի դրա նից, նա պար տա վոր վել է վճա րել գն ման 
գի նը, } ս տի մի  ան շա նակ չէ այն հան գա ման քը, որ վեր ջի նս մի  այն 
օ գուտ է ստա նա լ} ։ 
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Այ դ}  հան դե րձ, ԱՄ-ն ցան կա ցել է ա կան ջա կալ նե րը ձե ռք բե րել 
այն գ}  մա րով, ո րը նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի կող մի ց ա զատ 
տնօ րին ման հա մար տրա մա դր վել է նրան որ պես գր պա նի գ}  մար։ 
Այն հան գա ման քը, որ նա գ}  մա րը հա վա քել է, ին չի ար դյուն քում 
այն գե րա զան ցում է որ պես գր պա նի ծախ սի փող մի  ան վագ վճար-
վող գ}  մա րի չա փը, ի րե նից վն աս չի ներ կա յաց նում։ Օ րեն քի նպա-
տա կն է պա շտ պա նել ան չա փա հաս նե րին այն պի սի գոր ծա րք նե րից, 
ո րո նց է ութ յ}  նը հաս կա նա լը նրա նց }  ժե րից վեր է։ Այն փաս տը, որ 
նա խնա յում է գր պա նի գ}  մա րը, հե տա գա յում հա մե  մա տա բար խո-
շոր գնում կա տա րե լ}  նպա տա կով, վկա յում է այն մա սին, որ նա 
}  նակ է հաս կա նա լ}  գոր ծար քի է ութ յ}  նը։ Այս պի սով, խնայ ված գր-
պա նի ծախ սի գ}  մա րով կա տար ված հա մե  մա տա բար խո շոր գնում-
նե րը դաս վում են Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 29 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 3-կե տում նա խա տես ված բա ցա ռութ յուն նե րի շար քին։

 Բա ցի դրա նից, ՎՄ-ն որ պես օ րի նա կան ներ կա յա ց}  ցիչ թ} յ-
լատրել է ա կան ջա կալ նե րի գն}  մը` հա մա րե լով, որ այն բխում է ԱՄ-ի 
շա հե րից։ Նա հա մա ձայն է ե ղել գր պա նի ծախ սի գ}  մա րն այդ պես 
օգ տա գոր ծե լուն։

 Հետ ևա բար` ԱՄ-ի` ա ռա ջար կի վե րա բեր յալ կա մար տա հայ տ} -
թյ}  նը վա վեր է։

 
3. Ըն դու ն�  մը ԼՍ -ի կող մի ց 

ա)  ԼՍ -ի վար քա գի ծը։

 Հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք ԼՍ-ն ըն դ}  նել է ա ռա ջա րկն ըստ Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 454 հոդ վա ծի։ Կար ծում ենք, որ հնա-
րա վոր կլի ներ պն դել ԼՍ -ի կող մի ց հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կի 
ըն դ}  ն}  մը, ե թե նա ա ռա նց վե րա պա հում նե րի հա մա ձայն լի ներ 
ԱՄ-ի ա ռա ջա րկ ած պայ մա նագ րի պայ ման նե րի ն։ Ճի շտ է` նա գ} -
մա րը վերց րել է, բայց մի  ա ժա մա նակ հայ տա րա րել է, որ դեռ }  զում 
է մտա ծե լ։ Այդ քան հս տակ ար տա հայ տված մի տ քը չի կա րող մե կ նա-
բան վել որ պես ըն դ}  նում։
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բ) ՆՍ -ի վար քա գի ծը։

ՆՍ -ի վար քա գի ծը գ}  ցե կա րե լի է } ղ ղա կի ո րեն վե րագ րել ԼՍ -ին, 
ե թե վեր ջի նս գոր ծել է որ պես ՆՍ -ի ներ կա յա ց}  ցիչ։ 

Նախ` պե տք է քն նել այն հար ցը` ՆՍ-ն, որ պես 15-ամ յա ան չա-
փա հաս, ընդ հան րա պես կա րո ՞ղ է օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
}  նե նալ ներ կա յա ցուց չի լի ա զո րութ յուն։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 30 հոդ վա ծի հա մա ձայն` 15-ամ յա ան չա փա հա սը սահ մա նա փակ 
գոր ծ}  նա կութ յուն }  նի։ Թվում է, թե Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
324 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տից հետ ևում է, որ սահ մա նա փակ 
գոր ծ}  նակ ան ձա նց տր ված ներ կա յա ցուց չի լի ա զո րութ յունն ան վա-
վեր է։ 

Այ ս}  հան դե րձ, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 30 }  310 հոդ ված-
նե րից բխում է, որ 15-ամ յա ան ձի նք ար դեն կա րող են }  նակ լի նել 
կն քե լ}  գոր ծա րք ներ։ Նրա նք կա րող են մտ նել վար ձատ րութ յա մբ 
աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յան մե ջ և }  նակ են ա զա տո րեն տնօ-
րի նե լ}  ի րե նց վար ձատ րութ յ}  նը։ Բա ցի դրա նից, նրա նց կնք ված 
գոր ծա րք նե րը կա րող են ամ բող ջութ յա մբ թ} յ լա տր վել նրա նց օ րի-
նա կան ներ կա յա ց}  ցիչ նե րի կող մի ց։ 

Առ կա գոր ծում ԼՍ-ն իր որ դուն աշ խա տան քի է ըն դ}  նել խա ն} -
թում, } ս տի նրան օժ տել է հա մա պա տաս խան լի ա զո րութ յուն նե րով։ 
Դրա նով նա ց} յց է տվել, որ ան չա փա հաս որ դին ի րա վունք }  նի 
ինք ն}  ր} յ նա բար կն քել խա ն}  թում ա ռա ջա ցող գոր ծա րք նե րը, այն 
էլ ոչ մի  այն սե փա կան ա ն}  նից, այլ նաև ԼՍ -ի ա ն}  նից` որ պես նրա 
ներ կա յա ց}  ցիչ։ Այս պա րա գա յում ան չա փա հա սութ յ}  նը ներ կա յա-
ցուց չա կան լի ա զո րութ յունն ան վա վեր դա րձ նե լ}  հի մք չէ։ Սա բխ} մ 
է որ դուն լի ա զո րե լ}  մա սին } ղ ղա կի ո րեն և հրա պա րա կայ նո րեն 
ար ված հայ տա րա րութ յ}  նից, ինչ պես նաև այն փաս տից, որ ՆՍ-ն 
աշ խա տում է ԼՍ -ի խա ն}  թում որ պես վա ճա ռող (Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 318 հոդ ված)։ 

Ե րբ ՆՍ-ն ԳՄ -ին ա սել է, որ ԱՄ-ն կա րող է ձե ռք բե րել ա կան ջա-
կալ նե րը 25000 ՀՀ դրա մով, նա հս տա կո րեն գոր ծել է ԼՍ -ի ա ն} -
նից, } ս տի ն} յն կեր պով ա ռա նց որ ևէ վե րա պահ ման ըն դ}  նել է 
ա կան ջա կալ նե րը 25000 ՀՀ դրա մով գնե լ}  ԱՄ-ի օ ֆեր տան։ Ընդ 
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ո րում` սա կա տար վել է նաև ԱՄ-ի  նշած ժամ կե տում, ո րը լրա ցած 
կլի ներ մի  այն 2015թ. փե տր վա րի 6-ի ե րե կո յան։ Հետ ևա բար` ա ռա-
ջար կը վա վեր էր։ 

Այ դ}  հան դե րձ, հա րց է ա ռա ջա նում` արդ յո ՞ք ՆՍ-ն 2015թ. փե տր-
վա րի 6-ին որ պես ներ կա յա ց}  ցիչ գոր ծե լ}  ի րա վունք }  ներ։ Ներ կա-
յա ցուց չա կան ի րա վա սութ յ}  նը հի մն  ված էր ինչ պես լի ա զո րության, 
այն պես էլ ԼՍ -ի խա ն}  թում ՆՍ -ի դիր քի վրա։

 Լի ա զո րութ յ}  նը սահ ման վել էր գրա վոր և հրա պա րակ վել էր։ 
ԼՍ-ն բա նա վոր վե րաց րել էր այդ լի ա զո րութ յ}  նը ՆՍ -ի հետ ան ձնա-
կան զր} յ ցի ժա մա նակ։ Հետ ևա բար` ՆՍ-ն տեղ յակ էր, որ զրկ ված է 
հա մա պա տաս խան լի ա զո րութ յ}  նից։ Դրա նով լի ա զո րութ յ}  նը, Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 324 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն, դա դա րել էր։ Մյուս կող մի ց` ԼՍ-ն լի ա զո ր}  թյ}  նը տվել էր 
հրա պա րա կա յին հայ տա րա ր}  թյա մբ։ Դրա նով նա ստեղ ծել էր վս-
տա հութ յան փաս տա կա զմ։ ԱՄ-ն կա րող էր ո չի նչ չի մա նալ այն մա-
սին, որ ՆՍ -ի լի ա զո րութ յուն նե րը դա դա րել են։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 325 հոդ վա ծի հա մա ձայն` լի ա զո-
րագ րի դա դա րեց ման հետ ևա նք նե րը չպե տք է ա ռա ջա նան, քա նի 
դեռ լի ա զոր վա ծն ին քը չի ի մա ցել, որ լի ա զո րա գի րը վե րաց վել է։ 
Հետ ևա բար` պե տք է ստ}  գել` 325 հոդ վա ծի այդ պի սի նեղ մե կ նա-
բա ն}  մը հաշ վի առ նո ՞ւմ է արդյոք տար բեր շա հե ր։ Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 325 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տը պա շտ պա նում 
է նաև այն եր րո րդ ան ձի ի րա վունք նե րն }  օ րի նա կան շա հե րը, ով 
չի ի մա ցել լի ա զո րագ րի դա դա րեց ման մա սին։ Այս դր} յ թը մի  անշա-
նակ չի ձևա կե րպ ված։ Այն ի մա ստ }  նի մի  այն այն դեպ քում, ե թե 
պա շտ պան վում են այն եր րո րդ ան ձա նց շա հե րը, ով քեր ար դա րա ցի-
ո րեն վս տա հել են լի ա զո րագ րի գո յութ յա նն }  երբ այդ վս տա հությ} -
նը հի մն  ված է ե ղել լի ա զո րո ղի վար քագ ծի վրա։ Դա կա րող է տե ղի 
}  նե նալ սո սկ այն բա նի շնոր հիվ, որ հրա պա րա կայ նո րեն հայ տա-
րար ված լի ա զոր ման դեպ քում եր րո րդ ան ձի նք կա րող են վս տա հել 
լի ա զո րութ յան գո յութ յա նը, ե թե այն հրա պա րա կայ նո րեն չի վե րաց-
վել։ 325 հոդ վա ծի ցան կա ցած }  րիշ մե կ նա բա նութ յուն ան պատ շաճ 
ե ղա նա կով կսահ մա նա փա կեր գոր ծա րար շր ջա նա ռութ յան դյ} -
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ր} թ յ}  նը։ Քա նի դեռ ԼՍ-ն հրա պա րա կայ նո րեն չի վե րաց րել ՆՍ -ին 
տր ված լի ա զո րութ յ}  նը, ին քը (ԼՍ) չի կա րող բա րե խղ ճո րեն գոր ծած 
ԱՄ-ի ա ռջև վկա յա կո չել լի ա զո րագ րի վե րա ց}  մը։

 Ներ կա յա ցուց չա կան ի րա վա սութ յ}  նը, բա ցի դրա նից, հի մն  ված 
է ե ղել նաև ԼՍ -ի խա ն}  թում ՆՍ -ի դիր քի վրա։ Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 318 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` հա ճա-
խոր դի վս տա հութ յ}  նը ներ կա յա ցուց չա կան լի ա զո րութ յան գո յությա-
նը պա շտ պան ված է նաև այն բա նով, որ նա պե տք է կա րո ղա նա վս-
տա հել, որ խա ն}  թի աշ խա տող նե րը ն} յն պես ի րա վունք }  նեն խա-
ն}  թի տի րոջ ա ն}  նից ի րա վա չա փո րեն տնօ րի նե լ}  ապ րա նք նե րը։ 
ԱՄ-ն գի տեր, որ ի րեն ծա նոթ ՆՍ-ն աշ խա տում է հոր խա ն}  թում։ 
Հի մք չկա են թադ րե լ} , որ այդ աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յունն 
ա վա րտ ված է։ Ըստ այդմ` ներ կա յա ցուց չա կան լի ա զո րութ յ}  նը, Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 318 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն, }  ժի մե ջ է մն ում։

 Հար ց է, թե ներ կա յա ցուց չա կան լի ա զո ր}  թյունն ընդ գր կո ՞ւմ է 
արդ յոք նաև այն հայ տա րա րութ յուն նե րը, ո րո նք, ինչ պես մե ր դեպ-
քում, ար վում են խա ն}  թից դուրս։ ԱՄ-ն, ինչ պես և ԳՄ-ն, հա ճա-
խա կի ե ղել էր ԼՍ -ի խա նութ ում։ Նա ծա նոթ էր այն տե ղի հա րա բե-
րություն նե րին և գի տեր, որ ՆՍ-ն աշ խա տում է խա ն}  թում։ Ներ կա-
յա ցուց չա կան լի ա զո րութ յան ա ռա ջաց ման հա մար կար ևո րը ՆՍ -ի 
այդ դի րքն է և ոչ թե այն վայ րը, որ տեղ այդ լի ա զո րութ յունն ի րա-
կա նաց վում է։ Ներ կա յա ցուց չա կան լի ա զո րութ յան գո յութ յան մա սին 
են թադ րութ յ}  նը հեն վում է ոչ թե տա րած քա յին ի րադ րութ յան, այլ 
այն հա րա բե ր}  թյան վրա, ո րը կա վա ճա ռո ղի }  խա ն}  թի տի րոջ 
մի  ջև։ Ճի շտ է` այդ հա րա բե րութ յ}  նը հի մն  ված է խա ն}  թում աշ խա-
տե լ}  փաս տի վրա, սա կայն նա, ով ԱՄ-ի կամ էլ ԳՄ -ի նման տեղ յակ 
է այդ դիր քից, կա րող է վս տա հել այդ դիր քի գո յութ յա նը նաև (խա-
ն}  թի) տա րած քից դուրս։ Ըստ այդմ` ա ռա ջար կի` քա ղա քի կե նտ րո-
նում ար տա հայտ ված ըն դ}  ն}  մը Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 318 
հոդ վա ծի ի մաս տով պե տք է դիտ վի որ պես վա ճա ռո ղի կող մի ց իր 
ներ կա յա ցուց չա կան լի ա զո րութ յան շր ջա նա կում տր ված հա մա ձայ-
նութ յուն։ 
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Ա րդ յուն քում` ՆՍ-ն իր ներ կա յա ցուց չա կան լի ա զո րութ յան շր ջա-
նա կում ԼՍ -ի ա ն}  նից ըն դ}  նել է առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գիր կն-
քե լ}  ԱՄ-ի օ ֆեր տան։

գ) ԱՄ-ի կող մի ց ակ ցե պտն ստա նա լը։

ՆՍ-ն հայ տա րա րել է ԳՄ -ին և ոչ թե ԱՄ-ին, որ ըն դ}  ն} մ է ա ռա-
ջար կը։ Գոր ծա րք նե րը վա վեր են դառ ն} մ, երբ ար տա հայտ վ} մ են, 
այ սի նքն` երբ գոր ծար քի մյ} ս կող մը ստա ն} մ է դրա նք։ Հա րց է ծա-
գ} մ` արդ յո ՞ք այդ պես էլ ե ղել է, երբ ՆՍ-ն իր հայ տա րա ր} թ յ}  նը 
ա րել է ԳՄ -ին, ով ն} յ նի սկ մո ռա ցել էր այդ մա սին հայտ նել ԱՄ-ին։ 

Ըն դ}  ն} մն  ան վե րա պա հո րեն ստաց ված կհա մար վեր, ե թե հնա-
րա վոր լի ներ ԳՄ -ին ո րա կել որ պես ԱՄ-ի ներ կա յա ց}  ցիչ։ Դրա հա-
մար ԳՄ-ն պե տք է լի ա զո ր} թ յ} ն }  նե նար։ Նրան լի ա զո ր} թ յ} ն չի 
տր վել։ Նա` որ պես տատ, նաև օ րի նա կան ներ կա յա ց}  ցիչ չէ, քա նի 
որ քն նա րկ վող դեպ քում առ կա է ծնո ղա կան ի րա վունք նե րով օժտ-
ված հայ րը, ով էլ հե նց ԱՄ-ի օ րի նա կան ներ կա յա ց}  ցի չն է։ Հետևա-
բար, քա նի որ ԳՄ-ն չ}  նի ներ կա յա ց} ց չի լի ա զո ր} թ յ} ն, նա չի կա-
րող լի նել որ պես  օ ֆեր տա յի ըն դ}  ն}  մը ստա ցած։

 Սա կայն գ}  ցե ԳՄ -ին կա րե լի է ո րա կել որ պես ստաց ման մա սին 
հա ղոր դող, ո րը պար զա պես ըն դ}  ն} մ է կա մար տա հայ տ} թ յ}  նը 
և այն ան փո փոխ վի ճա կ} մ փո խան ց} մ ի րա կան հաս ցե ա տի րո-
ջը։ Այդ դեպ քում ԱՄ-ին կա րե լի է ո րոշ չա փով հա մե  մա տել գրա վոր 
լ} ր ստա ցո ղի հետ, ո րը ս} ր հան դա կը, ա ռա նց ինք ն}  ր} յն գոր ծո-
ղ} թյ} ն ներ կա տա րե լ} , պար զա պես հա նձ ն} մ է հաս ցե ա տի րո ջը։ 
Մի այն թե այս դեպ ք} մ գրա վո ր} թ յ}  նը փո խա րին վել է բա նա վո-
ր} թ յա մբ։

 Թեև սա Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր ք} մ } ղ ղա կի ո րեն կար գա-
վոր ված չէ, հի մք չկա կաս կա ծե լ}  կա մար տա հայ տ} թ յան այդ պի սի 
փո խա նց ման թ} յ լատ րե լի } թ յա նը, քա նի որ, ի վեր ջո, կար ևո րն այն 
է, որ կա մար տա հայ տ} թ յ} ն նե րն ար վեն և տեղ հաս նեն։

 Բայց մե ր դեպ ք} մ հար ցա կան է, արդ յո ՞ք ՆՍ -ի հայ տա րա ր} թ յ} նն 
իս կա պես հա սել է ԱՄ-ին։ Այն, որ ԳՄ-ն այդ կա մար տա հայ տ} թ յ}  նը 
ստա ցել է, բա վա կան չէ, ո րով հե տև վեր ջի նս չ}  նի ներ կա յա ց} ց չա կան 
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լի ա զո ր} թ յ} ն։ Կա մար տա հայ տ} թ յ} նն այն ժա մա նակ տեղ հա սած 
կլի ներ, երբ ԳՄ-ն լ}  րը փո խան ցած լի ներ ԱՄ-ին։ Մի նչ դեռ նա այդ մա-
սին մո ռա ցել էր մի  նչև ԼՍ -ի հետ զր} յ ցի պա հը։ Քա նի որ կա մար տա-
հայ տ} թ յ}  նը մի  այն այն ժա մա նակ է հաս ն} մ հաս ցե ա տի րո ջը, երբ նա 
նոր մալ պա րա գա յում կա րող է այդ մա սին տե ղե կա նալ, այս տեղ ներ կա-
յաց ված դեպ քում մի  այն այն ժա մա նակ կա րե լի է պն դել, որ ԱՄ-ն ստա-
ցել է իր ա ռա ջար կի ըն դ}  ն}  մը, երբ ԳՄ-ն նրան ա մե ն ինչ պատ մե լ է։ 

Լ}  րը տեղ հաս նե լ}  պա հը դե ռևս այն ժամ կե տի մե ջ է, ո րը ԱՄ-ն 
սահ մա նել էր ԼՍ -ին իր գնե լ}  օ ֆեր տան ա նե լիս։ Նման ժամ կե տ 
սահ մա նե լը, չնա յած ԱՄ-ի ան չա փա հա ս} թ յա նը, թ} յ լատ րե լի է, 
ո րով հե տև դա մի  տա րր է այն գոր ծար քի շր ջա նա կ} մ, ո րը կն քե լ}  
ի րա վ} նք }  ներ ԱՄ-ն։ 

Այ դ}  հան դե րձ, կա րող է հար ց ծա գել` արդ յո ՞ք ԼՍ -ի հայ տա րա-
ր} թ յ}  նը պե տք է գնա հատ վի որ պես օ ֆեր տա յի այն ակ ցեպ տի 
հետ կա նչ, ո րը ն} յն օ րը ա ռա վոտ յան ԼՍ -ի ա ն}  նից հայ տա րա րել էր 
ՆՍ-ն։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 455 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ե թե 
ակ ցեպ տի հետ կան չը ա ռա ջար կո ղին հայ տա րար վ} մ է ակ ցեպ տից 
ա ռաջ կամ դրա հետ մի  ա ժա մա նակ, ա պա ակ ցեպ տը հա մար վ} մ է 
չս տաց ված։ Բայց կրկ նե նք, որ կա մար տա հայ տ} թ յ} նն ար վել է ոչ 
թե ԱՄ-ին, այլ ԳՄ -ին։ Այս պի սով, ակ ցեպ տի հետ կա նչ ման պա հին 
այն ԱՄ-ին դեռ չէր հա սել։ Ակ ցեպ տը հաս ն} մ է ԱՄ-ին մի  այն այն 
պա հին, երբ ԳՄ-ն ա մե ն ինչ պատ մ} մ է նրան։ Հետ ևա բար` կա րե լի 
էր են թադ րել, որ ԱՄ-ն ն} յն պա հին ի մա ն} մ է և Բ ակ ցեպ տի, և Բ 
դրա հետ կան չի մա սին, այն պես որ ակ ցեպ տը հա մար վ} մ է հետ-
կանչ ված։ Բայց նման դիր քո րո շ}  մը հաշ վի չէր առ նի ի րա կա ն} մ 
տե ղի }  նե ցա ծը` ի վն աս ա ռա ջար կող ԱՄ-ի։ Թեև ստա ց}  մը մի  ա-
ժա մա նակ է տե ղի }  նե ն} մ, ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել, որ լ} րն 
ստա ցած ԳՄ-ն ակ ցեպ տի մա սին ծա ն}  ց}  մը և հետ կան չի ծա ն} -
ց} մն  ստա ցել է տար բեր պա հե րի։ Ըստ այդմ` պե տք է հա մար վի, որ 
ակ ցեպ տի հետ կան չի մա սին ծա ն}  ց}  մը ստաց վել է մի  այն ակ ցեպ-
տից հե տո, այ սի նքն` }  շա ցած է։ 

Հետ ևա բար` ակ ցեպ տը ծա ն} ց վել է վա վեր ե ղա նա կով և 25000 
ՀՀ դրա մով ա կան ջա կալ նե րի առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնք-
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ված է վա վեր ե ղա նա կով։

 4. Առ ք�  վա ճառ քի ան վա վե ր� թ յ�  նը մո լո ր� թ յան պատ   ճա-

ռով։

 Հար ց է` արդ յո ՞ք ԼՍ-ն կա րող է պն դել առ ք}  վա ճառ քի ան վա վե-
ր} թ յ}  նը Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 312 հոդ վա ծով տր ված կար-
գա վո րում նե րի հի ման վրա։ Դա հնա րա վոր կլի ներ, ե թե առ կա լի-
ներ մո լո ր} թ յ} ն գոր ծար քի բն} յ թի կամ դրա ա ռար կա յի այն պի սի 
հատ կ} թ յ} ն նե րի մա սին, ո րո նք զգա լի ո րեն նվա զեց ն} մ են դրա 
նպա տա կա յին օգ տա գո րծ ման հնա րա վո ր} թ յ} ն նե րը։ 

Սկզ բ} մ պե տք է քն նել այն հար ցը` արդ յոք կա րո ՞ղ է ԼՍ-ն ընդ-
հան րա պես վկա յա կո չել մո լո ր} թ յան առ կա յ} թ յ} նն այն պատ ճա-
ռով, որ մո լոր վել է ոչ թե ին քը, այլ ՆՍ-ն։ 

ՆՍ-ն գոր ծել է իր ներ կա յա ց} ց չա կան լի ա զո ր} թ յան շր ջա նա-
կ} մ։ Նրա բո լոր գոր ծո ղ} թ յ} ն նե րը պե տք է վե րա գր վեն ներ կա-
յաց վո ղին, ընդ ո ր} մ` ինչ պես նրա ի րա վ} նք նե րի, այն պես էլ նրա 
պար տա կա ն} թ յ} ն նե րի սահ ման ման հար ց} մ։ Այս կա նո նից բա-
ցա ռութ յուն չեն կազ մում նաև կա մար տա հայ տ} թ յան տար րե րը։ Մո-
լո ր} թ յ}  նը պատ կա ն} մ է այն տար րե րի թվին, ո րո նք ազ դ} մ են 
կա մար տա հայ տ} թ յան վրա։ Ուս տի, որ պես զի մո լո ր} թ յ} նն է ա կան 
նշա նա կ} թ յ} ն }  նե նա, ներ կա յա ց}  ցի չը պե տք է մո լոր ված լի նի։ 
Հետ ևա բար` ԼՍ-ն կա րող է վկա յա կո չել ՆՍ-ի մո լո ր} թ յ}  նը։ 

Ա պա նաև պե տք է քն նել այն հար ցը, թե արդ յոք ՆՍ -ի են-
թադր} թյ}  նը, որ ԱՄ-ի }  զած ա կան ջա կալ նե րը հին մո դե լի են, 
} ս տի 25000 ՀՀ դրա մը ար դա րաց ված գին է, Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 312 հոդ վա ծի ի մաս տով պե ՞տք է ո րակ վի որ պես մո լո-
ր} թ յ} ն։ 

Գոր ծար քի բն} յ թի վե րա բեր յալ մո լո ր} թ յ} նն ակն հայ տո րեն առ-
կա չէ։ ՆՍ-ն գի տեր, որ գո րծ }  նի առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի 
հետ։ 

Առ կա չէ նաև մո լո ր} թ յ} ն առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի վե րա բեր-
յալ։ Բո լոր մաս նա կից նե րին, այդ թվում` ՆՍ -ին, պա րզ է ե ղել, որ պայ մա-
նագ րի ա ռար կան ց}  ցա փեղ կ} մ ց}  ցա դր ված ա կան ջա կալ նե րն է ին։ 
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Այ դ}  հան դե րձ, ՆՍ-ն են թադ րել էր, որ ց}  ցա դր ված ա կան ջա-
կալ նե րը հին մո դե լի են։ Հա րց է ծա գ} մ, արդ յո ՞ք ար տա դր ման ամ-
սա թի վն  }  սե րի ա կան ար տադ ր} թ յ} ն }  նե ցող տեխ նի կա կան ար-
տադ րան քի այս կամ այն փո փո խ} թ յ}  նը այն պի սի հատ կ} թ յ} ն-
ներ են, ո րո նք զգա լի ո րեն նվա զեց ն} մ են դրա նպա տա կա յին օգ-
տա գործ ման հնա րա վո րութ յ}  նը։ Մի կող մի ց պե տք է են թադ րել, որ 
հին մո դե լը պա կաս պի տա նի չէ օգ տա գո րծ ման հա մար, քան նո րը։ 
Մյ} ս կող մի ց` հե նց ա կան ջա կալ նե րի նման մո դա յիկ ապ րա նք նե րի 
դեպ ք} մ հին կամ նոր մո դել լի նե լն է է ա պես ո րո շ} մ ար տադ րան քի 
ար ժե քը սպա ռո ղի հա մար։ Սպա ռո ղը մի  շտ էլ գե րա դա ս} մ է նո րա-
գ} յ նը։ Վե րա վա ճառ քի գի նը ն} յն պես է ա պես կախ ված է նոր կամ 
հին մո դե լ լի նե լ} ց։ Այս պի սով, թեև գ}  ցե նոր մո դե լի ա կան ջա կալ-
նե րի տեխ նի կա կան ար ժե քն ա վե լի բա րձր չէ, քան ա վե լի հին մո-
դե լի նը, սա կայն մո դե լի նոր լի նե լը կար ևոր դեր է խա ղ} մ շ}  կա յ} մ 
ի րաց ման հնա րա վո ր} թ յան հա մար։ ԼՍ-ն նոր մո դե լը կա րող է վա-
ճա ռել ա վե լի բա րձր գնով, քան հի նը։ Հետ ևա բար` սե րի ա կան ար-
տադր} թ յ} ն }  նե ցող ար տադ րան քի նոր լի նե լը վա ճա ռո ղի, ինչ պես 
նաև գնոր դի հա մար այն պի սի հատ կ} թ յ} ն է, ո րը է ա պես ազ դ} մ է 
դրա նպա տա կա յին օգ տա գո րծ ման վրա։ Սա հետ և} մ է նաև մաս-
նա կից նե րի ակն կա լիք նե րից. ԱՄ-ն ան պայ ման }  զ} մ էր }  նե նալ 
նո րա գ} յն մո դե լը, իսկ ԼՍ-ն էլ ի րոք կա րող էր նո րա գ} յն մո դե լը 
վա ճա ռել ա վե լի բա րձր շ}  կա յա կան գնով։

 
5. Ա րդ յ� ն քը։ 

Այս պի սով, ՆՍ -ի մո լո ր} թ յ}  նը ց}  ցա փեղ կ} մ ց}  ցա դր ված 
ա կան ջա կալ նե րի նոր կամ հին լի նե լ}  վե րա բեր յալ է ա կան նշա նա-
կ} թ յ} ն է }  նե ցել առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նագ րի կնք ման հա մար, 
} ս տի ԼՍ-ն կա րող է վի ճար կել պայ մա նագ րի վա վե րութ յ}  նը, ին-
չի հաս տատ ման հետ ևան քով ԱՄ-ն չի կա րո ղա նա պա հան ջել, որ 
ա կան ջա կալ նե րը հա նձն վեն ի րեն 25000 ՀՀ դրամ գնով։ Այն փաս-
տը, որ մո դե լի ա ռ}  մով մո լո ր} թ յան մե ջ է գտն վել ոչ մի  այն ՆՍ-ն, 
այլ նաև ԱՄ-ն, քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 312 հոդ վա ծի հաշ վառ-
մա մբ, չի բա ցա ռ} մ պայ մա նագ րի վի ճար կման հնա րա վո րութ յ}  նը ։
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Խն դիր 10

1. Գ -ից 10.000.000 ՀՀ դրամ վճա րում պա հան ջե լ�  բան կի 

ի րա վուն քը

 Բան կը կա րող է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 898 հոդ վա ծի 
հի ման վրա ի րա վունք }  նե նալ պա հան ջե լ}  Գ-ից 10.000.000 ՀՀ 
դրամ գ}  մա րի վճա ր}  մը, ո րը բխում է այն առ ք}  վա ճառ քի պայ մա-
նագ րից, ո րը Գ-ն կն քել է Ա-ի հետ։

Դ րա հա մար նախ ան հրա ժե շտ է, որ բան կի }  Ա-ի մի  ջև կնք-
ված լի նի ֆակ տո րին գի պայ մա նա գիր` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 892 հոդ վա ծի ի մաս տով։ Նրա նք պայ մա նա վոր վել են, որ բան կը 
Ա-ին դրա մա կան մի  ջոց ներ կտ րա մադ րի այն պա հա նջ նե րի զիջ ման 
դի մաց, ո րո նք նա }  նի եր րո րդ ան ձա նց ապ րա նք նե րի մա տա կա-
րար ման մա սին պայ մա նագ րե րից։ Բա ցի դրա նից, նրա նք նաև պայ-
մա նա վոր վել են, որ բան կը կս տա նձ նի պար տա պա նի հաշ վա պա-
հ} թ յ}  նը։ Սրա նով առ կա են 892 հոդ վա ծում նա խա տես ված չա փա-
նիշ նե րը։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 892 հոդ վա ծի 3-րդ մա սով պա-
հանջ վող գրա վոր ձևը պահ պան վել է։ Բա ցի դրա նից, ֆի նան սա կան 
գոր ծա կա լը բա նկ է, այն պես որ կա տար ված է նաև Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 893 հոդ վա ծի պա հան ջը։ 

Այն փաս տը, որ շր ջա նա կա յին պայ մա նագ րի կնք ման պա հին այդ 
պա հա նջ նե րը դեռ գո յութ յուն չ}  նե ին, պայ մա նա գի րն ան վա վեր չի 
դա րձ նում։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 894 հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
զիջ ման ա ռար կա կա րող են լի նել նաև ա պա գա պա հա նջ նե րը, ե թե 
շր ջա նա կա յին պայ մա նագ րի կնք ման պա հին դրա նք բա վա կա-
նա չափ ո րո շա կի են, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ն} յ նա կա նաց նել 
դրանք ա մե  նա}  շը դրա նց ծագ ման պա հին։ Ա-ն բան կի ա ռջև պար-
տա վոր վել էր նրան զի ջել բո լոր այն ներ կա և ա պա գա պա հա նջ նե-
րը, ո րո նք ա ռա ջա ցել են կամ կա ռա ջա նան է լե կտ րա կան սար քե րի 
մա տա կա րար ման վե րա բեր յալ սպա ռող նե րի }  ի րա վա բա նա կան 
ան ձա նց հետ նրա գոր ծա րք նե րից։ Դրա նով գոր ծա րք նե րի և գոր-
ծա րար շր ջա նի օբ յե կտ նե րը մի  ան շա նակ պա րզ են ե ղել։ Այն պի սի 
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ման րա մաս ներ, ինչ պես, ա սե նք, յ}  րա քա նչ յուր պա հան ջի չա փը, 
սահ ման վել են ոչ } շ, քան հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րե րի կնք-
ման պա հն է, }  ն} յ նա կա նաց վել այդ պա հին։ Այդ պա հին ա ռա ջա-
ցել է նաև Ա-ի` յ}  րա քա նչ յուր պա հան ջի ի րա վուն քը, ո րը հնա րա վոր 
էր ա ռա նց լրա ց}  ցիչ մաս նա վո րեց ման հա նձ նել բան կին։ Այս պի սով, 
կա տար ված է նաև ո րո շա կի ութ յան պա հան ջը, ո րը նա խա տես ված է 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 894 հոդ վա ծով։

 Հետ ևա բար` բան կի }  Ա-ի մի  ջև կնք ված է ե ղել ֆակ տո րին գի վա-
վեր պայ մա նա գիր։ 

Հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք Ա-ի պա հա նջ նե րը Գ-ի հան դեպ վա վեր 
ե ղա նա կով հա նձն վել են բան կին։ Ա-ն պար տա վոր վել էր է լե կտրա-
կան ապ րա նք նե րի մա սին մա տա կա րար ման պայ մա նագ րե րից 
ա պա գա յում ա ռա ջա ցող բո լոր պա հա նջ նե րի ի րա վուն քը հա նձ նել 
բան կին։ Բան կը պար տա վոր վել էր ստա նձ նել այդ պա հա նջ նե րի 
ի րա վուն քը, բայց ի րա վա բա նա կան ան ձա նց հան դեպ պա հան ջի 
ի րա վուն քը ստա նձ նե լ}  հա մար պայ ման էր դրել, որ ստ}  գի Գ-ի 
վճա ր}  նա կութ յ}  նը։ Հետ ևա բար` բա նկն ի րեն վե րա պա հել է պա-
հա նջ նե րի զիջ ման ա ռա ջար կը մե ր ժե լ}  ի րա վունք։ Պայ մա նագ րի 
կնք ման ա զա տութ յան շր ջա նա կում հնա րա վոր է պայ մա նա գի րը 
ձևա կեր պել նշ ված կեր պով, այդ պի սի պայ մա նա գի րը վա վեր է։ Այ-
սի նքն, ինչ պես եր ևում է, օ րեն քից որ ևէ սահ մա նա փա կում չի բխում։ 

Բան կը, դրա կան արդ յուն քով ա վար տե լով Գ-ի վճա ր}  նա կութ յան 
ստ}  գ}  մը, ստա նձ նել էր պա հան ջը։ Այս պի սով, բան կը զբա ղեց րել 
էր Ա-ի տե ղը։ 

Բայց ո՛չ բան կը և ո՛չ էլ Ա-ն Գ-ին չէ ին տե ղե կաց րել պա հա նջ նե-
րի ի րա վուն քի զիջ ման մա սին, սա կայն Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 397 հոդ վա ծի 2-րդ մա սով զիջ ման վա վե րա կա նութ յան հա մար 
պար տա պա նին տե ղե կաց նե լ}  ան հրա ժեշ տութ յուն սահ ման ված չէ։

 Հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք պա հան ջը դեռ առ կա էր գ} յ քի հանձնման 
պա հին։ Բա նն այն է, որ Գ-ն, դեռ մի  նչև վճա ր}  նա կութ յան ստուգ-
ման ա վա րտն }  պա հան ջը բան կին զի ջե լը, հաշ վա նց էր ա րել Ա-ի 
հան դեպ վա վեր պա հան ջով։ Ե թե այդ հաշ վան ցը վա վեր ե ղած լի-
ներ, Ա-ի պա հան ջը, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 426 հոդ վա ծի 
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հա մա ձայն, մար ված կլի ներ դեռ նախ քան այն պա հը, երբ վեր ջի նս 
կկա րո ղա նար պա հան ջը հա նձ նել բան կին։ 

Հար ց է` արդ յո ՞ք դե ռևս հնա րա վոր է ե ղել հաշ վա նցն Ա-ի հետ, 
թեև վեր ջի նս իր պա հան ջը Գ-ի հան դեպ զի ջել էր բան կին։ Քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 428 հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա պա նը, 
ե թե նրա պար տա տե րը պա հան ջը զի ջում է նոր պար տա տի րոջ, 
կա րող է ա ռա նց որ ևէ սահ մա նա փակ ման նախ կին պար տա տի րոջ 
հան դեպ գո յութ յուն }  նե ցող պա հան ջը հաշ վան ցել նաև նոր պար-
տա տի րոջ հան դեպ։ Այ դ}  հան դե րձ, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
900 հոդ վա ծում այդ հնա րա վո րութ յ}  նը տա րած վում է մի  այն այն 
դեպ քե րի վրա, ո րոն ցում պար տա պա նին չեն հա ղոր դել պա հան ջի 
զիջ ման մա սին։ 

Բ-ն նոր էր ե կել Եր ևան }  Ա-ի նոր հա ճա խո րդն էր։ Ե թե բո լոր 
հին հա ճա խո րդ նե րը ծա նուց վել է ին ֆակ տո րին գի պայ մա նագ րի գո-
յութ յան մա սին (այս պես կոչ ված` բաց ֆակ տո րի նգ), ա պա բա նկն }  
Ա-ն հա մա պա տաս խան ծա ն}  ցում Գ-ին չէ ին ներ կա յաց րել։ Այս պի-
սով, Գ-ն ի րա վի ճա կին ան տեղ յակ էր այն պա հին, երբ ա ռա ջա ցել 
էր նրա պա հա նջն Ա-ի հան դեպ։ Այս դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 900 հոդ վա ծը թ} յ լատ ր} մ է հաշ վա նց նոր պա հան ջա-
տի րոջ հան դեպ։ 

Այ նուա մե  նայ նիվ, Գ-ն հաշ վան ցի մա սին ծա ն}  ցել է ոչ թե բան-
կին, այլ Ա-ին։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 397 հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սը նման դեպ քի հա մար սահ մա նում է, որ պա հան ջի զիջ ման մա սին 
չտե ղե կաց ված պար տա պա նն ի րա վունք }  նի վճա րե լ}  նախ նա կան 
պար տա տի րո ջը` ա զատ վե լով պար տա վո րութ յ}  նից։ Հաշ վան ցը 
պետք է ո րակ վի որ պես այն պի սի վճա րում, ո րը հան գեց նում է պար-
տա վո րութ յան մար մա նը։ 

Այս պի սով, հաշ վան ցով Ա-ի պա հան ջը Գ-ի հան դեպ դա դա րել էր, 
}  բան կը չի կա րող նրա նից պա հան ջել 10.000.000 ՀՀ դրա մի  վճա-
րում։
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2.  Ա-ից 10.000.000 ՀՀ դրամ` գ�  մա րած վար ձավ ճար նե րը 

պա հան ջե լ�  բան կի ի րա վուն քը10.

Պ րոֆ. Ռո լֆ Քնի փե րի կար ծի քը 11

2.1. 10.000.000 ՀՀ դրա մի  հա նձ ն�  մը։

 Բան կը գ}  ցե կա րող է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ-
վա ծի հի ման վրա Ա-ին ներ կա յաց նել 10.000.000 ՀՀ դրամ վե րա-
դա րձ նե լ}  պա հա նջ, ե թե Ա-ն Գ-ի կող մի ց ծա ն} ց ված հաշ վան ցի 
մի  ջո ցով բան կի հաշ վին հա րս տա ցած լի ներ այդ գ}  մա րով` ա ռա նց 
օ րեն ք} մ կամ պայ մա նագ ր} մ սահ ման ված հիմ քի։ 

Սկզ բ} մ ան հրա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք Ա-ն ինչ-որ բան ստա ցել 
է։ Գ-ն գ}  մա րը նրան չի վճա րել, այլ սե փա կան պա հան ջը Ա-ի հան-
դեպ հաշ վան ցել է Ա-ի պա հան ջի հետ։ Այդ հաշ վան ցը Ա-ին ա զա-
տել է նրա ան վի ճե լի վճար ման պար տա վո ր} թ յ}  նից Գ-ի հան դեպ։ 

10  Այս պահանջի իրավ} նքի հիմք գտնել}  համար ինչպես մի շտ անհրա ժեշտ է 
ճշգրտորեն սահմանել այդ պահանջի իրավ} նքը: Մեր գործ} մ անհրաժեշտ է 
հետևյալ տարբերակ} մն  անել. բանկը գ} ցե կարող է հետ պահանջել վճարված 
8.000.000 դրամը: Նման պահանջի իրավ} նք թերևս կարող է առաջանալ այն 
պատճառով, որ Ա-ն չի կատարել իր պայմա նա գրային պարտական} թյ} նը 
(Քաղաքացիական օրենսգրքի 469 կամ 408 }  դրան հաջորդող հոդվածներ): 
Դժվար} թյ} նն այստեղ պայմանագրի խախ տ} մը պարզելն է, քանի որ 
Ա-ն պարտավորվել էր զիջել գոյ} թյ} ն } նեցող պահանջները: Բայց նրա 
պահանջը Գ-ի հանդեպ այլևս գոյ} թյ} ն չ} ներ այն պահին, երբ բանկն 
ավարտել էր վճար} նակ} թյան ստ} գ} մը, այնպես որ կասկածելի է նաև 
պարտավոր} թյան գոյ} թյ} նը: Ավելի ծանրակշիռ է այն հանգամանքը, որ 
բանկը } զ} մ է հետ ստանալ ոչ թե իր կողմի ց վճարված գ} մարը, այլ այն 
գ} մարը, որը համապատասխան} մ է Գ-ի հանդեպ Ա-ի դադարած պահանջի 
չափին, ինչպես նաև հանձնված վարձատր} թյ} նը, այսինքն՝ վարձավճարները: 
Քաղաքացիական օրենս գրքի 469 կամ 408 }  դրան հաջորդող հոդվածներից 
բխող պահանջի իրավ} նքը պարտադիր չէ, որ հանգեցնի այդ արդյ} նքին:
Թեև, որպես կանոն, խնդիրը լ} ծելիս սկզբ} մ օրենքից բխող պահանջի 
իրավ} նքից առաջ ստ} գվ} մ են պայմանագրից բխողները (այս մասին ս} յն 
ձեռնարկի 1-ին մաս} մ), առկա գործ} մ նպատակահարմար է քնն} թյ} նը 
սկսել պահանջի իրավ} նքի այն հիմքից, որն առկա է օրենքով սահմանված 
պարտավորական հարաբեր} թյ} ն} մ:
11 Հեղինակային խմբի անդամն երի մի ջև առկա էին տարաձայն} թյ} ններ 
Ա-ից 1.000.000 ՀՀ դրամ պահանջել}  բանկի իրավ} նքի վերաբերյալ: Ուստի 
այստեղ երկ}  կարծիքն էլ ներկայացվ} մ են:
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Ա զա տ}  մը գո յ} թ յ} ն }  նե ցող պա հան ջից գ} յ քա յին ար ժեք է Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ վա ծի ի մաս տով։ Նրա հան դեպ 
Գ-ի պա հան ջի դա դա ր}  մը նրա հա րս տա ց} մն  է։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ վա ծից բխող պա հան ջի 
ի րա վ} ն քի հա մար մյ} ս նա խա պայ մա նն այն է, որ հա րս տա ց}  մը 
պե տք է տե ղի }  նե ցած լի նի բան կի հաշ վին։ Ֆակ տո րին գի պայ մա-
նագ րի հա մա ձայն` Ա-ն պար տա վոր ված էր հա ճա խո րդ նե րի հետ 
պայ մա նագ րե րից բխող իր բո լոր պա հա նջ նե րը հա նձ նել բան կին։ 
Նա այդ պար տա վո ր} թ յ}  նը կա տա րել է նաև Գ-ի հան դեպ պա-
հանջ նե րի առն չ} թ յա մբ։ Փաս տա ցի զի ջ}  մը, ճի շտ է, դեռ չէր կա-
տար վել, քա նի որ վճա ր}  նա կ} թ յան ստ}  գ}  մը հաշ վան ցի պա հին 
դե ռևս ա վա րտ ված չէր։ Բայց այդ նա խա պայ մա նի վրա հաս նե լն 
այլևս կախ ված չէր Ա-ից։ Կա րե լի է ա սել, որ հաշ վան ցի պա հին պա-
հան ջի ի րա վունքն ար դեն բան կի գ} յ քի կազ մ} մ էր և վճա ր}  նա-
կ} թ յան ստ} գ ման ա վար տի պա հից հա մա պա տաս խան ի րա վուն քը 
կպատ կա ներ նրան։ 

Հաշ վան ցն ընդ հա տել է վե րո գր յալ բնա կա նոն գոր ծըն թա ցը։ 
Այ սի նքն` դա դա ր}  մը հաշ վան ցի արդ յ} ն ք} մ հան գեց րել է բան-
կի գ} յ քա յին ի րա վունք նե րի ծա վա լի նվազ ման։ Բան կի գ} յ քա յին 
ի րա վունք նե րի ծա վա լի նվազ ման դի մաց ան մի  ջա կա նո րեն կա Ա-ի 
գ} յ քա յին զա նգ վա ծի ա վե լա ց} մ։ Ա-ի գ} յ քա յին զա նգ վա ծի ա վե լա-
ց}  մը բան կի գույ քա յին կո րս տի ան մի  ջա կան հետ ևա նքն է։ Հետ ևա-
բար` Ա-ի հա րս տա ց}  մը կա տար վել է բան կի հաշ վին։ 

Հար ց է նաև` արդ յո ՞ք Ա-ի հա րս տաց ման և դրա հետ ևան քով կա-
տար ված բան կի գ} յ քի նվա զեց ման հա մար ի րա վա կան հի մք գո-
յ} թ յ} ն }  նի։ Ճի շտ է, Գ-ի կող մի ց հաշ վան ցի ծա ն}  ց}  մը տե ղի է 
}  նե ցել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 426 հոդ վա ծի հի ման վրա, 
հետևա բար` եր կ}  պա հա նջ նե րի դա դա ր} մն  ի րա վա չափ է, բայց այս 
ի րա վա կան հետ ևան քը չի պա տաս խա ն} մ այն հար ցին, թե արդ յո ՞ք 
Ա-ի հա րս տա ց}  մը բան կի հաշ վին ևս ի րա վա կան հի մք } նի։ Սրա 
հա մար պե տք է նշել, որ պա հան ջի ի րա վուն քը հաշ վան ցի պա հին, 
ճի շտ է, դեռ հա նձն ված չի ե ղել, բայց Ա-ն պայ մա նագ րով պար տա-
վոր վել էր զի ջել հա մա պա տաս խան պա հան ջը և ար դեն ձեռ նար կել 
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էր այն ա մե  նը, ինչ ի րե նից էր կախ ված, որ պես զի զի ջ}  մը նաև փաս-
տա ցի տե ղի }  նե նա։ Նրա հա րս տաց ման հա մար, որն ա ռա ջա ցել է 
Գ-ի հան դեպ պար տա վո ր} թ յ}  նից ա զատ վե լ}  արդ յուն քում, չի ե ղել 
որ ևէ ի րա վա կան հի մք, ո րը նա կա րո ղա նար վկա յա կո չել բան կի 
առջև։ Այս պի սով, նրա }  բան կի մի  ջև հա րա բե ր} թ յ}  ն} մ հա րս տա-
ց} մն  ի րա վա կան հի մք չ}  նի և ար դա րաց ված չէ։ 

Ա-ն չէր մաս նակ ցել հաշ վան ցին և չէր էլ կա րող խան գա րել դրան։ 
Հետ ևա բար` նրան չի կա րե լի մե  ղադ րել, որ խախ տել է իր պար տա-
կա ն} թ յ}  նը։ Այ դ}  հան դե րձ, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 
հոդ վա ծից բխող պա հան ջի ի րա վ} ն քի գո յ} թ յան հա մար նա խա-
պայ ման չէ ո՛չ պար տա վո ր} թ յան խախ տ}  մը հա րս տա ցա ծի կող մի ց 
և ո՛չ էլ նրա մե  ղա վո ր} թ յա մբ գոր ծե լը։ Կար ևոր է բա ցա ռա պես այն 
հա րս տա ց} մն  ե րի հա վա սա րա կշ ռ}  մը, ո րո նք ան ձը ստա ցել է այն 
ան ձի հաշ վին, } մ }  նեց ված քը նվա զել է։

 Բան կը տեղ յակ չի ե ղել ո՛չ հաշ վան ցի հետ կապ ված ի րա վի ճա-
կին և ո՛չ էլ փաս տա ցի ծա ն} ց ված հաշ վան ցին։ Հետ ևա բար` առ կա 
չէ այն պի սի մի  ի րա վի ճակ, ո րը, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1099 հոդ վա ծի 4-րդ կե տի, կա րող էր վտան գել վե րա դա րձ նե լ}  պա-
հան ջի նրա ի րա վ} ն քը։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1099 հոդ վա-
ծով սահ ման ված դեպ քե րն ակն հայ տո րեն առ կա չեն։

 Այս պի սով, բան կը կա րող է Ա-ից պա հան ջել, որ ի րեն հա նձ նի 
10.000.000 ՀՀ դրամ։ Բայց դրա նով ստ}  գ}  մը դեռ ա վա րտ ված չէ։ 
Բա նն այն է, որ բան կը պայ մա նագ րով պար տա վոր ված է Ա-ին փո-
խան ցել ի րեն փո խա նց ված պա հան ջի ամ բո ղջ գ}  մա րը, այ սինքն` 
10.000.000 ՀՀ դրա մ։ Բայց նա սկզ բ} մ, ինչ պես և նա խա տես ված 
է պայ մա նագ ր} մ, վճա րել է մի  այն 80%-ը, այ սի նքն` 8.000.000 
ՀՀ դրա մ։ Քա նի որ Ա-ն այժմ պար տա վոր ված է վճա րել նրան այն 
10.000.000 ՀՀ դրա մը, որն ինքն ա ռա նց որ ևէ ի րա վա կան հիմ քի 
ստա ցել է Գ-ից, բա նկն իր հեր թին պար տա վոր է Ա-ին փո խան ցել 
դե ռևս պա կա սող 2.000.000 ՀՀ դրա մը։ Խե լա միտ կլի նի, որ Ա-ն }  
բան կը հա մա ձայ ն} թ յան հաս նեն առ այն, որ Ա-ն ի սկզ բա նե պար-
տա վոր է բան կին վճա րել մի  այն 8.000.000 ՀՀ դրա մ։ Ե թե նրա նց 
չհա ջող վի հաս նել այդ պի սի հա մա ձայ ն} թ յան, ա պա ինչ պես Ա-ն, 
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այն պես էլ բան կը կա րող են, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 426 
հոդ վա ծի, մի  ա կող մա նի ո րեն հայ տա րա րել 2.000.000 ՀՀ դրա մի  
չա փով հաշ վա նց ման մա սի ն։

2.2.  Վար ձավ ճար նե րի վճա ր�  մը։ 

Ա-ն պայ մա նագ րով պար տա վոր վել էր բան կին զի ջել Գ-ի հան-
դեպ 10.000.000 ՀՀ դրա մի իր պա հան ջի ի րա վուն քը և վճա րել վար-
ձավ ճար նե րը։ Բան կը պար տա վոր վել էր պա հա նջն ստա նձ նե լիս 
Ա-ին վճա րել հա մա պա տաս խան գ}  մա րի 80%-ը, որ պի սի պար տա-
վո ր} թ յ}  նը վեր ջի նս կա տա րել է։ 10.000.000 ՀՀ դրա մը հա նձ նե-
լով բան կին` Ա-ն ն} յն պես կա տա րել է իր պար տա վո ր} թ յ} նն այն-
քա նով, որ քա նով Գ-ի հան դեպ նախ նա կան պա հան ջի ի րա վուն քը 
ան ցն} մ է բան կի գ} յ քի կա զմ, թեև պա հան ջի ի րա վ} ն քի հիմ քը 
պայ մա նագ րա յին չէ։ 

Ֆակ տո րին գի պայ մա նա գի րը Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նս գր քի 469 
հոդ վա ծի հա մա ձայն լ}  ծե լ}  ոչ մի  հի մք չկա։ Դրա նով իսկ պայ մա նա-
գի րը, նաև բան կին վար ձավ ճար ներ վճա րե լ}  Ա-ի պայ մա նագրա յին 
պար տա կա ն} թ յ}  նը մն } մ են }  ժի մե ջ։ Հետ ևա բար` բան կը կա րող 
է Ա-ից պա հան ջել պայ մա նագ րի կա տա ր} մ։

 
Ար սեն Թա վա դյա նի կար ծի քը

2.1. 10.000.000 ՀՀ դրա մի  հա նձ ն�  մը։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 895 հոդ վա ծի հի ման վրա Ա-ն 
պա տաս խա նատ վ} թ յ} ն է կր} մ բան կի առջև պա հան ջի ի րա կան 
լի նե լ}  հա մար։ Զիջ ման ա ռար կա դրա մա կան պա հան ջը հա մար-
վ} մ է ի րա կան, ե թե հա ճա խո րդն օժտ ված է դրա մա կան պա հան ջի 
փո խա նց ման ի րա վ} ն քով, և այդ պա հան ջի զիջ ման պա հին նրան 
հայտ նի չեն այն պի սի հան գա մա նք ներ, ո րո նց }  ժով պար տա պա նն 
ի րա վ} նք }  նի չկա տա րե լ}  պա հան ջը։

Քն նա րկ վող գոր ծում Գ-ն հայ տա րա րել է Ա-ին, որ գի նի նե րի սառ-
նա րա նի մա տա կա րար ման հա մար պա հան ջը հաշ վան ցում է մի  պա-
հան ջով, որն }  նե ցել է նրա հան դեպ մե կ }  րիշ գոր ծար քի հի ման վրա։ 



173

Ի րա կան լի նե լ}  նա խա պայ մա նն այն է, որ պա հան ջի զիջ ման 
պա հին Ա-ին հայտ նի չէ ին այն պի սի հան գա մա նք ներ, ո րո նց }  ժով 
Գ-ն ի րա վ} նք }  նի չկա տա րե լ}  պա հան ջը։ Պար տա վո ր} թ յան կա-
տա ր}  մը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 424 հոդ վա ծի հի ման վրա 
պար տա վո ր} թ յան դա դար ման հի մք է, ո րը են թադ ր} մ է ո րո շա կի 
պար տա վո ր} թ յան բնե ղե նով կա տա ր} մ։ Որ ևէ այլ հիմ քով պար տա-
վո ր} թ յան դա դա ր}  մը չի կա րող դի տվել կա տա ր} մ։ Հաշ վան ցը ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 426 հոդ վա ծի հի ման վրա պար տա վո-
ր} թ յան դա դար ման այլ հի մք է և չի ն} յ նա ն} մ կա տար ման հետ։ 

Ա կն հայտ է, որ Ա-ն պար տա վոր էր տեղ յակ լի նել, որ Գ-ն ի րա-
վ} նք }  նի հաշ վա նց կա տա րել, ո րի }  ժով ի րա վ} նք }  նի բնե ղե-
նով չկա տա րել պար տա վո ր} թ յ}  նը բան կի առջև։ Այս տե սա նկ յ} -
նից պա հան ջը չի կա րող ի րա կան լի նել, հետ ևա բար` Ա-ն պե տք է 
պա տաս խա նատ վ} թ յ} ն կրի բան կի առջև ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 895 հոդ վա ծի հի ման վրա։

2.2.  Վար ձավ ճար նե րի վճա ր�  մը։ 

Ա-ն պայ մա նագ րով պար տա վոր վել էր բան կին զի ջել Գ-ի հան դեպ 
18.000.000 ՀՀ դրա մի  իր պա հան ջը, ո րից 10.000.000 ՀՀ դրա մը, 
ինչ պես վե րևում հիմն  ա վոր վեց, ի րա կան չէր, ինչ պես նաև պար տա-
վոր վել էր վճա րել վար ձավ ճար նե րը։ Բան կը պար տա վոր վել էր` պա-
հան ջի ի րա վուն քը ստա նձ նե լիս Ա-ին վճա րել 80%։ Բան կը կա տա րել 
է իր պար տա վո ր} թ յ}  նը։ 

Այս ա ռ}  մով մի  ակ ս} բ յեկ տը, ո րը կա րող է վկա յա կո չել է ա կան 
խա խտ ման հիմ քով պայ մա նագ րի լ} ծ ման փաս տը, բա նկն է։ Ա ռա նց 
այդ պի սի լ} ծ ման փաս տի վկա յա կոչ ման, պայ մա նա գի րը }  դրանով 
նաև բան կին վար ձավ ճար ներ վճա րե լ}  Ա-ի պայ մա նագրա յին պար-
տա կա ն} թ յ}  նը մն } մ են }  ժի մե ջ։ Հետ ևա բար` բան կը կա րող է 
Ա-ից պա հան ջել պայ մա նագ րի կա տա ր} մ։ 

3.  Ա-ից 6.400.000 ՀՀ դրա մի  վճա ր�  մը պա հան ջե լ�  բան կի 

ի րա վուն քը 
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3.1. Պա հան ջի ի րա վ� նք պայ մա նագ րի հի ման վրա։

Վ ճա ր}  նա կ} թ յ}  նը ստ}  գե լ} ց և Գ-ի հան դեպ 8.000.000 ՀՀ 
դրա մի  Ա-ի պա հան ջի ի րա վուն քը ստա նձ նե լ} ց հե տո ա ռա ջա ցած 
Գ-ի ան վճա ր}  նա կ} թ յան պատ ճա ռով բա նկն ի վի ճա կի չի ե ղել բռ-
նա գան ձե լ}  այդ պա հան ջը։ 

6.400.000 ՀՀ դրա մի  հետ վճա ր}  մը պա հան ջե լ}  բան կի ի րա-
վուն քը գ}  ցե կա րող է բխել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 895 հոդ-
վա ծից։ Այ դ}  հան դե րձ, բան կը պայ մա նագ րով պար տա վոր վել է 
ստ}  գել պար տա պան նե րի վճա ր}  նա կ} թ յ}  նը և դրա կան արդ յ} ն-
քից հե տո ստա նձ նել պա հա նջ նե րի ի րա վուն քի բո լոր ռիս կե րը, այ-
սի նքն` նաև պար տա պա նի ան վճա ր}  նա կ} թ յան ռիս կը։ Այս ռիս կը 
ստա նձն ե լ}  հա մար բա նկն } ղ ղա կի ո րեն սահ մա նել է ան վճա ր} -
նա կ} թ յան ստ} գ ման հա տ} կ վար ձավ ճար։ Այ սի նքն` մե  նք այս տեղ 
գո րծ }  նե նք, այս պես կոչ ված, «իս կա կան ֆակ տո րին գի» հետ, ո րի 
ա ռար կան պա հա նջ նե րը զի ջե լն է ի րե նց ի րա վա կան }  փաս տա կան 
վի ճա կով, այն է` պա հան ջի ի րա կան լի նե լը, ինչ պես նաև պար տա-
պա նի վճա ր}  նա կ} թ յ}  նը։ 

Այս պայ մա նա վոր վա ծ} թ յ} նն ընդ հան րա պես հա մա պա տաս-
խա ն} մ է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 892 հոդ վա ծի նպա տա կին, 
ըստ ո րի` բան կի հա ճա խոր դը ևս պե տք է պա տաս խա նատ վութ յուն 
կրի մի  այն պա հան ջի ի րա կան լի նե լ}  հա մար։ 

Ոչ մի  կաս կած չկա, որ Ա-ն պա հան ջի ի րա վունք }  նի Գ-ի հան-
դեպ։ Գ-ի ան վճա ր}  նա կ} թ յան ռիս կը պե տք է կրեր բան կը։ 

Այս պի սով, բան կը պայ մա նագ րից բխող ի րա վ} նք չ}  նի Ա-ից 
պա հան ջե լ}  ի րեն հա նձ նե լ 6.400.000 ՀՀ դրամ։

3.2. Ան հի մն  հա րս տաց ման հիմ քով պա հան ջի ի րա վ� ն քը։

 Բան կը չ}  նի նաև պա հան ջի ի րա վ} նք ան հի մն  հա րս տաց ման 
հիմ քով, քա նի որ բան կը 6.400.000 ՀՀ դրամ վճա րել է Ա-ին իր պայ-
մա նագ րա յին պար տա վո րութ յան հի ման վրա, այ սի նքն` դրա հա մար 
ի րա վա կան հի մք է }  նե ցել։ 
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4.  Ա-ից 640.000 ՀՀ դրա մի  վճա ր� մ պա հան ջե լ�  բան կի ի րա-

վուն քը 

 Բան կը գ}  ցե կա րող է ի րա վունք }  նե նալ Ա-ից պա հան ջե լ}  ի րեն 
վե րա դա րձ նել այն 640.000 ՀՀ դրա մը, ո րով վար կա վո րել է նրան, 
երբ Ա-ն Է-ի հան դեպ իր պա հան ջը զի ջել է բան կին։ Այս պա հան-
ջի ի րա վուն քը, թե րևս, կա րող է բխել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
895 հոդ վա ծից։ Դրա նա խա պայ մա նն այն է, որ Ա-ն պա տաս խա-
նատվ} թ յուն կրի Է-ի վճա ր}  նա կութ յան հա մար։ 

Այդ հոդ վա ծի տե քս տի հա մա ձայն` հա ճա խոր դը մի  այն պար տա-
վոր է պա տաս խա նատ վութ յուն կրել զիջ ման են թա կա պա հան ջի 
ի րա վուն քի ի րա կան լի նե լ}  հա մար։ Այ դ}  հան դե րձ, կող մե  րն ի րենց 
պայ մա նագ րա յին ա զա տութ յան շր ջա նա կում հնա րա վո րութ յուն } -
նեն ռիս կե րը բաշ խե լ}  այլ կե րպ, քան } ղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված 
է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 895 հոդ վա ծի 1-ին մա սով։ Կող մե  րն 
այս տեղ օգտ վել են այդ հնա րա վո րութ յ}  նից։ Ա-ն } ղ ղա կի ո րեն ստա-
նձ նել է մաս նա վոր հա ճա խո րդ նե րի/ս պա ռող նե րի ան վճա ր}  նա-
կութ յան ռիս կը, դրա նից ստա նա լով այն ա ռա վե լութ յ}  նը, որ պար-
տա վոր չէ վճա րել վճա ր}  նա կութ յան ստուգ ման վար ձավճար նե րը։ 
Այս պի սով, նա պե տք է պա տաս խա նատ վութ յուն կրեր Է-ի վճա ր} -
նա կութ յան հա մար։ Այս տեղ առ կա է, այս պես կոչ ված, «ա նիս կա կան 
ֆակ տո րին գի» ի րա վի ճակ, որն իր տն տե սա կան գոր ծա ռ} յ թի տե-
սա նկ յ}  նից ա վե լի շուտ փո խա ռութ յա նը բնո րոշ գծեր }  նի. բան կը 
գ}  մար է տրա մադ րում և ի րա վունք }  նի այն հետ պա հան ջե լ} , ե թե 
չկա րո ղա նա գ}  մա րը բռ նա գան ձել պար տա պա նից։ 

Հաշ վի առ նե լով այս պայ մա նագ րա յին ի րա վի ճա կը, ո րը թ} յ-
լատրե լի է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 895 հոդ վա ծով, բան կը 
ի րա վունք }  նի Ա-ից պա հան ջե լ}  ի րեն վե րա դա րձ նել 640.000 ՀՀ 
դրա մը։

5.  Ա-ից 1.600.000 ՀՀ դրա մի  վճա ր� մ պա հան ջե լ� ` ԳՏ -ի ի րա-

վուն քը 
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5.1. Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 895 հոդ վա ծի հիմ քով պա-

հան ջի ի րա վուն քը։

 Ա նհ րա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք ԳՏ-ն ի րա վունք }  նի Ա-ից պա-
հան ջե լ}  վե րա դա րձ նել այն 1.600.000 ՀՀ դրա մը, որն ին քը վճա րել 
է նրան, երբ Ա-ն իր պա հան ջը Ձ-ի հան դեպ զի ջել է ԳՏ -ին։ Այս պա-
հան ջի ի րա վուն քը գ}  ցե կա րող է բխել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 895 հոդ վա ծից։ 

Այդ պա հան ջի ի րա վուն քի առ կա յութ յան նա խա պայ մա նը այն է, 
որ Ա-ի }  ԳՏ -ի մի  ջև կնք ված լի նի ֆակ տո րին գի վա վեր պայ մա նա-
գիր։ 

Եր կ}  կող մե  րի փո խա դա րձ պար տա կա նութ յուն նե րը հա մա պա-
տաս խա նում են Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 892 հոդ վա ծում նշ-
ված նա խա պայ ման նե րին։ Պայ մա նա գի րը նաև կնք վել է գրա վոր։

 Սա կայն ԳՏ-ն մաս նա վոր ֆի զի կա կան ան ձ չէր։ Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 893 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ֆակ տո րին գի պայ մա-
նագ ր} մ որ պես ֆի նան սա վո րող ինս տի տուտ կա րող են հան դես գալ 
մի  այն բան կե րն }  այլ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը։ Ուս տի 
պայ ման ա գի րը ԳՏ -ի }  Ա-ի մի  ջև չի կա րող ո րակ վել որ պես ֆակ-
տո րին գի պայ մա նա գիր։ Հետ ևա բար` ԳՏ-ն չի կա րող պա հան ջ ներ-
կա յաց նել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 895 հոդ վա ծի հի ման վրա։

5.2. Պա հան ջի ի րա վուն քի այլ հիմ քեր։ 

Ա-ն իր պա հան ջը Ձ-ի հան դեպ զի ջել է ԳՏ -ին։ Ա-ն պար տա վոր-
վել էր զի ջել, իսկ ԳՏ-ն էլ պար տա վոր վել էր ստա նձ նել հա մա պա-
տաս խան պա հան ջի ի րա վունքն }  Ա-ին փո խան ցել պա հան ջի ար-
ժե քի 80%-ը կազ մող գ}  մար։ Բա նակ ցութ յուն նե րը և կա մար տա հայ-
տ} թյուն նե րը` պա հան ջը զի ջե լ}  պար   տա վո րութ յան մա սին և դրան 
հա ջոր դած փաս տա ցի զի ջ}  մը կա տար վել են կա մա վոր` մաս նա վոր 
ինք նա վա րութ յան շր ջա նա կում և ոչ թե զուտ ձևա կա նո րեն։ Քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 303 հոդ վա ծում թվա րկ ված ան վա վե րութ յան 
հիմ քե րից ոչ մե  կն այս պայ մա նա վոր վա ծութ յան դեպ քում առ կա չէ։ 

Այ դ}  հան դե րձ, կող մե  րն ի րե նց գոր ծա րար կա պին տվել է ին 
« ֆակ տո րի նգ» ան վա ն}  մը։ Որ պես այդ պի սին` այս գոր ծար քը ֆակ-
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տո րի նգ է, սա կայն հա րց է ծա գ} մ` արդ յո ՞ք դա ընդ հան րա պես ան-
վա վեր է դա րձ ն} մ պա հան ջի ի րա վուն քի զիջ ման պայ մա նա վոր վա-
ծ} թ յ}  նը։ 

Ա նհ րա ժե շտ է ել նել այն սկզ բունք նե րից, ո րո նք գոր ծում են նաև 
հայ կա կան ի րա վուն քում և, ո րո նց հա մա ձայն, պայ մա նագ րի սխալ 
ան վա ն}  մը չի հան գեց նում պայ մա նագ րի ան վա վե րութ յա նը (falsa 
demonstratio non nocet), և պայ մա նագ րե րը մե կ նա բա նե լիս պե տք է 
ել նել այն են թադ րութ յ}  նից, որ կող մե  րը ցան կա նում են ի րե նց մի  ա-
հա մուռ կա մա յին գոր ծո ղ} թ յ} ն նե րից ո րո շա կի հետ ևա նք ներ բխեց-
նել (favor contractus)։

 Կի րա ռե լով այս սկզ բունք նե րը` ան հրա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո՞ք 
ԳՏ -ի }  Ա-ի մի  ջև պայ մա նա գի րը, չբա վա րա րե լով ֆակ տո րին գի 
պայ մա նագ րի նա խա պայ ման նե րը, չի՞ հա մա պա տաս խա նում Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 397-405 հոդ ված նե րի նա խա պայ ման նե-
րին։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 397 }  404 հոդ ված նե րը են-
թադրում են, որ եր կ}  կող մե  րը պայ մա նա վոր վում են կն քե լ}  գրա-
վոր գոր ծա րք, ըստ ո րի` կող մե  րից մե  կի պա հան ջը եր րո րդ ան ձի 
հան դեպ պե տք է փո խա նց վի մյուս կող մի ն, և այդ պայ մա նա վոր-
վա ծ} թ յ}  նը կա տար վում է պա հան ջը փաս տա ցի զի ջե լով։ Պար տա-
պա նի հա մա ձայ նութ յ}  նը դրա հա մար հար կա վոր չէ։ 

Գ րա վոր գոր ծա րք առ կա է, ան գամ ե թե դրան սխալ ան վա նում է 
տր վել, ճի շտ այդ պես առ կա է նաև Ձ-ի հան դեպ Ա-ի պա հան ջի փաս-
տա ցի զի ջ}  մը ԳՏ -ին։ 

Այ սի նքն` հա մո զիչ հիմ քեր կան ա սե լ} , որ տե ղի է }  նե ցել պա-
հան ջի վա վեր զի ջում։ 

Ս րա նից հե տո ան հրա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք Ա-ն որ պես նախ-
նա կան պար տա տեր պար տա վոր ված է նոր պար տա տեր ԳՏ -ին վե-
րա դա րձ նել վեր ջի նիս վճար ած 1.600.000 ՀՀ դրա մն  այն բա նից հե-
տո, երբ Ձ-ն դար ձել է ան վճա ր}  նակ։ Նման պա հան ջի ի րա վուն քը 
գ}  ցե կա րող է բխել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 405 հոդ վա ծից։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 405 հոդ վա ծը սահ մա նում է նախ-
նա կան պար տա տի րոջ, այ սի նքն` մե ր դեպ քում` Ա-ի պա տաս խա-
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նատ վութ յ}  նը փո խա նց ված պա հան ջի վա վե րութ յան, բայց ոչ պար-
տա պա նի կող մի ց փաս տա ցի վճար ման հա մար։ 

Առ կա գոր ծում պա հան ջի վա վե րութ յ}  նը կաս կած չի հա ր}  ցում։ 
Հար ցը մի  այն Ձ-ի ան վճա ր}  նա կութ յունն է։ Բայց դրա հա մար նախ-
նա կան պար տա տե րը պա տաս խա նատ վութ յուն չի կր} մ։ Այլ հա րց 
է, ե թե նախ նա կան պար տա տե րը պար տա պա նի հա մար ե րաշ խա-
վո րութ յուն ստա նձ ներ, ին չը տե ղի չի }  նե ցել։ Այն փաս տը, որ բան-
կի հետ պայ մա նագ րի կե տե րը վճա ր}  նա կութ յան ստուգ ման մա սին 
այս պայ մա նագ րում չեն նե րառ վել, չի կա րող մե կ նա բան վել որ պես 
այդ պի սի ե րաշ խա վո րութ յուն։ 

Այս պի սով, ԳՏ-ն չի կա րող Ա-ից պա հան ջել վե րա դա րձ նել 
1.600.000 ՀՀ դրա մը։
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Խն դիր 11

1. A-ի կրած ծախ սե րը` ջրի պատ ճառ ած վն ա սի հետ ևան քո վ

A-ն նկա տել է, որ իր սեն յա կի ա ռաս տա ղից ջուր է կա թում։ Նա 
ճի շտ են թադ ր} թ յ} ն է ա րել, որ դրա պատ ճա ռը կա րող է լի նել մի  այն 
վեր ևի բնա կա րա նը։ Ջար դել է դրա դ}  ռը, ին չի պատ ճա ռով վն ա սել 
է ինքն ի րեն }  պատ ռել իր սվի տե րը։ Նա ան մի  ջա պես կտ րել է ջրի 
հոս քը, ջր մ}  ղա գո րծ կան չել և, վճա րե լով նրան, կար գադ րել է վե րա-
նո րո գել ջրի խո ղո վա կը, ա պա նո րո գել է բնա կա րա նի հա տա կը և իր 
սե փա կան բնա կա րա նի ա ռաս տա ղը։ Դրա նից հե տո ներ կել է տվել 
B-ի բնա կա րա նի պա տե րը և վճա րել դրա հետ կապ ված ծախ սե րը։

A-ն, փաս տո րեն, ցան կա նում է ներ կա յաց նել B-ին հետ ևյալ պա-
հա նջ նե րը`

-  հա տ}  ցել սվի տե րի ար ժե քը,
-  հա տ}  ցել իր բ} ժ ման ծախ սե րը,
-  հա տ}  ցել ջրի խո ղո վա կի նո րոգ ման ծախ սե րը,
-  հա տ}  ցել իր սե փա կան բնա կա րա նի ա ռաս տա ղի` ջրից 

ա ռա ջա ցած վն ա սի վե րաց ման ծախ սե րը,
-  հա տ}  ցել B-ի բնա կա րա նի պա տե րը ներ կե լ}  ծախ սե րը,
- վ ճա րել B-ի բնա կա րա նի հա տա կի նո րոգ ման հա մար։
 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1052 }  1053 հոդ ված նե րի վրա 

հիմն  ված պա հան ջի ի րա վուն քի ա ռա ջին նա խա պայ մա նը` հա մա-
ձայն  Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1048 հոդ վա ծի, պահ պան ված է, 
այն է` A-ն, ա ռա նց B-ից հա նձ նա րա րութ յուն, ց}  ցում ստա նա լ}  կամ 
որ ևէ այլ ե ղա նա կով նրա կող մի ց պար տա վո րեց վե լ} , գոր ծել է օբ-
յեկ տիվ շա հե րից ել նե լով }  B-ի ի րա կան կամ հա վա նա կան սուբ յեկ-
տիվ մտադ րութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան` B-ին պատ ճառ վե լիք 
վն ա սը կան խե լ} , իր պար տա վո րութ յուն նե րը կա տա րե լ}  կամ ընդ-
հան րա պես իր ի րա վա չափ շա հե րը պա շտ պա նե լ}  հա մար։ 

A-ն }  B-ն բազ մաբ նա կա րան շեն քում եր կ}  ա ռան ձին բնա կա-
րան նե րի սե փա կան ա տե րեր են։ Որ պես այդ պի սիք` նրա նք ի րա վա-
ս}  են ի րե նց բնա կա րան նե րն օգ տա գոր ծել սե փա կան ցան կ}  թյա նը 
հա մա պա տաս խան։ Նրա նք, ի հար կե, }  նեն ընդ հա նուր պար տա վո-
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րութ յուն ներ ընդ հա նուր օգ տա գո րծ ման տա րա ծք նե րի պահ պան-
ման առն չութ յա մբ և, հար ևան լի նե լով, պար տա վոր են հաշ վի նս տել 
մե  կը մյ}  սի շա հե րի հետ, սա կայն նման պար տա վո րութ յուն նե րի 
առ կա յութ յան հետ ևան քով սե փա կա նա տե րե րի մի  ջև հա նձ նա րա-
րութ յան ի րա վա հա րա բե րութ յուն ներ կամ մե  կի նկատ մա մբ մյ}  սի` 
ց}  ցում ներ տա լ}  ի րա վունք չի ա ռա ջա նում։ Ի րա վի ճա կը կա րող էր 
այլ լի նել, ե թե A-ն լի ներ տան կա ռա վա րիչ։ Բայց այդ պես չէ։ Այս պի-
սով, առ կա է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1048 հոդ վա ծի ա ռա ջին 
նա խա պայ մա նը, այն է` պայ մա նագ րա յին կամ պայ մա նագ րա յի նին 
մոտ հա րա բե րութ յան բա ցա կա յութ յ}  նը։

 Հա ջոր դիվ A-ն պե տք է գոր ծած լի նի B-ին պատ ճառ վե լիք վն ա-
սը կան խե լ}  կամ իր պար տա վո րութ յուն նե րը կա տա րե լ}  նպա-
տա կով։ Ակն հայ տո րեն ջրի խո ղո վա կի թե րութ յ}  նը հան գեց նում է 
B-ի բնա կա րա նի վն աս մա նը։ Այս պի սով, առ կա է գ} յ քա յին վն աս։ 
Բա ցի դրա նից, ի հար կե, B-ն ի րա վունք }  նի իր բնա կա րա նն օգ տա-
գոր ծե լ}  ինչ պես կա մե  նա, սա կայն նա մի  ա ժա մա նակ պար տա վոր 
է }  շադրութ յուն դա րձ նել այն բա նին, որ բնա կա րա նի օգ տա գոր-
ծ}  մը կամ կա ռա վա ր}  մը վն աս ներ չա ռա ջաց նի }  րիշ ան ձա նց հա-
մար (Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 10711 հոդ ված)։ Այս պի սով, ջրի 
հասցրած վն ա սի մե  ծա ց}  մը կան խե լ}  A-ի մի  ջամ տութ յ}  նն օգ նում 
է նաև B-ին կա տա րե լ}  իր պար տա վո րութ յուն նե րը։ 

Ը նդ ո րում` այս տեղ գո րծ }  նե նք օբ յեկ տիվ չա փա նիշ նե րի հետ։ 
Հետ ևա բար` B-ի այն ա ռար կութ յ}  նը, որ նրան չեն հե տա քրք րում ոչ 
բնա կա րա նը և ոչ էլ դրա վի ճա կը, որ ևէ նշա նա կութ յուն չ}  նի վն ա սի 
և պար տա վո րութ յան սահ ման ման հա մար։ Ընդս մի ն, առ կա է նաև 
վն ա սը կան խե լ}  և պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման նա խա պայ-
մա նը։

Ս րա նով հան դե րձ, A-ի գոր ծո ղութ յուն նե րի շար ժա ռի թը ե ղել է 
նաև իր սե փա կան բնա կա րա նին պատ ճառ վե լիք վն ա սը կան խե լը։ 
Ուս տի նա ոչ մի  այն զբաղ վել է B-ի, այլև իր սե փա կան գոր ծե րով։ 
Հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք եր կա կի նպա տա կաուղղ վա ծութ յուն }  նե-
ցող այդ պի սի գոր ծե լա կեր պը հա մա պա տաս խա նում է Քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 1048 հոդ վա ծի նա խա պայ ման նե րին։ Այս հար-
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ցին պա տաս խա նե լ}  հա մար է ա կան նշա նա կութ յուն }  նի այն, թե 
արդ յոք գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րո ղը մտա դիր չի ե ղե ՞լ գոր ծե լ}  
մի  այն սե փա կան շա հե րից ել նե լով։ Այն, որ նրա գոր ծո ղութ յուն նե րն 
ի րեն ևս օ գուտ են բե րում, որ ևէ ձևով չի փո խում այն ի րա վի ճա կը, 
որ դրա նով օբ յեկ տի վո րեն կա նխ վում է եր րո րդ ան ձին պատ ճառ վե-
լիք վն ա սը կամ դրա նք } ղղ ված են նաև իր պար տա վո րութ յուն նե րը 
կա տարե լ} ն։ Ան կախ այն բա նից` ի շահ }  րի շի գոր ծո ղ} թ յ} ն ներ 
կա տա րո ղը հե տա պն դո ՞ւմ է սե փա կան շահ, թե՞ ոչ, ե թե իր գոր ծո-
ղ} թ յ} ն նե րն օբ յեկ տի վո րեն օ գ} տ են բե ր} մ եր րո րդ ան ձի, ա պա 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1048 հոդ վա ծը նման ի րա վա հա րա-
բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման հա մար կի րա ռե լի է։ 1048 հոդ վա ծի 
մե կ այլ նա խա պայ մա նն այն է, որ A-ի մի  ջամ տութ յունն ակն հայ տո-
րեն օբյեկ տի վո րեն ա ռա վե լութ յուն կամ օ գուտ է տվել B-ին և այդ 
մի  ջամտութ յ}  նը հա մա պա տաս խա նում է նրա հա վա նա կան սուբ-
յեկ տիվ մտադրություն նե րին։ Այս եր կ}  նա խա պայ ման նե րը պե տք է 
առ կա լի նեն, ընդ ո րում` « հա վա նա կան» հաս կա ցութ յա մբ մատ նա նշ-
վում է այն ի րադ րութ յ}  նը, երբ ի րա կան սուբ յեկ տիվ մտադ րությ}  նը 
շա հա գր գիռ ան ձի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով հնա րա վոր չէ պար-
զել։ Բա ցա կա յութ յան այդ պի սի դեպ քե րում պե տք է են թադ րել, որ 
ան ձի ակն հայտ օ գ}  տից կամ շա հից }  նրա ի րա կան կամ հա վա նա-
կան մտադ ր} թ յ} ն նե րից բխող գոր ծո ղութ յուն նե րը հա մա պա տաս-
խա ն} մ են այդ ան ձի մտադ րութ յա նը։ 

Առ կա գոր ծում A-ն իր վճ ռա կան գոր ծո ղութ յուն նե րով կան խել է 
ա վե լի խո շոր վն ա սի ա ռա ջա ցումն  ինչ պես B-ի բնա կա րա նում, այն-
պես էլ ամ բո ղջ շեն քում։ Դրա նով նա, մի  կող մի ց, զգա լի չա փով պահ-
պա նել է բնա կա րա նի ար ժե քը և, մյուս կող մի ց` թ} յ լ չի տվել, որ մն ա-
ցած բնա կա րան նե րի սե փա կա նա տե րե րը B-ին ներ կա յաց նեն վն ա սի 
հա տուց ման պա հա նջ ներ։ Սա, ան կաս կած, շա հա վետ է B-ի հա մար։ 

Բայց հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք այդ արդ յուն քը հա մա պա տաս խա-
նում է նաև B-ի հա վա նա կան մտադ րութ յա նը։ Առ կա գոր ծում B-ն բե-
րում է հա կա փաս տա րկ ներ առ այն, որ ի րեն չեն հե տա քրք րում բնա-
կա րա նի ճա կա տա գի րն }  վի ճա կը, հետ ևա բար և` դրա գո յ} թյ} -
նը և ար ժե քը պահ պա նե լ}  մտադ րութ յուն չ}  նի։ Եր րո րդ ան ձա նց 
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պա հան ջի ի րա վունք նե րը նրան չեն հե տա քրք րում, ո րով հե տև ինքն 
ա ռա նց այդ էլ շ}  տով ար տա սահ ման է մե կ նե լ} ։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1048 հոդ վա ծն ընդ գծում է շա հա-
գր գիռ ան ձի մտադ րութ յան նշա նա կութ յ}  նը, ին չը լի ո վին հա մա պա-
տաս խա ն} մ է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 3 հոդ վա ծում ամ րա-
գր ված` կամ քի ինք նա վա ր} թ յան սկզ բ} ն քին։ Այս պի սով, ե թե որ ևէ 
մտադ րութ յուն ի րոք ար տա հայտ վել է }  հայտ նի է, ա պա դրան պետք 
է լր ջութ յա մբ վե րա բեր վել։ Սկզ բուն քո րեն նաև, ան շուշտ, ճի շտ է, որ 
ի րա կան մտադ րութ յուն նե րը հա մար վեն ա ռաջ նա հե րթ։ Անձն ի րա-
վունք }  նի թ} յլ տա լ}  վն ա սել իր գ} յ քը և նման դեպ քում որ ևէ կան-
խար գե լիչ մի  ջո ցա ռում չձեռ նար կե լ} ։ Նման դեպ քում եր րո րդ ան ձը 
ևս չի կա րող ի րա վունք }  նե նալ գոր ծե լ}  շա հա գր գիռ ան ձի ա ն} -
նից, թեև նրա գոր ծո ղութ յուն նե րից ձե ռն պահ մն ա լ}  հետ ևան քով 
շա հա գր գիռ ան ձին վն աս կպատ ճառ վի։ 

Այ դ}  հան դե րձ, կամ քի այդ ա ռաջ նա հեր թութ յ}  նը սահ ման ներ } -
նի։ Բա նն այն է, որ ե թե այն հան գեց նում է հա վա նա կա նութ յան, որ 
կա րող է վն աս պատ ճառ վել եր րո րդ ան ձա նց կամ կա րող է վտանգ վել 
հա սա րա կա կան կա րգն }  կա նո նը, ա պա շա հա գր գիռ ան ձի սուբ յեկ-
տիվ նա խա սի րութ յ}  նը պե տք է մղ վի հե տին պլան։ Նա չի կա րող 
ար գե լել եր րո րդ ան ձի մի  ջամ տ} թ յ}  նը, ե թե այդ մի  ջամ տ} թյա մբ 
պա շտ պան վե լ}  են ոչ մի  այն իր, այլև այլ ան ձա նց շա հե րը։ 

Ն ման ի րադ րութ յուն այս տեղ առ կա է։ B-ն մե ր ժել է A-ի գոր ծո-
ղութ յուն նե րը, թեև դրա նք օբ յեկ տի վո րեն պահ պա նել են բնա կա րա-
նի ար ժե քը }  դրա շնոր հիվ օ գուտ են բե րել նրա պար տա տե րե րին, 
ինչ պես նաև հնա րա վոր է ե ղել խ}  սա փել մյուս բնա կա րան նե րի 
սե փա կա նա տե րե րին վն աս  պատ ճա ռե լուց կամ նվա զեց նել հնա րա-
վոր վն աս նե րը` դրա նով իսկ կան խե լով հա մա պա տաս խան եր րո րդ 
ան ձա նց կող մի ց B-ի հան դեպ վն աս նե րի հա տուց ման պա հա նջ նե ր 
ա ռա ջադ րե լը, ո րո նք հա տ}  ցե լ}  պար տա վո րութ յուն ին քը կ}  նե-
նար։ Իր սուբ յեկ տիվ ան տար բե րութ յ}  նը մի  ջամ տութ յան հան դեպ 
վեր ջի նս հիմ նա վո րել է այն բա նով, որ ա ռա նց այն էլ }  զում է տե-
ղա փոխ վել ար տա սահ ման և իր պար տա տե րե րին բա վա րա րե լ}  
մտադ րութ յուն չ}  նի։ 
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Հետ ևա բար` ե թե ան գամ հայտ նի ե ղած լի ներ, որ A-ի գոր ծո-
ղ} թյուն նե րը բխել են B-ի օբ յեկ տիվ շա հից, բայց չեն հա մա պա-
տաս խա նել նրա սուբ յեկ տիվ մտադ րութ յուն նե րին, նշ ված հոդ-
վա ծի նա խա պայ ման նե րն առ կա կլի նե ին։ B-ի հա կաի րա վա կան 
մտադրություն նե րը հաշ վի չեն առն վում։ 

Այս պի սով, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1048 հոդ վա ծի նա խա-
պայ ման նե րն  առ կա են։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1052 հոդ վա ծի հա մա ձայն` սրա-
նից բխում է այն, որ A-ն կա րող է պա հան ջել, որ B-ն հա տ}  ցի ի րեն 
այն ան հրա ժե շտ ծախ սե րը, ո րո նք ին քը կրել է իր գոր ծո ղութ յուն նե-
րը կա տա րե լիս։ Դրա տակ պե տք է հաս կա նալ բո լոր այն գ} յ քա յին 
կո րուստ նե րը, ո րո նք ստա նձ նել է A-ն` վն աս նե րը կան խե լ}  հա մար։ 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1052 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ պար-
բե րութ յան հա մա ձայն` սա գոր ծում է նաև այն դեպ քում, երբ գոր ծո-
ղութ յուն նե րը հա ջո ղութ յա մբ չեն պսակ վել։

A-ի կա տար ած ծախ սե րը, ո րո նց հա տ}  ցումն  ին քը պա հան ջում 
է, այս տե սա նկ յ}  նից ան հրա ժե շտ է ստ}  գել ա ռան ձին-ա ռան ձին։

 
ա) Բուժ ման ծախ սե րն �  ար ժե քի հա տ�  ց�  մը։

Սկզ բում A-ն ներ կա յաց նում է դ}  ռը ջար դե լիս պա տռ ված սվի տե-
րի ար ժե քի և բուժ ման ծախ սե րի հա տուց ման պա հա նջ։ Դ}  ռը բա-
ցե լն ան խ}  սա փե լի ո րե ն ան հրա ժե շտ է ե ղել։ Բա նա լի չի ե ղել։ Այս-
պի սով, ջար դե լն ինչ պես ռիս կի հետ կապ ված, այն պես էլ հա մար ժեք 
գոր ծո ղութ յուն է ե ղել։ Նման ի րա վի ճա կում վն աս վե լն }  հա գուս տին 
վն աս պատ ճա ռվե լը տի պիկ ռի սկ են։ Դրա նից ա ռա ջա ցած ծախ սե-
րը են թա կա են հա տուց ման` որ պես ի րա կան վն աս։

բ) Ջ րի խո ղո վա կի նո րոգ ման ծախ սե րը։ 

Ա պա նաև A-ն պա հան ջում է, որ B-ն ի րեն վե րա դա րձ նի այն գ} -
մա րը, որն ին քը վճա րել է ջր մ}  ղի կող մի ց մա տուց ված ծա ռա յութ յան 
դի մաց։ Ան կաս կած, այս տեղ գո րծ }  նե նք A-ի կա մա վոր կա տա րած 
ծախ սե րի հետ։ Սա կայն սրան կա րե լի է ա ռար կել, որ բա վա կան կլի-
ներ պար զա պես դա դա րեց նել ջրա մա տա կա րա ր}  մը, ա պա դրա նից 
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հե տո B-ի հետ կապ վել }  սպա սել նրա հե տա գա ց}  ցում նե րին։ Սա 
բխում է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1049 հոդ վա ծից։ Սա կայն առ-
կա գոր ծում B-ին հնա րա վոր չի ե ղել գտ նել, նա ան հե տա ցած է ե ղել` 
ա ռա նց որ ևէ լուր թող նե լ} ։ Հետ ևա բար` A-ն ստիպ ված է ե ղել ինք-
ն}  ր} յն ո րո շում կա յաց նել իր մի  ջամ տութ յան ան հրա ժե շտ ծա վա լի 
մա սին։ Նա ի րա վունք }  ներ են թադ րե լ} , որ պար զա պես ջրա մա-
տա կա րա ր}  մը դա դա րեց նե լն այդ ի րա վի ճա կում, երբ բո լո րո վին 
պա րզ չէր, թե B-ն երբ կվե րա դառ նա, չէր հա մա պա տաս խա նի իր 
շա հե րից բխող վն ա սի վե րաց ման պա հան ջին։ Այս իսկ պատ ճա ռով 
մաս նա գե տի կող մի ց ջրի խո ղո վա կը նո րո գե լը պե տք է ո րակ վի որ-
պես ան հրա ժե շտ ծա խս։ A-ն ի րա վունք }  նի պա հան ջե լ}  B-ից, որ 
վեր ջի նս հա տ}  ցի իր այդ ծախ սը ևս։ 

գ) A-ի սեն յա կի ա ռաս տա ղի վե րա նո րոգ ման ծախ սե րը։

A-ն ցան կա նում է պա հան ջել B-ից նաև հա տ}  ցել իր այն ծախ-
սե րը, ո րո նք ա ռա ջա ցել են սե փա կան բնա կա րա նի ա ռաս տա ղին` 
ջրի պատ ճա ռած վն ա սի վե րաց ման հետ ևան քով։ A-ն այդ վն ա սը վե-
րաց րել է` սե փա կան շա հե րից ել նե լով։ Հա րց է ծա գ} մ` արդյ ո ՞ք այս-
տեղ կի րա ռե լի է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1048 հոդ վա ծը։ 
Այն ակն հայ տո րեն կի րա ռե լի չէ, քա նի որ A-ն գոր ծել է ոչ թե B-ի, այլ 
իր շա հե րից ել նե լով։ 

Այ ն} ա մե  նայ նիվ, A-ն կա րող է հղ} մ կա տա րել ՀՀ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 10711 հոդ վա ծին, հա մա ձայն ո րի` B-ն որ պես բնա կա-
րա նի սե փա կա նա տեր պար տա վոր է հա տ}  ցել եր րո րդ ան ձանց այն 
վն ա սը, ո րը նրա նց պատ ճառ վել է ան շա րժ գ} յ քի օգ տա գո րծ ման 
ըն թաց քում։ A-ն, ան կաս կած, եր րո րդ ան ձ է։ Հո սող ջրի սպասար-
կումն  էլ, ան կաս կած, բնա կա րա նի օգ տա գո րծ ման մա սն է կազ մում։ 
Բնա կա րա նի տե րը պար տա վոր է նաև հոգ տա նել այն բա նի հա-
մար, որ դրա են թա կա ռուց վա ծք նե րը պահ պան վեն այն պի սի վի ճա-
կում, որ բա ցառ ված լի նի եր րո րդ ան ձա նց վն աս պատ ճա ռե լը։ Ե թե 
նա դա չի ա նում, ա պա, որ պես կա նոն, չի կա րող վկա յա կո չել նաև 
այն հան գա ման քը, որ իբր վն ա սն ա ռա ջա ցել է ան հաղ թա հա րե լի } -
ժի հետ ևան քով։ Հետ ևա բար` B-ն A-ի առջև պար տա վո րությ} ն }  նի 
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վե րաց նե լ}  ջրի` վեր ջի նիս գ} յ քին պատ ճառ ած վն ա սը։ 
Կա րե լի է նաև ո րո շա կի ո րեն վեր լ}  ծել ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 

օ րենսգր քի 351 հոդ վա ծը, հա մա ձայն ո րի` եր րո րդ ան ձի կող մի ց 
պար տա վո ր} թ յ} ն կա տա րե լը կապ վ} մ է հա տ} կ նա խա պայ ման-
նե րի հետ։ Ըստ դրա նց` եր րո րդ ան ձի նք մի  այն բա ցա ռիկ դեպ քե ր} մ 
ի րա վ} նք }  նեն բա վա րա րե լ}  եր րո րդ պար տա պա նի պար տա տե-
րե րի պա հա նջ նե րը` այդ ե ղա նա կով պա հա նջն ի րե նք ստա նձ նե լով։ 
Այդ դր} յ թի ի մաս տը այն է, որ պար տա պա նը պա շտ պան ված լի-
նի պար տա տի րոջ փո փո խ} թ յ}  նից` ա ռա նց իր հա մա ձայ ն} թ յան և 
տե ղե կաց վա ծ}  թյան։

 Սա կայն տվյալ դեպ ք} մ չի հիմն  ա վոր վ} մ, որ A-ի կող մի ց իր բնա-
կա րա նի ա ռաս տա ղը վե րա նո րո գե լը B-ի հա մար որ ևէ շահ է ա ռա-
ջաց ն} մ։ Ա ռա վել ևս, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 351 հոդ վա ծը 
կի րա ռե լի է այն դեպ քե ր} մ, երբ պար տա պա նն իր կամ քով է պար-
տա վո ր} թ յան կա տա ր}  մը դն} մ եր րո րդ ան ձի վրա։ Այս տեղ այդ-
պի սի դե պք չկա։ A-ն ա ռա նց B-ի հա մա ձայ ն} թ յան է ի րա կա նաց րել 
հա մա պա տաս խան գոր ծո ղ} թ յ}  նը։

 Ուս տի այս ծախ սի դեպ ք} մ կի րա ռե լի է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 10711 հոդ վա ծը և ոչ թե 351 և 1048 հոդ ված նե րը։ 

 
դ) Բ նա կա րա նի պա տե րը ներ կե լ�  ծախ սե րը։

A-ն պա հան ջում է, որ B-ն ի րեն հա տ}  ցի այն գ}  մա րը, որն ին քը 
վճա րել է ներ կա րա րին, ո րը A-ի պա հան ջով ներ կել է B-ի բնա կա րա-
նի պա տե րը։ Գ}  ցե և բնա կա րա նի պա տե րի ներ կե լը գե ղեց կաց նում 
է բնա կա րա նը, բայց այն ան հրա ժե շտ չէ B-ին պատ ճառ վե լիք վն ա սը 
կան խե լ}  հա մար։ Նա նաև պա տե րը ներ կել տա լ}  որ ևէ պար տա վո-
րութ յուն չ}  նի։ Հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք պա տե րը ներ կե լն առն վա զն հա-
մա պա տաս խա նում է B-ի ի րա վա չափ շա հե րին։ Սա ևս հե նց այն պես 
հնա րա վոր չէ են թադ րել, քա նի որ բնա կա րա նի գե ղա գի տա կան հար-
ցե րը տար բեր մար դիկ մի  ան գա մայն տար բեր կե րպ են ըն կա լ} մ, և չի 
կա րե լի են թադ րել, որ ներ կած պա տեր }  նե նա լ}  օբ յեկ տիվ շա հա գրգռ-
վա ծութ յուն կա։ Հետ ևա բար`  ի շահ }  րի շի գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լ}  
նա խա պայ մա նը, ո րը պա հա նջ վում է 1048 հոդ վա ծով, առ կա չէ։ 
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Ա պա նաև հաս կա նա լի չէ, թե պա տե րը ներ կե լն ինչ պես պե տք է 
ակն հայտ ա ռա վե լութ յուն կամ օ գուտ տա։ A-ն պե տք է մտա ծած լի ներ 
այն մա սին, որ B-ն գ}  ցե և բո լո րո վին այլ ճա շակ }  նի, և ին քը, պա-
տե րը ներ կել տա լով, իր ճա շա կն է պար տադ րում նրան։ Հետ ևա բար` 
առ կա չէ ակն հայտ ա ռա վե լութ յան կամ օ գ}  տի նա խա պայ մա նը։ 

Այս պի սով, քա նի որ A-ի գոր ծո ղութ յուն նե րը պա տե րը ներ կել տա-
լ}  ա ռ}  մով չեն կա րող ո րակ վել որ պես ի շահ }  րի շի գոր ծո ղութ յ} ն-
նե րի ար դա րաց ված կա տա րում, նա ի րա վունք չ}  նի պա հան ջե լ} , 
որ ի րեն հա տուց վի ներ կա րա րին վճար ված գ}  մա րը։ 

ե)  Հա տա կի նո րոգ ման աշ խա տան քի վար ձատ րութ յ�  նը։

 Հա ջոր դիվ A-ն պա հան ջում է, որ B-ն վար ձատ րի ի րեն վն աս ված 
հա տա կի նո րոգ ման աշ խա տան քի հա մար, որն ին քը, որ պես որմ-
նա դիր, կա տա րել է մաս նա գի տա կան մա կար դա կով։ Սրա նք նո րից 
այն պի սի ծախ սեր են, ո րո նք ան հրա ժե շտ են B-ի բնա կա րա նի ար-
ժե քը պահ պան ե լ}  հա մար։ Սա կայն հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք A-ն կա-
րող է նաև պա հան ջել իր աշ խա տան քի հա մար վար ձատ րութ յուն, 
թեև ի շահ }  րի շի գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լը վար ձա տր վող գոր-
ծե րի թվին չի պատ կա նում։ Մյուս կող մի ց` ոչ ոք չի կա րող ակն կա լել, 
որ այն մաս նա գի տա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, ո րո նք շ}  կա յում սո վո-
րա բար մա տուց վում են ո րո շա կի վար ձատ րութ յա մբ, նման ի րա վի-
ճա կում ան հա տ} յց ձևով կմա տուց վեն։ Այս մի  տքն իր ար տա հայ-
տութ յունն է գտել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1053 հոդ վա ծում, 
ո րը հիմ նա վո րում է վար ձատ րութ յուն պա հան ջե լ}  ի րա վուն քը, ե թե 
մի  ջամ տութ յ}  նը հան գեց րել է շա հա գր գիռ ան ձի հա մար դրա կան 
արդ յուն քի։ Այս չա փա նի շն ան հրա ժե շտ է մե կ նա բա նել օբ յեկ տի-
վո րեն և ոչ թե թող նել այդ ան ձի հա յե ցո ղութ յա նը։ Առ կա դեպ քում 
նո րոգ ման շնոր հիվ վե րա կա նգն վել է բնա կա րա նի ար ժե քը, } ս տի 
մի  ջամ տութ յ}  նը հա ջո ղութ յա մբ է պսակ վել։ Հետ ևա բար` A-ն կա րող 
է պա հան ջել B-ից իր աշ խա տան քի հա մար վճա րել շ}  կա յում ըն-
դ} ն ված վար ձատ րութ յ}  նը։
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2. Թաղ ման ծախ սե րը

 Ա նհ րա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք B-ն պար տա վոր է հա տ}  ցել A-ին 
իր մոր թաղ ման ծախ սե րը։ 

Ն ման պա հան ջի ի րա վուն քը, թե րևս, կր կին կա րող է բխել Քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1052 հոդ վա ծից և նո րից դրա հա մար սկզ-
բ} մ պե տք է առ կա լի նեն 1048 հոդ վա ծով նա խա տես ված նա խա-
պայ ման նե րը։

Սկզ բում պե տք է քն նել այն հար ցը, թե արդ յո ՞ք A-ն գոր ծել է B-ի 
ա ն}  նից։ Ան կաս կած այդ պես է։ A-ն մա հա ցա ծի հետ որ ևէ կապ չի 
}  նե ցել։ Հան գուց յա լին ար ժա նա վա յել  թա ղե լ}  գ}  ցե և գո յութ յուն 
}  նե ցող ընդ հա նուր մար դա սի րա կան պար տա կա նութ յ}  նը թա ղ}  մը 
չի դա րձ նում այդ պար տա կա նութ յ}  նը ստա նձ նո ղի գոր ծը։ 

Հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք A-ն գոր ծել է նաև ի շահ B-ի։ Ակն հայ տո-
րեն թաղ մա մբ չի կա նխ վել B-ին պատ ճառ վե լիք որ ևէ վն աս։ Այ դ} -
հան դե րձ, B-ն պար տա վոր էր թա ղե լ}  իր մո րը։ Այս պես, Քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 1242 հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ ժա ռա նգ նե րը 
պար տա վոր են ա ռա ջին հեր թին հա տ}  ցել պատ շաճ հ}  ղար կա վո-
րութ յան հա մար ան հրա ժե շտ ծախ սե րը։ Սա պար տա կա նութ յուն է 
ըն տա նի քի ներ սում, բայց նաև հա սա րա կութ յան առջև։ Ե թե զա վակ-
նե րն այդ պար տա կա նութ յ}  նը չեն կա տա րում, ա պա եր րո րդ ան ձի 
կող մի ց դրա կա տա ր}  մը, ի շահ }  րի շի կա տար ված, ար դա րաց ված 
գոր ծո ղութ յան բն} յթ է կրում։ 

Ծայ րա հեղ դեպ քում կա րող է հա րց ծա գել` արդ յո ՞ք այդ թա ղ} -
մը հա մա պա տաս խա նում է B-ի մտադ րութ յուն նե րին։ Նա, ինչ պես 
բո լո րին հայտ նի է, խի ստ գժտ ված է ե ղել մոր հետ և չի ցան կա ցել 
այլևս նրա հետ որ ևէ կապ }  նե նալ։ Բայց մոր թա ղ}  մն  այն պի սի 
պար տա վո րութ յուն է, ո րից ոչ ոք չի կա րող խ}  սա փել։ Այդ պար տա-
վո րությ}  նը գո յութ յուն }  նի նաև այն դեպ քե րում, երբ մոր և զա վա կի 
մի  ջև թշ նա մա նք կա։ Հա կա ռակ տե սա կե տն ան բա րո յա կան է և չի 
կա րող հաշ վի առն վել։ 

Հետ ևա բար` A-ն գոր ծել է ի շահ B-ի, երբ պատ վի րել է նրա մոր 
թա ղումն  }  վճա րել դրա հա մար։ Այդ ծախ սե րը B-ն պար տա վոր է 
նրան հա տ}  ցել որ պես ան հրա ժե շտ ծախ սեր, ա ռա վել ևս, որ ժա-
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ռան գ} թ յան ըն դ} ն ման պա րա գա յ} մ, ժա ռան գա կան զա նգ վա ծից 
պե տք է ա ռաջ նա հե րթ մար վեն հա մա պա տաս խան ծախ սե րը։

3.  Հար կա յին պար տա վո ր�  թյուն նե րի վճա ր�  մը

 Ա նհ րա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք B-ն պար տա վոր է հա տ}  ցել այն 
ծախ սե րը, ո րո նք իր հար ևա նը կա տա րել է վեր ջի նիս հար կա յին 
պար տա վո ր}  թյուն նե րը վճա րե լով։ 

Այս տեղ նո րից, թե րևս, այդ պի սի պա հան ջի ի րա վուն քը կա րող 
է հետ ևել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1052 հոդ վա ծից, }  նո րից 
դրա հա մար պե տք է առ կա լի նեն 1048 հոդ վա ծով նա խա տես ված 
նա խա պայ ման նե րը։ 

Ա կն հայտ է, որ A-ն բա ցա ռա պես }  րի շի գո րծն է կա տա րել, նա 
այդ պի սի պար տա վո րութ յուն չի }  նե ցել ո՛չ ըստ օ րեն քի և ո՛չ էլ պայ-
մա նագ րով։ Բայց հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք նա ի րա վունք }  ներ կա-
տա րե լ}  այդ գոր ծո ղութ յ}  նը։ Մեկ այլ առն չութ յա մբ վեր ևում ներ կա-
յաց վել է այն տե սա կե տը, որ ան ձի նք ի րա վունք չ}  նեն հե նց այն պես 
կա տա րե լ}  եր րո րդ ան ձա նց պար տա վո րութ յուն նե րը }  դրա նով 
հայտն վե լ}  պար տա տի րոջ դիր քում։ Ճի շտ է` այդ դեպ քում գո րծ } -
նե նք ի շահ }  րի շի կա տար ված գոր ծո ղութ յան հետ, սա կայն, որ պես 
կա նոն, այս տեղ բա ցա կա յում է մյուս նա խա պայ մա նը, այն է` վճա-
ր} մ կա տա րե լն ակն հայ տո րեն շա հա գր գիռ ան ձի ա ռա վե լութ յան 
կամ օ գ}  տի հա մար և դրա հա մա պա տաս խա նութ յունն այդ ան ձի 
ի րա կան կամ հա վա նա կան մտադ րութ յա նը։ Ու րի շի պար տա վո-
րությ}  նը վճա րե լը սկզ բուն քո րեն ար դա րաց ված է մի  այն այն դեպ-
քում, երբ կա պար տա պա նի հա մա ձայ նութ յ}  նը։ 

Հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք այդ սկզ բուն քը տա րած վում է նաև }  րի շի 
հար կա յին պար տա վո րութ յ}  նը վճա րե լ}  վրա։ Չէ՞ որ այդ պար տա-
վո րութ յ}  նը գո յութ յուն }  նի ոչ թե հո րի զո նա կան ի րա վա հա րա բե-
րութ յ}  նում, ո րոն ցում ար դա րա ցի ո րեն կար ևոր են մաս նա կից նե րի 
մտադ րութ յուն նե րը և կամ քի } ղղ վա ծութ յ}  նը, այլ իշ խա նա կան հա-
րա բե րութ յ}  նում։ Կար ևո րը մի  այն այն չէ, որ հար կա յին պար տա-
վո րութ յ}  նը կա տար ե լով չի ա ռա ջա նում նման պար տա վո րութ յուն-
նե րի կա տար ման }  շա ց}  մի ց բխող տո կոս ներ և տ} յ ժեր վճա րե լ}  
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պար տա կա նութ յուն և դրա նով կա նխ վում է հար կեր վճա րե լ}  պար-
տա կա նութ յուն }  նե ցող ան ձին պատ ճառ վե լիք վն ա սը։ Վճա ր}  մը, 
մի և ն} յն ժա մա նակ , Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1048 հոդ վա ծի 
հա մա ձայն, կա րող է ո րակ վել որ պես օբ յեկ տի վո րեն }  րի շի շա հից 
բխող։ 

Շա հա գր գիռ ան ձի այս շա հից բա ցի, գո յութ յուն }  նի ընդ հա նուր 
շա հա գրգռ վա ծութ յուն առ այն, որ հար կա յին պար տա վո րութ յուն նե-
րը վճար վեն, որ պես զի պե տութ յ}  նը, հա մայն քը և հա սա րա կութ յ} -
նը պահ պա նեն ի րե նց բնա կա նոն գոր ծ}  նե ութ յան հնա րա վո ր} թ յ} -
նը։ Այս տե ղից հետ ևում է, որ հար կա յին պա րտք }  նե ցո ղն ի րա վունք 
չ}  նի մտա ծե լ} , թե արդ յո ՞ք պե տք է ընդ հան րա պես մա րի իր պար-
տա վո րութ յուն նե րը պե տութ յան հան դեպ։ Վճա ր}  մի ց խ}  սա փե լ}  
նրա ի րա կան կամ հա վա նա կան մտադ րութ յուն նե րը հան րա յին }  
հա սա րա կա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ի մաս տով պե տք է հա-
մար վեն ոչ է ա կան։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1048 հոդ վա ծի լեզ-
վով ա սած` մի շտ պե տք է ել նել այն կան խա վար կա ծից, որ հար կա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րի վճա ր}  մը կա տար վում է ի շահ շա հա գր գիռ 
ան ձի, և նրա հա մա պա տաս խան մտադ րութ յան հա վա նա կա նութ յ} -
նը դառ նում է ան հեր քե լի են թադ րութ յուն։ 

Այս պի սով, առ կա են Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1048 հոդ վա-
ծով նա խա տես ված նա խա պայ ման նե րը։ B-ն պար տա վոր է A-ին հա-
տ}  ցել այն գ}  մա րը, ո րը վեր ջի նս վճա րել է` կա տա րե լով B-ի հար-
կա յին պար տա կա նութ յ}  նը։
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Հ-ն պա հան ջում է L ՍՊԸ-ից հա տ}  ցել այն վն ա սը, ո րը հա սց վել 
է նրան այն ժա մա նակ, երբ Ա-ն իր ավ տո մե  քե նա յով փա կել էր Հ-ի 
մե  քե նա յի ճա նա պար հը, ին չի հետ ևան քով ին քը չի կա րո ղա ցել ժա-
մա նա կին կա տա րել իր հա ջո րդ ա ռա ջադ րան քը։ 

Ան վի ճե լի է, որ դրա պատ ճա ռով նա գոր ծա րք կա տա րե լ}  հնա-
րա վո րութ յ}  նից զրկ վել է }  500000 ՀՀ դրա մի  վն աս կրել։ 

Այդ վն ա սը հա տուց ե լ}  պա հան ջի ի րա վուն քը, թե րևս, կա րող է 
բխել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 հոդ վա ծից։ Նման պա հան-
ջի ի րա վունք }  նե նա լ}  նա խա պայ մա նն այն է, որ մե կ ան ձ պե տք է 
վն աս հա սց րած լի նի մե կ այլ ան ձի կամ նրա գ} յ քին և դա պե տք է 
ա րած լի նի հա կաի րա վա կան ե ղա նա կով և իր մե ղ քով։ Հա կաի րա-
վա կա նութ յան և մե  ղա վո րութ յան նա խա պայ ման նե րը մե ր դեպ քում 
պե տք է առ կա լի նեն, քա նի որ խնդ րի հա մա տե քս տում չկա օ րեն քի 
որ ևէ նո րմ, ո րով սահ ման ված կլի ներ պա տաս խա նատ վութ յուն նաև 
մե ղ քի բա ցա կա յութ յան կամ ի րա վա չափ գոր ծո ղութ յուն նե րի հա-
մար, ին չը որ պես բա ցա ռութ յուն նա խա տես ված է Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 1058 հոդ վա ծի 2-րդ }  3-րդ մա սե րով։ 

Այ դ}  հան դե րձ, քն նա րկ վող կո նկ րետ ի րա վի ճա կում գոր ծել է ոչ 
թե L ՍՊԸ-ն, այլ նրա աշ խա տա կից Ա-ն։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր-
քի 1062 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ի րա վա բա նա կան }  ֆի զի կա կան ան-
ձի նք հա տ}  ցում են ի րե նց աշ խա տո ղի կող մի ց աշ խա տան քա յին 
պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս պատ ճա ռված վն աս նե րը։ 

Կաս կած չկա, որ Ա-ն Լ ՍՊԸ-ի աշ խա տա կից է և կա տա րել է իր 
աշ խա տան քա յին պար տա կա նութ յուն նե րը։ Այն փաս տը, որ գոր ծո-
ղութ յունն } ղղ ված չի ե ղել Հ-ի դեմ, այս տեղ որ ևէ դեր չի խա ղում։ 
Կար ևո րն այս տեղ մի  այն այն է, որ Ա-ն իր աշ խա տան քա յին պար-
տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս գոր ծել է որ պես Լ ՍՊԸ-ի աշ խա-
տա կից և նրա գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քո վ եր րո րդ ան ձի վն աս 
է պատ ճառ վել։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1062 հոդ վա ծը նյ}  թա կան պա-
տաս խա նատ վութ յուն է սահ մա նում եր րո րդ ան ձի գոր ծո ղութ յուն նե-
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րի հա մար։ Այդ դր} յ թում ո չի նչ չի աս վում այն մա սին, թե արդ յո ՞ք 
այդ եր րո րդ ան ձը` աշ խա տա կի ցը, պե տք է գոր ծած լի նի հա կաի-
րա վա կան կեր պով և մե  ղա վո րութ յա մբ, որ պես զի այդ պա տաս խա-
նատ վութ յունն ա ռա ջա նա։ Հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վոր-
ման տե քս տից տպա վո րութ յուն է ստե ղծ վում, որ վն աս պատ ճա ռած 
ան ձի աշ խա տա կից լի նե լ}  հան գա ման քը բա վա րար է նյ}  թա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան պար տա կա նութ յան ա ռա ջաց ման հա մար, 
իսկ վն աս պատ ճա ռած վար քագ ծի հա կաի րա վա կա նութ յ}  նը և մե -
ղա վո րութ յ}  նը կար ևոր չեն։ 

Ն ման մե կ նա բա նութ յ}  նը կհան գեց ներ այն բա նին, որ վն աս 
պատ ճա ռած ան ձը պա տաս խա նատ վութ յուն կկ րեր ոչ մի  այն իր վար-
քագ ծում հա կաի րա վա կա նութ յան }  մե  ղա վո րութ յան բա ղադրիչ նե-
րի առ կա յ} թ յան դեպ քում, } ս տի ի րա վա բա նա կան ան ձը, ո րի աշ-
խա տա կի ցն է վն աս պատ ճա ռո ղը, և ո րի ա ն}  նից վեր ջի նս գոր ծել 
է, ստիպ ված կլի ներ պատ ճառ ված վն ա սը հա տ}  ցել նաև այն դեպ-
քում, երբ հա մա պա տաս խան վն ա սը պատ ճառ վել է իր աշ խա տակ ցի 
օ րի նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով, և որ պի սի վար քագ ծ} մ 
բա ցա կա յել է մե ղ քը։ 

Հա սա րա կութ յ}  նում, որ տեղ կա աշ խա տան քի բա ժա նում, նման 
մո տե ց}  մը կլի ներ ակն հայ տո րեն ան մի տ և կն շա նա կեր, որ բա-
ցա կա յում է ռիս կե րի ար դա րա ցի բաշ խ}  մը վն աս պատ ճա ռո ղի }  
վն աս կրա ծի մի  ջև, ին չի հետ ևան քով ոչ ոք և հատ կա պես ի րա վա բա-
նա կան ան ձի նք չէ ին ցան կա նա աշ խա տա կից ներ }  նե նալ։ Աշ խա-
տան քի բա ժան մա մբ բն}  թա գր վող այն պի սի հա սա րա կութ յ}  նում, 
ինչ պի սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յունն է, Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 1062 հոդ վա ծը նման կեր պով մե կ նա բա նե լ}  դեպ ք} մ 
մե ծ չա փով կտ}  ժեր ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծ}  նե }  թյ}  նը, ո րի 
պա շտ պա նութ յունն } ղ ղա կի ո րեն սահ ման ված է Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 2 և 3 հոդ ված նե րով։ 

Ո ւս տի, հի մք ըն դ}  նե լով Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 8 հոդ վա-
ծի 2-րդ պար բե ր} թ յա մբ սահ ման ված ի րա վա կար գա վո ր} մն  ե րը, 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1062 հոդ վա ծը պե տք է մե կ նա բա  նել 
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Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 2 }  3 հոդ ված նե րի լ} յ սի ներ քո12։ 
Դրա հա մար ան հրա ժե շտ է դի տար կել քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 1062 հոդ վա ծի ի մա ստն }  ներ քին տրա մա բա նութ յ}  նը։ Հիշ յալ 
հոդ վա ծը ճա նա չում է աշ խա տան քի բա ժան մա մբ բն}  թա գր վող 
հա սա րա կութ յան գո յութ յ}  նը և աշ խա տա կից նե րի հետ աշ խա տող 
ան ձա նց նյ}  թա կան պա տաս խա նատ վ}  թյ}  նը տա րա ծում է դրա նց 
վրա։ Աշ խա տող նե րը, ըստ է } թ յան, գոր ծում են որ պես գոր ծա տուի 
եր կա րաց ված բա զուկ, } ս տի վեր ջին նե րս պե տք է ն} յն պի սի պա-
տաս խա նատ վութ յուն կրեն, ինչ պի սին կրում է գոր ծա տուն։ Ե թե վեր-
ջի նս պե տք է պա տաս խա նատ վութ յուն կրի մի  այն իր դե լիկ տա յին 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար, ո րո նք նա կա տա րել է հա կաի րա վա կան 
ե ղա նա կով }  սե փա կան մե ղ քով, ա պա այդ նա խա դր յալ նե րը պե տք 
է առ կա լի նեն նաև նրա եր կա րաց ված բա զ}  կի` աշ խա տա կից նե-
րի պա տաս խա նատ վութ յան հա մար։ Քա նի որ գոր ծա տուն ին քը չի 
գոր ծում, կար ևոր է դառ նում նրա փո խա րեն }  նրա հրա հա նգ նե-
րով գոր ծո ղի, այ սի նքն` վեր ջի նիս աշ խա տակ ցի գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ո րա կ}  մը։ 

Այս պի սով, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1062 հոդ վա ծը պե տք 
է հաս կա նալ այն պես, որ ի րա վա բա նա կան }  ֆի զի կա կան ան ձինք 
պա տաս խա նատ վութ յուն են կրում ի րե նց աշ խա տող նե րի գոր ծո-
ղութ յուն նե րի հա մար, ե թե առ կա են Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1058 հոդ վա ծի նա խա դր յալ նե րը։ Այս տեղ գո րծ }  նե նք }  րի շի գոր-
ծո ղութ յուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վութ յան հետ, ո րի նա խա-
պայ մա նն այն է, որ գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րո ղն ին քը պե տք է 
վն աս պատ ճա ռած լի նի հա կաի րա վա կան ե ղա նա կով և սե փա կան 
մե ղ քով։ 

Հետ ևա բար` Հ-ն L ՍՊԸ-ի հան դեպ պա հան ջի ի րա վունք կ}  նե-
նա, ե թե Ա-ն նրան կամ նրա գ} յ քին վն աս է պատ ճա ռել հա կաի րա-
վա կան ե ղա նա կով և սե փա կան մե ղ քով։ Կար ևոր չէ L ՍՊԸ-ի գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ո րա կ}  մը, օ րի նակ` նշա նա կ} թ յ} ն չ}  նի այն, որ 

12 Պրոֆ. Ռ. Քնիպերի կարծիքով այս փաս տարկ ներն օ րեն քի տե սանկ յ}  նից 
թ} յլ հենարան } նեն: Չնա յած դրան, նա գտն} մ է, որ դրանք ան պայ ման հար-
կա վոր են՝ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի ի րոք շատ վատ ձևա կերպ ված 1062 }  
8 հոդ ված նե րի խո չըն դոտ նե րը գործ նա կա ն} մ հաղ թա հա րե լ}  համար: 
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նա մի  շտ լավ վե րա հս կո ղութ յուն է ի րա կա նաց րել Ա-ի նկատ մա մբ, և 
հիմն  ա վոր չէ պն դ} մն  առ այն, որ վկա յա կոչ ված պատ ճա ռով նրան 
չի կա րե լի մե  ղադ րել սխալ վար քագ ծի մե ջ։

 Հա րց է ծա գում` ավ տո մե  քե նա յի ել քի ար գե լա փա կ}  մը վն աս 
է պատ ճա ռել Հ-ի ան ձի ՞ն, թե՞ նրա գ} յ քին։ Ճի շտ է` ավ տո մե  քե-
նան չի վն աս վել և ո րոշ ժա մա նակ ան ց նո րից գտն վել է Հ-ի տրա-
մադր} թյան տակ, սա կայն ան ձին պատ ճառ ված վն աս կա րե լի է դի-
տել սե փա կան ծրագ րե րին հա մա պա տաս խան տե ղա շա րժ վե լ}  Հ-ի 
հա յե ցո ղ} թ յան  սահ մա նա փա կ}  մը։ Չնա յած այն հան գա ման քին, որ 
սահ մա նա փակ ված է ե ղել ոչ թե Հ-ի` ան ձա մբ տե ղա շա րժ վե լ}  } -
նա կութ յ}  նը, և նա կա րող էր մյուս գոր ծար քի կա տար մա նը գնալ 
նաև այլ մի  ջոց նե րով, օ րի նակ, տաք սի մե  քե նա յի ծա ռա յութ յուն նե-
րից օգտ վե լով, սա կայն Ա-ի ա րար քի հետ ևան քով խա խտ վել է Հ-ի` 
ո րո շում ներ կա յաց նե լ}  ա զա տութ յ}  նը, քա նի որ նրան խո չըն դո տել 
են իր ավ տո մե  քե նան օգ տա գոր ծե լ}  սե փա կան ծրագ րե րին հա մա-
պա տաս խան։ Հետ ևա բար` առ կա է մի  ջամ տութ յուն Հ-ի ան ձնա կան 
ի րա վունք նե րին։

 Վե րո նշ յալ մի  ջամ տութ յ}  նը նաև հա կաի րա վա կան է։ Ա-ն ի րա-
վունք չ}  ներ կա նգ նեց նե լ}  իր ավ տո մե  քե նան փո ղո ցում` երկ րո րդ 
շար քում։ Այ սի նքն` առ կա չէ նաև Ա-ի գոր ծո ղ} թ յ} ն նե րն ար դա-
րաց նող որ ևէ հի մք։ Որ պես նման հի մք հնա րա վոր կլի ներ դի տել, 
օ րի նակ, այն, որ վեր ջի նս շտապ պե տք է դե ղա մի  ջոց ներ ա ռա քեր։ 
Ար դա րաց ված կլի ներ մի  քա նի րո պե, սա կայն ոչ մե կ ժա մի ց ա վելի 
կա յա նումն  }  բա ցա կա յութ յ}  նը, որ պի սի ժա մա նա կա հատ վա ծում 
Ա-ն գտն վել է սր ճա րա նում նա խա ճա շե լ}  հա մար։ 

Ա-ն քն նա րկ վող ի րա վի ճա կում գոր ծել է նաև մե  ղա վո րութ յա մբ։ 
Նա գի տակ ցա բար ա ռաք ման ավ տո մե  քե նան սխալ տեղ է կա յա նել։ 
Ան գամ ե թե չի գի տակ ցել, որ դրա նով խախ տել է Հ-ի ի րա վունք նե-
րը, մտ քի մե ծ լա րում չի պա հա նջ վում հաս կա նա լ} , որ իր վար քա գի-
ծը կա րող է հան գեց նել հա ման ման հետ ևան քի։ Հետ ևա բար` նա Հ-ի 
ի րա վա կան բա րի քի խա խտ ման առն չութ յա մբ ևս գոր ծել է առն վա զն 
ան զգ}  շո րեն։ 

Հ նա րա վոր է նաև պն դել, որ Հ-ին վն աս է պատ ճառ վել։ Ե թե նրա 
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ավ տո մե  քե նա յի ել քը ար գե լա փակ ված չլի ներ, այ սի նքն` ե թե խախտ-
ված չլի նե ին նրա ի րա վունք նե րը, նա կկա րո ղա նար հաս նել իր հա-
ջո րդ գոր ծար քի վայ րը։ Ան վի ճե լի է, որ իր ծրագ րե րին հա մա պա-
տաս խան գոր ծե լ}  ան կա րո ղութ յան հետ ևան քով նա չի կա րո ղա ցել 
կն քել մի  գոր ծա րք, որն ի րեն 500000 ՀՀ դրա մի  շա հ} յթ բե րած կլի-
ներ։ Այդ չս տաց ված ե կա մ}  տը, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
17 հոդ վա ծի, են թա կա է հա տուց ման` որ պես բաց թո ղն ված օ գուտ։

 Հա ջոր դիվ հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք վն ա սի հա տուց ման չա փը 
չպե տք է նվա զեց վի` ել նե լով Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1076 հոդ-
վա ծից։

Ն ման նվա զե ց}  մը հնա րա վոր կլի ներ այն դեպ քում, ե թե վն ա ս 
պատ ճառ ե լ}  կամ այն մե  ծաց նե լ}  վրա ազ դեր Հ-ի դրս ևոր ած կո-
պիտ ան զգ}  շութ յ}  նը։ L ՍՊԸ-ն Հ-ի պա հան ջին ա ռար կում է, նշե-
լով, որ վեր ջի նս կա րող էր օգտ վե լ տաք սի մե  քե նա յի ծա ռա յութ յուն-
նե րից և ժա մա նա կին հաս նել իր հա ջո րդ գոր ծար քի վայր։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1076 հոդ վա ծը ինչ-որ ի մաս տով 
բա ցա ռում է վն աս պատ ճա ռած ան ձի պա տաս խա նատ վութ յ}  նը, 
ե թե վն ա սը պատ ճառ վել է տ}  ժո ղի դի տա վո րութ յան հետ ևան քով։ 
Նման սահ մա ն}  մը կա րե լի է նաև սխալ հաս կա նալ` են թադ րե լով, որ 
օ րե նս դի րը վն աս պատ ճա ռած ան ձա նց ո րո շա կի ար տո նութ յուն ներ 
է տա լիս։ Նո րմն ի րա կա նում նպա տակ է հե տա պն դում վն աս պատ-
ճա ռե լ}  հետ ևան քով տ}  ժած ան ձա նց հաս կաց նել, որ վեր ջին նե րս 
ի րե նց ռե ս} րս նե րը պե տք է տնօ րի նեն զգ}  շո րեն և պա տաս խա նա-
տ}  լի նեն սե փա կան վար քագ ծի հա մար։ Տ}  ժո ղը չպե տք է օգտ վի 
այն հան գա ման քից, որ վն ա սի ա ռա ջաց ման կամ դրա չա փի մե ջ 
առ կա է (նաև) իր մե ղ քը։ Նման ի րա վի ճա կ} մ կա րե լի է ա սել, որ 
ան ձը, ո րին վն աս է պատ ճառ վել, ինքն իր հան դեպ մե  ղա վոր է։ Այս 
տե սա նկ յ}  նից էլ պե տք է մե կ նա բան վի հա մա պա տաս խան ի րա վա-
նոր մը։ Օ րե նսդ րի կամ քը հս տակ ար տա հայտ ված է Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 1076 հոդ վա ծում։ Դրա նով վն աս պատ ճա ռած ան-
ձը ա զատ վ} մ է վն ա սը պատ ճա ռե լ}  հետ ևան քով ա ռա ջա ցող պա-
տաս խա նատ վ} թ յ}  նից, ե թե վն ա սը պատ ճառ վել է տ}  ժո ղի դի տա-
վո ր}  թյա մբ, իսկ վն ա սի հա տուց ման չա փը նվա զե ցնել հնա րա վոր է 
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մի  այն այն դեպ քում, ե թե տ}  ժո ղը կո պիտ ան զգ}  շութ յա մբ խախ տել 
է վն ա սը նվա զեց նե լ}  իր պար տա կա նութ յ}  նը։ 

Այս դա տո ղութ յուն նե րն առ կա գոր ծի նկատ մա մբ կի րա ռե լիս 
հարց է ա ռա ջա նում` արդ յո ՞ք այն, որ Հ-ն տաք սի մե  քե նա յի ծա ռա-
յ} թ յուն նե րից չի օգտ վել, կա րող է գնա հատ վել որ պես Ա-ի կող մի ց 
հա կաի րա վա կան ե ղա նա կով }  սե փա կան մե ղ քով պատ ճառ ված 
վն ա սը նվա զեց նե լ}  Հ-ի պար տա վո րութ յան խախ տում, ինչ պես 
նաև` արդ յո ՞ք տաք սի մե  քե նա յի ծա ռա յութ յուն նե րից չօ գտ վե լը կա-
րե լի է ո րա կել որ պես տ}  ժո ղի կող մի ց դրս ևոր ված կո պիտ ան զգ} -
շութ յուն։

 Ժա մը 10։00-ին, տես նե լով, որ իր ավ տո մե  քե նա յի ել քը ար գե լա-
փակ ված է, Հ-ն փոր ձել է ա ռա նց }  րի շի օգ նութ յան դուրս գալ ար գե-
լա փա կ}  մի ց։ Ա պա փնտ րել է ա ռաք ման ավ տո մե  քե նա յի վա րոր դին, 
ին չից հե տո` քար շակ ման ծա ռա յութ յուն, ո րը ն} յն պես չի կա րո ղա-
ցել գտ նել։ Սրա նք խե լա մի տ և ի րադ րութ յա նը հա մա պա տաս խա նող 
գոր ծո ղութ յուն ներ են ե ղել։ Յ}  րա քա նչ յուր բա րե խի ղճ }  խե լա ցի 
մա րդ, ան շուշտ, այդ պես վար ված կլի ներ։ Եր ևի, ն} յ նի սկ դժ վար է 
պատ կե րաց նել, որ, տես նե լով իր ավ տո մե  քե նայի ար գե լա փա կված 
լի նե լը, մար դը ան մի  ջա պես կմ տա ծի տաք սի ծա ռա յութ յուն նե րից 
օգտ վե լ}  մա սին` հա ջո րդ գոր ծար քի վայր հաս նե լ}  հա մար, }  հե-
տո էլ կփոր ձի տաք ս}  ծախ սե րը հետ ստա նալ ավ տո մե  քե նան սխալ 
տե ղում կա յա նած ան ձից։ Հ-ի ջան քե րն ան խ}  սա փե լի ո րեն նրա նից 
ժա մա նակ են խլել։ Դրա հա մար Հ-ին մե  ղադ րել չի կա րե լի։ Երբ նա 
ա պա րդ յուն ո րո նում նե րից հե տո հրա ժար վել է դրա նք շա ր}  նա կե-
լ}  մտ քից և պար զա պես սպա սել է, ան շուշտ, ար դեն } շ էր հա ջո րդ 
գոր ծար քի վայ րը հաս նե լ}  հա մար։ 

Ե թե ան գամ հա մա րե նք, որ Հ-ի վար քա գի ծը ն} յն պես վն ա սի 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ է ե ղել, այն, բա ցի դրա նից, պե տք է կո պիտ 
ան զգ}  շութ յան հետ ևա նք ե ղած լի նի։ Այ սի նքն` այդ վար քա գի ծը 
պետք է գնա հատ վի ոչ մի  այն որ պես գոր ծա րար շր ջա նա ռութ յ}  նում 
նրա զգ}  շա վո րութ յան պար տա կա նութ յան խախ տում, այլ որ պես 
հատ կա պես թեթ ևա մի տ վար վե լա կե րպ։ Պն դ} մն  առ այն, որ բա-
նա կա նութ յա մբ շատ թե քիչ օժտ ված յ}  րա քա նչ յուր մա րդ պի տի որ 
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ա ռա նց մե ծ մտա վոր ջան քեր գոր ծադ րե լ}  նման ի րա վի ճա կում հրա-
ժար վեր սե փա կան ավ տո մե  քե նան ա զա տե լ}  փոր ձե րից և տաք սի 
կան չեր, ան տե սում է կյան քի ի րո ղութ յ}  նը։ Ն} յ նի սկ, ե թե Հ-ն ո րոշ 
ժա մա նակ ան ց հաս կա ցած լի ներ, որ իր ավ տո մե  քե նա յով այլևս չի 
կա րո ղա նա ժա մա նա կին հաս նել իր հա ջո րդ գոր ծար քի վայ րը, հնա-
րա վոր է նաև, որ մտ քով ան մի  ջա պես ան ցած չլի ներ տաք սի մե  քե-
նա յի ծա ռա յութ յուն ից օգտ վե լով լ}  ծել խն դի րը։ 

Հ -ին չի կա րե լի մե  ղադ րել այն բա նի հա մար, որ գոր ծել է կո-
պիտ ան զգ}  շութ յա մբ, այն պես որ L ՍՊԸ-ն պար տա վոր է հա տ}  ցել 
500000 ՀՀ դրա մի  վն ա սը, ո րը Հ-ին պատ ճառ վել է Ա-ի հա կաի-
րա վա կան }  սե փա կան մե ղ քով կա տար ված գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հետևան քով։
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Խն դիր 13

1. ՊՊ -ի պա հա նջ նե րի ի րա վուն քը ԿՍ -ի նկատ մա մբ 

ա) Պա հա նջ ա ռա ջադ րե լ�  հնա րա վո րութ յ�  նը Քա ղա քա ցի-

ա կան օ րե նսգր քի 1088 �  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի հի ման 

վրա։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա ծի հա մա ձայն` որևէ 
ապ րա նք ար տադ րո ղը պար տա վոր է հա տ}  ցել այն վն աս նե րը, 
ո րոնք տ}  ժո ղը կրել է ապ րան քի « կա ռուց ված քա յին, բա ղադ րա մա-
սա յին կամ այլ թե րութ յուն նե րի» հետ ևան քով։ Ար տադ րո ղը նա է, ով 
ար տադ րա նք է թո ղար կում սե փա կան ձեռ նար կա տի րա կան և կազ-
մա կե րպ չա կան պա տաս խա նատ վութ յա մբ։ 

Շր ջա նա ռութ յան մե ջ դր վե լ}  պա հին կրակ մա րիչ սա րքն ակն-
հայ տո րեն }  նե ցել է թե րութ յուն։ Այն հան գա ման քը, որ ա նո թն այդ 
պա հին դեռ լց ված չէր, և շո գե գո յա ց}  ցիչ մի  ջո ցը դեռ չէր ար տա-
հո սել, քն նա րկ վող ի րա վի ճա կում ո չի նչ չի փո խում։ Թե րութ յ}  նը, 
այն է` սխալ փա կա նը, ար դեն առ կա էր, } ղ ղա կի այդ թե րութ յան 
հետևանքն ի հայտ է ե կել ա վե լի } շ։ Սա, ան շուշտ, Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 485 հոդ վա ծի ի մաս տով ո րա կի թե րութ յուն է։

Չ նա յած դրան` հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք այս տեղ գո րծ }  նե նք նաև 
ապ րան քի թե րութ յան հետ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա-
ծի ի մաս տով։ Կա րե լի է խնդ րի լ}  ծ}  մը քն նար կել այն տե սա նկ յ}  նից, 
որ սա ո րա կի տի պիկ թե րութ յուն է, ո րը պե տք է կար գա վոր վի առ ք}  վա-
ճառ քից ծա գող ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րող ի րա վուն քի 
նոր մե  րով։ Կա րե լի է ա սել, որ սա ոչ մի  կապ չ}  նի թե ր} թ յուն նե րով 
ար տադ րան քի հետ` ար տադ րան քի հա մար դե լիկ տա յին պա տաս խա-
նատ վութ յան ի մաս տով, քա նի որ չաշ խա տող ար տադ րան քի դեպ քում 
այն բո լո րո վին չի օգ տա գո րծ վում և վն ա սի ա ռա ջա ցումն  ան կախ է ար-
տադ րան քի գոր ծադ ր}  մի ց։ Վնա սն ա ռա ջա ցել է ոչ թե ար տադ րան քի 
օգ տա գո րծ ման, այլ ար հես տա նո ցում բռնկ ված հր դե հի հետ ևան քով։ 
Օ րի նակ` նա, ով գնում է ե րա ժշ տա կան կե նտ րոն, ո րը ե րա ժշ տութ յուն 
չի վե րար տադ րում, ճի շտ է` կա րող է որ պես գնո րդ պա հա նջ ներ կա յաց-
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նել վա ճա ռո ղին, բայց չի կա րող վն ա սի հա տուց ման պա հա նջ  ներ կա-
յաց նել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա ծի հի ման վրա։ Առ կա 
գոր ծում կրա կն ա ռա ջա ցել է կրակ մա րի չի վի ճա կից ան կախ։ Վնա սը, 
իր հեր թին, ա ռա ջա ցել է այն պատ ճա ռով, որ կրա կը ժա մա նա կին չի 
մար վել, քա նի որ կրակ մա րի չը թե ր} թ յ} ն է }  նե ցել։ 

Այս պի սի մո տե ցումն  է ա կան նշա նա կութ յուն }  նի կրակ մա րի-
չի դեպ քում։ Չէ՞ որ դրա չաշ խա տե լուն առնչ վող ի րա վա հա րա բե-
ր} թյ} ն նե րը չեն սպառ վում օգ տա գո րծ ման հա մար դրա ան պի տա-
նի }  թյա մբ։ Հա կա ռա կը` դրա բուն գոր ծա ռ} յ թը բա րիք նե րը կրա կից 
ա ռա ջա ցող վն աս նե րից պա շտ պա նե լն է։ ՊՊ-ն գնել էր այդ սար քը, 
որ պես զի հր դե հի ա ռա ջաց ման դեպ քում կան խի կամ գո նե նվա զեց-
նի վն աս նե րը, ո րո նք կա րող է ին պատ ճառ վել իր ա ռող ջութ յա նը, իր 
ան շա րժ և շար ժա կան գ} յ քին։ Ե թե նա տեղ յակ լի ներ կրակ մա րի չի 
թե րութ յան մա սին, ա պա կգ ներ }  րի շը։ Ար տադ րո ղն ա ռա ջար կում 
է մի  ապ րա նք, ո րը նա խա տես ված է կրա կի դեմ պայ քա րե լ}  հա-
մար։ Այս պի սով, կրակ մա րի չի չաշ խա տե լը ոչ մի  այն նվա զեց նում է 
դրա ո րա կն առ ք}  վա ճառ քից ծա գող ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րը 
կար գա վո րող ի րա վա նոր մե  րի ի մաս տով, այլև դար ձել է մի  ա ժա մա-
նակ ՊՊ -ի բա րիք նե րի վտա նգ ման և վն աս ման նա խա պայ մա ն13։ 
Հետևա բար` այս տեղ առ կա է ապ րան քի թե րութ յուն Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նս գր քի 1088 հոդ վա ծի ի մաս տով։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն` վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի ի րա վուն քի նա խա պայ ման է 
նաև այն, որ ՊՊ-ն կրակ մա րիչ սար քը ձե ռք բե րած լի նի ան ձնա կան 
նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լ}  և ոչ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծ} -
նեութ յուն ի րա կա նաց նե լ}  հա մար։ 

Հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք այն հան գա ման քը, որ ՊՊ-ն հա մա-
պա տաս խան կրակ մա րի չը  տե ղադ րել է իր ար հես տա նո ցում, ո րը 
գտնվում է նրա բնա կե լի տա նը, դրա ձե ռք բե ր}  մը ո րա կում է որ պես 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծ}  նե ութ յան հետ կապ ված։ 

13  Dazu W. Rolland, Der praktische Fall –Bürgerliches Recht: Der „nichtlöschende” 
Feuerlöscher, in: Juristische Schulung 1993, S. 568 ff ; auch Sprau in Palandt, Kom-
mentar zum BGB, 72. Aufl age 2013, § 3 ProdukthaÞ ungsgesetz, Randnummer 1
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Նախ հա րկ է նշել, որ կրակ մա րի չն ինք նին չպե տք է և չէր կա րող 
օգ տա գո րծ վել այլ ապ րա նք ներ ար տադ րե լ}  հա մար, այլ ի րա պես 
պե տք է ծա ռա յեր բա ցա ռա պես ան ձնա կան օգ տա գո րծ ման հա մար։ 
Հետ ևա բար` քն նա րկ վող ի րա վի ճա կում մե  նք գո րծ չ}  նե նք այն պի սի 
ար տադ րան քի հետ, ո րը նե րգ րավ ված է որ ևէ ձեռ նար կութ յան ար-
տադ րա կան գոր ծըն թա ցում։ Ցան կա ցած դեպ քում դրա հիմ նա կան 
գոր ծա ռ} յթ նե րից էր ՊՊ -ի ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցը հր դեհ նե-
րից հնա րա վո րի նս պա շտ պա նե լը։ Այս պի սով, թեև մա սա մբ և լայն 
ի մաս տով, սա կայն հա մա պա տաս խան կրակ մա րի չն, ա յ նուա մե  նայ-
նիվ, նե րգ րավ ված է ար հես տա նո ցի կեն սա գոր ծ}  նե ութ յա նը։ 

Մյուս կող մի ց` ՊՊ-ն կրակ մա րի չը գնել է նաև իր բնա կե լի տ}  նը, 
իր ա ռող ջութ յ}  նը և իր մաս նա վոր գ} յ քը հնա րա վոր հր դե հից ա ռա-
ջա ցող վն աս նե րից պա շտ պա նե լ}  հա մար։ Այն, որ ՊՊ-ն քն նարկ-
վող սար քը տե ղադ րել է իր ար հես տա նո ցում, ան շուշտ պայ մա նա-
վոր ված է այ ն բա նով, որ ին քը շատ հա ճախ է այն տեղ լի նում և հի մք 
է ըն դ}  նե լ այն հան գա ման քը, որ այն ա վե լի հար մար է տե ղադ րել 
ար հես տա նո ցում, քան որ ևէ բնա կե լի տա րած քում։ 

Այս պի սով, քն նա րկ վող ի րա վի ճա կում գո րծ }  նե նք գ} յ քի ձեռք-
բեր ման հետ, ո րը վե րա բե րել է ինչ պես մաս նա վոր, այն պես էլ 
ձեռ նար կա տի րա կան ո լոր տին և ինչ պես մաս նա վոր, այն պես էլ 
առևտրա յին ի րա վա կան բա րիք նե րի պա շտ պա նութ յա նը։ Այդ 
ո լորտ նե րն ի րա րից բա ժա նե լը հա մա պա տաս խա նում է առ կա ի րա-
վա կար գա վո րում նե րի բո վան դա կութ յա նը։ Մաս նա վոր կյան քի ո լոր-
տ} մ կրակ մա րի չի չաշ խա տե լ}  հետ ևան քով ա ռա ջա ցած վն աս նե-
րը են թա կա են հա տուց ման։ Դրա նց թվին են դաս վում ՊՊ -ի այր-
վածք նե րը, նրա հա գուս տին պատ ճառ ված վն աս վա ծք նե րը, ինչ պես 
նաև նրա հե ծան վի կո րուս տը, ո րը նա օգ տա գոր ծում էր մաս նա վոր 
նպա տակ նե րով։ Դրա նց թվին չեն պատ կա նում ար հես տա նո ցին 
պատ ճառ ված վն աս նե րը, ո րով հե տև դրա նք վե րա բե րում են ՊՊ -ի 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծ}  նե ութ յան ո լոր տին։ ՊՊ-ն կրակ մա րիչ 
սար քը մասամբ նաև ձե ռք էր բե րել հա մա պա տաս խան ո լոր տի կեն-
սա գոր ծ}  նե }  թյան մի  ջա վայ րի պա շտ պա նութ յան հա մար։ Պար զե-
լ}  հա մար` կրակ մա րի չը ձե ռք է բեր վել ան ձնա կան օգ տա գո րծ ման, 
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թե ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծ}  նե } թ յան ի րա կա նաց ման նպա տա-
կնե րով, պե տք է }  շադ ր} թ յ} ն դա րձ նել նաև այն հան գա ման քին, 
թե ինչ մի  ջոց նե րով է այն ձե ռք բեր վել` ան ձնա կան, թե ձեռ նար կա-
տի րա կան գոր ծ}  նե } թ յան արդ յ} ն ք} մ ստաց վա ծ։

 Հա տուց ման են թա կա վն ա սն ա ռա ջա ցել է կրակ մա րի չը շր ջա նա-
ռութ յան մե ջ դնե լուց եր կ}  տա րի ե րեք ա մի ս ան ց։ Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 1090 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ՊՊ-ն իր պա հան ջը կա րող 
է ներ կա յաց նել ար տադ րվե լուց հե տո տա սը տար վա ըն թաց քում, 
քա նի որ, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի հա մա ձայն, ապ րա նք նե րի, 
աշ խա տա նք նե րի կամ ծա ռա յ} թ յ} ն նե րի թե ր} թ յ} ն նե րի հետ ևան-
քով պատ ճառ ված վն ա սը են թա կա է հա տ} ց ման, ե թե այն ծա գել է 
ապ րան քի (աշ խա տան քի, ծա ռա յ} թ յան) պի տա նի } թ յան ժամ կե տի 
ըն թաց ք} մ, իսկ ե թե պի տա նի } թ յան ժամ կետ չի սահ ման ված` ապ-
րան քը թո ղար կե լ} , աշ խա տան քը կա տա րե լ}  կամ ծա ռա յ} թ յ}  նը 
մա տ}  ցե լ}  օր վա նից տա սը տար վա ըն թաց ք} մ։ Այս պի սով, այդ 
պա հան ջի ի րա վունքն իր }  ժը չի կո րց րել, ե թե կրակ մա րի չի վրա 
պի տա նի } թ յան ժամ կետ նշ ված չի ե ղել։

բ) Պա հան ջի ի րա վուն քը Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 �  

դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի հի ման վրա։

 Այն հան գա ման քը, որ ՊՊ-ն Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 
և դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի հի ման վրա կա րող է պա հա նջ ներ-
կա յաց նել. չի բա ցա ռում 1058 }  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի կի-
րա ռե լի ութ յ}  նը։ Քն նա րկ վող գոր ծով այդ հոդ ված նե րի ստ}  գումն  
ա ռա նձ նա պես կար ևոր է հի մք ըն դ}  նե լով այն հան գա ման քը, որ 
պա հան ջի ի րա վուն քը, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա-
ծի հա մա ձայն, թեև առ կա է , սա կայն հա մա պա տաս խան պա հան ջի 
ի րա վուն քը չի ընդ գր կում պատ ճառ ված ամ բո ղջ վն ա սը` ձեռ նար կա-
տի րա կան նպա տակ նե րով գ} յ քի օգ տա գո րծ ման մա սով։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 հոդ վա ծի հա մա ձայն` վն աս 
պատ ճա ռո ղը պար տա վոր է տ}  ժո ղին հա տ}  ցել ամ բո ղջ վն ա սը։ 
Այդ պա հան ջի ի րա վուն քը են թադ րում է, որ ԿՍ-ն ՊՊ -ին վն աս է 
հասց րել` տե ղադ րե լով սխալ փա կան։ 
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ԿՍ-ն ինքն է ար տադ րել այդ կրակ մա րի չը։ Այն հան գա ման քը, որ 
հա մա պա տաս խան ի րը շր ջա նա ռութ յան մե ջ է դր վել ոչ թե ԿՍ -ի, 
այլ ՀՊ -ի ֆիր մա յին ան վան ման տակ, որ ևէ ձևով չի փո խում ԿՍ -ի 
ար տադ րող լի նե լ}  հան գա ման քը։ Այս թե րութ յունն ա ռա ջա ցել է ար-
տա դր ման ըն թաց քում, և հա մա պա տաս խան խախ տում նե րը թ} յլ 
են տվել ԿՍ -ի մե կ կամ մի  քա նի աշ խա տա կից նե ր։ Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 1062 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԿՍ-ն, որ պես ի րա վա-
բա նա կան ան ձ և կրակ մա րիչ ներ ար տադ րող ըն կե րութ յուն, նյ}  թա-
կան պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում իր աշ խա տա կից նե րի գոր ծո-
ղությ} ն նե րի հա մար։ Ե թե նրա նք սխալ փա կան ներ են օգ տա գոր-
ծել, ա պա գոր ծել են նաև հա կաի րա վա կան կեր պով և առն վա զն 
ան զգ}  շո րեն։ 

Կա րող է հա րց ծա գել` արդ յո ՞ք ԿՍ -ի գոր ծա րա նում տեղ գտած ար-
տադ րա կան թե րութ յ}  նը ՊՊ -ին հա սց ված վն ա սի պատ ճառ է դար-
ձել։ Բա նն այն է, որ ԿՍ-ն կրակ մա րիչ ներ մա տա կա րա րել էր սկզ բում 
ՀՊ -ին, իսկ վեր ջի նս էլ իր հեր թին դրա նք վա ճա ռել էր ս}  պեր մար-
կետ Օ-ին։ Մի ջա կայ քում  գոր ծած այս ան ձի նք չեն ընդ հա տել սխալ 
փա կան նե րի տե ղա դր ման և ՊՊ-ին վն աս պատ ճա ռե լ}  մի  ջև պատ-
ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը։ Հետ ևա բար` ԿՍ -ի վար քա գի ծը ն} յն-
պես պատ ճառ է հան դի սա ցել վն ա սի ա ռա ջաց ման հա մար։

 Կաս կած չկա, որ ԿՍ-ն ն} յն պես հա կաի րա վա կան ե ղա նա կով է 
գոր ծել, երբ ար տադ րել է կրակ մա րիչ սար քեր սխալ փա կան նե րով։ 
Հա մա պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րը հիմ նա վո րող որ ևէ հան գա-
մա նք չկա։ 

Ի տար բե րութ յուն Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088/1091 հոդ-
ված նե րով կար գա վոր ված դեպ քե րի` նյ}  թա կան պա տաս խա-
նատվութ յան հա մար, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 
հոդ վա ծի, ան հրա ժե շտ է, որ ԿՍ-ն գոր ծած լի նի մե  ղա վո րութ յա մբ։ 
Ինչ պես ար դեն նշել ենք, աշ խա տա կից նե րը, ո րո նք սխալ փա կան 
են տե ղադ րել կրակ մա րիչ սար քում, գոր ծել են առն վա զն ան զգ} -
շությա մբ։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1062 հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
ԿՍ-ն պե տք է պա տաս խա նատ վութ յուն կրի մե  ղա վո րութ յա մբ կա-
տար ված իր գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար։ Պա տաս խա նատ վութ յ} -
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նից ա զատ վե լ}  ա ռեր և} յթ հիմ քեր այս դեպ քում առ կա չեն։
 Հետ ևա բար` ՊՊ-ն ԿՍ -ի հան դեպ պա հան ջի ի րա վունք }  նի նաև 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 հոդ վա ծի հի ման վրա, ո րն առ-
կա է 1088 հոդ վա ծից բխող պա հան ջի ի րա վուն քի կող քին։ 

Ի տար բե րութ յուն Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա ծից 
բխող պա հան ջի ի րա վուն քի` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 
հոդ վա ծի հի ման վրա ծա գող պա հան ջի ի րա վուն քը չի սահ մա նա-
փակ վում ա ռող ջութ յա նը և մաս նա վոր գ} յ քին հա սց ված վն աս նե-
րով, այլ ընդ գր կում է նաև ար հես տա նո ցին հր դե հի պատ ճա ռած 
վն աս նե րը։ 

Ե րեք տար վա վա ղե մութ յան ընդ հա նուր ժամ կե տը (Քա ղա քա ցի-
ա կան օ րե նսգր քի 332 հոդ ված) դեռ չի լրա ցել։ 

2. ՊՊ -ի պա հան ջի ի րա վուն քը ՀՊ -ի առջև 

ա) Պա հան ջի ի րա վուն քը` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 

�  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի հի ման վրա։

ՀՊ-ն կրակ մա րի չը չի ար տադ րել, այլ մի  այն վա ճա ռել է այն` վրան 
տե ղադ րե լով իր ֆիր մա յի ան վա նումն  }  տի պի վե րա բեր յալ նշ}  մը։ 
Կրակ մա րի չի վրա այդ լրա ց}  ցիչ հա վե լում նե րը չեն կա րող դիտ վել 
որ պես ար տադ րում։

Թ վում է, թե, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա ծի, 
ար տադ րան քի հա մար նյ}  թա կան պա տաս խա նատ վութ յան հար-
ցում կար ևոր չէ ար տադ րող լի նե լ}  հա նգա ման քը։ Նշ ված նոր մը 
նա խա տե սում է, որ, ար տադ րո ղից բա ցի, նյ}  թա կան պա տաս խա-
նատ վութ յուն է կրում նաև վա ճա ռո ղը, ե թե ան գամ  բո լո րո վին գո րծ 
չ}  նի ար տադ րութ յան հետ և չի էլ կա րող վե րա հս կել ար տադ րութ յ} -
նը։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1089 հոդ վա ծի հա մա ձայն` վն աս 
կրած սպա ռո ղն ի րա վունք }  նի պա հա նջ ներ կա յաց նե լ}  ար տադ րո-
ղի կամ վա ճա ռո ղի դեմ` իր ընտ րութ յա մբ։ 

Ե թե ա ռա նց որ ևէ գնա հատ ման հետ ևե նք այս տե քս տին, ա պա 
ՀՊ -ի նյ}  թա կան պա տաս խա նատ վութ յունն առ կա է, և ՀՊ-ն պար-
տա վոր է ՊՊ -ի վն ա սը հա տ}  ցել ն} յն ծա վա լով, ինչ և ԿՍ-ն։ Բայց 
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զար մա նա լին այն է, որ ԿՍ-ն }  ՀՊ-ն պա տաս խա նատ վութ յուն չեն 
կրում որ պես հա մա պա րտ պար տա պան ներ, այլ ՊՊ-ն պե տք է ո րո-
շի, թե } մ դեմ է պա հա նջ ներ կա յաց նե լ}  դա տա րան։

 Մի փո քր շեղ վե լով խնդ րի գո րծ նա կան լ}  ծ}  մի ց` նշե նք, որ այս 
արդ յունքն այն քան տրա մագ ծո րեն է շեղ վում ար տադ րան քի հա մար 
պա տաս խա նատ վութ յ}  նը կար գա վո րող եվ րո պա կան ի րա վուն քի 
պատ կե րա ցում նե րից (իսկ այդ ի րա վուն քը խթան է ե ղել հայ կա կան 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի հա մար), որ հա րց է ծա գում` արդ յոք 
ան հրա ժե շտ չէ՞ տե քս տի սահ մա նա փակ մե կ նա բա նութ յան մի  ջո ցով 
սահ մա նա փա կել կի րառ ման ո լոր տը։ Սա հատ կա պես ան հրա ժեշտ 
է թվում այն պատ ճա ռով, որ բա ռա ցի մե կ նա բան ման արդ յուն քը 
կհան գեց նի այն բա նին, որ թե րութ յուն ներ }  նե ցող ապ րա նք նե րի 
ար տադրո ղի առջև սպա ռո ղի ժա մա նա կա կից դե լիկ տա յին պա-
հան ջի ի րա վուն քի հետ ևան քով առ ք}  վա ճառ քը կար գա վո րող ի րա-
վուն քի այն կա ռ} յ ցը, ո րը վե րա բե րում է նյ}  թա կան պա տասխա-
նատվությա նը, ամ բող ջո վին շուռ կգա։ Ի տար բե րութ յուն պայ մա-
նագ րի մն ա ցած բո լոր տի պե րի` յ}  րա քա նչ յուր վա ճա ռող, նաև ա ռի-
թից ա ռիթ ինչ-որ բան վա ճա ռող մաս նա վոր ան ձ, ստիպ ված կլի ներ, 
բա ցի այն հետ ևա նք նե րից, ո րո նք ա ռա ջա նում են թե րութ յուն ներ } -
նե ցող ար տադ րա նք նե րի հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե-
րը կար գա վո րող հա վա սա րա կշռ ված դր} յթ նե րից, մտա վա խություն 
}  նե նալ, որ 10 տա րի շա ր}  նակ պե տք է նյ}  թա կան պա տաս խա-
նատ վութ յուն կրի գնոր դի այն վն ա սի հա մար, որն ա ռա ջա նում է 
գն ման ա ռար կա յի ար տադ րա կան թե րութ յ}  նից, թեև դա ին քը չի 
պատ ճա ռել, և դրա նում իր մե ղ քը բա ցա կա յում է։ 

Ա մե ն դեպ քում այս ակն հայ տո րեն ան պատ շաճ արդ յուն քից կա-
րե լի է խ}  սա փել « վա ճա ռող կամ ար տադ րող» հաս կա ցութ յուն նե րը 
զգ}  շո րեն մե կ նա բա նե լո վ14։ Ընդ ո րում` այս տեղ նո րից ան հրա ժե շտ 
է ան դրա դառ նալ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա ծի կար-

14 Պրոֆ. Ռ. Քնիպերը կարծ} մ է, որ անհ րա ժեշտ է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի 1088 հոդ վա ծը փոփոխել, որ պես զի այն մո տեց վի Ար տադ րան քի 
հա մար նյ}  թական պա տաս խա նատ վ} թ յան վե րա բե րյալ ԵՄ դի րեկ տի վին. նա 
ա ռա ջար կել է դա ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի վերաբերյալ 2013 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի իր փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ց} թ յան մե ջ:
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գա վո րում նե րին։ Դրա ի մաս տը (և այս տեղ մո տե նում ենք սպա ռող-
նե րին պա շտ պա նող եվ րո պա կան ի րա վուն քին) ար տադ րող նե րին 
շր ջա նա ռ} թ յան մե ջ սպա ռող նե րի հա մար ան վտա նգ ար տադրանք-
ներ դնե լ հոր դո րե լն է։ Հա մա պա տաս խան հոր դո րը կեն սա գո րծ-
վում է նաև, երբ ար տադ րող նե րը պար տա վո րեց վում են հա տ}  ցել 
սպա ռո ղի այն վն ա սը, ո րը պատ ճառ վել է ար տադ րան քի թե րութ յան 
հետևան քով։ Ընդ ո րում` մե  ղա վո րութ յունն այս տեղ որ ևէ դեր չպե տք 
է խա ղա։ Մի այն ան հաղ թա հա րե լի }  ժի առ կա յութ յան դեպ քում է, որ 
նյ}  թա կան պա տաս խա նատ վութ յ}  նը բա ցառ վում է (Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 1091 հոդ ված)։ Ան հաղ թա հա րե լի } ժ առ կա է, օ րի-
նակ, երբ այդ պա հի դրութ յա մբ ար տադ րան քի հա մա պա տաս խան 
թե րութ յունն ան խ}  սա փե լի է ե ղել։ 

Ն ման դեպ քե րում պա տաս խա նատ վութ յան ինս տի տ}  տի նե րդր-
ման հիմ նա վո րումն  ակն հայ տո րեն այն է, որ ար տադ րո ղը կա րող է 
ազ դել ար տադ րան քի ո րա կի վրա, և որ ար դա րաց ված է թե րության 
բա ցա սա կան հետ ևա նք նե րի ռիս կը նրան վե րա պա հե լը։ Սրան հա-
մա պա տաս խան` վա ճա ռո ղի հաս կա ցութ յ}  նը Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 1088 }  1089 հոդ ված նե րում պե տք է այն քան նեղ մե կ-
նա բան վի, որ դրա տակ հաս կաց վեն մի  այն այն պի սի վա ճա ռող նե րը, 
ով քեր ո րո շա կի ե ղա նա կով կա րող են ազ դել ար տադ րան քի ո րա կի 
վրա։ Ա վե լի լայն մե կ նա բա նութ յան դեպ քում ամ բող ջո վին կքա նդ վի 
գնոր դի }  վա ճա ռո ղի պայ մա նագ րա յին ի րա վունք նե րի և պար տա-
կա նութ յուն նե րի հա մա կար գը։ 

Ե թե այս դա տո ղութ յուն նե րը կի րա ռե նք առ կա գոր ծի և ՀՊ-ի նյ} -
թա կան պա տաս խա նատ վութ յան խնդ րի նկատ մա մբ, ա պա կա րե լի 
է ա սել, որ ՀՊ-ն դուրս է ե կել ԿՍ -ի կրակ մա րիչ նե րը պար զա պես 
վա ճա ռո ղի դե րից։ ՀՊ-ն, ճի շտ է, ին քը չի ար տադ րել հա մա պա տաս-
խան ար տադ րան քը, սա կայն դրա նք շր ջա նա ռութ յան մե ջ է դրել իր 
ֆիր մա յի ան վան տակ և իր տի պի նշ}  մով։ Թեև ինքն ար տադ րո-
ղը չէ, բայց կրակ մա րիչ նե րի ար տադ րութ յ}  նը գտն վում է նրա կազ-
մա կե րպ չա կան գոր ծ}  նե ութ յան ո լոր տում։ Այ սի նքն` նա չի գոր ծ} մ 
որ պես զուտ վա ճա ռող, այլ գոր ծ} մ է որ պես իր ար տադ րութ յան 
ո լոր տում ծա գում }  նե ցող ար տադ րան քի վա ճա ռող։ Այս ի նքն` նրա 
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նյ}  թա կան պա տաս խա նատ վութ յ}  նը չի հե ռա նում ար տադ րան քի 
հա մար պա տաս խա նատ վութ յ}  նը կար գա վո րող ի րա վուն քի նպա-
տակ նե րից։ 

Այս պի սով, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա ծի ի մաս-
տով ՀՊ -ին կա րե լի է ո րա կել որ պես վա ճա ռող։

ՀՊ -ի նկատ մա մբ ՊՊ -ի պա հան ջի ի րա վուն քի մն ա ցած բո լոր 
նա խա պա յ ման նե րն առ կա են ճի շտ այն պես, ինչ պես և ԿՍ-ի հան-
դեպ պա հան ջի ի րա վուն քի դեպ քում։ 

Այս պի սով, ՊՊ-ն, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա ծի 
հի ման վրա, պա հան ջի ի րա վունք }  նի ՀՊ -ի հան դեպ ն} յն ծա վա-
լով, ինչ և ԿՍ -ի նկատ մա մբ։

բ) Պա հան ջի ի րա վուն քը` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 

�  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի հի ման վրա։

 Որ պես զի ՊՊ-ն ՀՊ -ի հան դեպ պա հան ջի ի րա վունք }  նե նա, 
ան հրա ժե շտ է, որ ՀՊ-ն հա կաի րա վա կան ե ղա նա կով և մե  ղա վո-
ր} թյա մբ վն աս հա սց րած լի նի ՊՊ -ին։ 

Ան կաս կած` ՀՊ -ի գոր ծո ղութ յուն նե րի և վն ա սի ա ռա ջաց ման 
մի  ջև կա պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կապ։ Ե թե ՀՊ-ն կրակ մա րի չը 
դրած չլի ներ շր ջա նա ռութ յան մե ջ, ՊՊ-ն այն գնած չէր լի նի և վն աս 
էլ կրած չէր լի նի։ 

Թե րութ յուն նե րով ար տադ րան քը շր ջա նա ռութ յան մե ջ դնե լ}  հա-
մար որ ևէ ար դա րաց ման հի մք ն} յն պես առ կա չէ։ 

Բայց հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք ՀՊ-ն մե  ղա վո րութ յա մբ է գոր ծել։ 
Կրակ մա րի չն ար տա դր վել է ոչ նրա ձեռ նար կութ յ}  նում, և նա, Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1062 հոդ վա ծի հա մա ձայն, պա տաս խա-
նատ վ} թ յ} ն չի կր} մ ԿՍ -ի աշ խա տա կից նե րի թե րի աշ խա տան քի 
հա մար։ 

Այ դ}  հան դե րձ, ՀՊ-ն շր ջա նա ռութ յան մե ջ է դրել մի  ար տադրանք, 
ո րը ծա ռա յում է ո րո շա կի ռիս կեր կան խե լուն։ Նա այդ ա րել է իր սե-
փա կան ֆիր մա յի ան վան տակ, օգ տա գոր ծե լով իր տի պի նշ}  մը, }  
ոչ թե որ պես այդ ար տադ րան քի նկատ մա մբ բա ցար ձա կա պես չե-
զոք դի րք }  նե ցող վա ճա ռող։ Այս պա րա գա յում նա պե տք է }  շա դիր 



206

լի ներ, որ պես զի ար տադ րա նքն }  նե նար ան վտան գութ յան այն մա-
կար դա կը, ո րը դրա նից ար դա րա ցի ո րեն ակն կա լե լ}  ի րա վունք }  նի 
գնոր դը։ Սպառ ման շղ թա յում հա տուկ դի րք }  նե նա լով` ՀՊ-ն պար-
տա վոր էր ստ}  գել` արդ յո ՞ք կրակ մա րի չն }  նի շր ջա նա ռութ յան մե ջ 
դր վե լ}  հա մար ան հրա ժե շտ ան վտան գութ յան մա կար դակ։ 

ՀՊ-ն իր այդ պար տա վո րութ յ}  նը չի կա տա րել, այն պես որ գոր-
ծել է նաև ան զգ}  շո րեն, սա մե  ղա վո րութ յան չա փա նիշ է, ո րը բա-
վա րար է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 հոդ վա ծի հի ման վրա 
պա հան ջի ի րա վունք սահ մա նե լ}  հա մար։

ՀՊ-ն, այս պի սով, նյ}  թա կան պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում 
ՊՊ -ի առջև նաև Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 հոդ վա ծի հի-
ման վրա, հետ ևա բար` պե տք է հա տ}  ցի վն ա սն ամ բո ղջ ծա վա լով։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1073 հոդ վա ծի հա մա ձայն` ՀՊ-ն 
ԿՍ -ի հետ հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վութ յուն է կրում։ Քա ղա քա-
ցի ա կան օ րե նսգր քի 1073 հոդ վա ծով սահ ման ված` հա մա տեղ վն աս  
պատ ճա ռե լը պե տք է մե կ նա բան վի այն պես, որ զ}  գա հե ռա բար 
գոր ծե լն ար դեն բա վա կան լի նի հա մա պա տաս խան ո րակ ման հա-
մար։ Ներ քին հան ցակ ցութ յուն չի պա հա նջ վում։ Սա ա ռա նց բա վա-
րար հիմ քի կսահ մա նա փա կեր տ}  ժո ղի` իր պա հան ջի ի րա վուն քի 
ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը։ 

3. ՊՊ -ի պա հան ջի ի րա վուն քը ս�  պեր մար կետ Օ-ի հան դեպ 

ա) Պա հան ջի ի րա վուն քը` առ ք�  վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի-

ման վրա (Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 491 հոդ ված)։

ՊՊ-ն Օ-ի հետ առ ք}  վա ճառ քի պայ մա նա գիր է կն քել մի  կրակ-
մա րիչ սար քի վե րա բեր յալ, ո րը, ինչ պես ներ կա յաց վել է վեր ևում, 
ո րա կի թե րութ յուն }  նի։

ՊՊ-ն, Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 491 հոդ վա ծի հի ման վրա, 
ի րա վունք }  նի պա հան ջե լ}  նվա զեց նել գն ման գի նը կամ վե րա ցնել 
թե րութ յ}  նը, ան կախ այն հան գա ման քից, որ այդ պա հա նջ նե րը 
չեն հա մա պա տաս խա նում ՊՊ -ի հե տա պն դած նպա տա կին, այն է` 
վն ա սը հա տուց ե լ} ն։ Հա մա ձայն Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 493 
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հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ̀ վեր ջի նիս` որ պես գնոր դի ե րաշ խի քա յին ի րա-
վ} նք նե րի ժամ կե տը լրա ցել է։

բ) Առ ք�  վա ճառ քի պայ մա նագ րի վի ճար կում (Քա ղա քա ցի ա-

կան օ րե նսգր քի 312 հոդ ված)։

ՊՊ-ն գն}  մը կա տա րե լիս ե լել է այն կան խա վար կա ծից, որ կրակ-
մա րի չը հա մա պա տաս խա նում է պայ մա նա գրում նա խա տես ված 
պայ ման նե րին։ Ան կաս կած, նրա սխալ պատ կե րա ց}  մը կրակ մա րի-
չի պի տա նի ութ յան վե րա բեր յալ ըստ նշա նա կութ յան օգ տա գոր ծե լ}  
հա մար կա րե լի է քն նար կել ապ րան քի է ա կան հատ կա նիշ նե րի վե-
րա բեր յալ մո լո րութ յան տե սա նկ յ}  նից` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 312 հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով։

 Պար տա վո րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին ընդ հա նուր 
դր} յթ նե րը պե տք է կի րառ վեն հա տուկ պայ մա նագ րա յին պար տա-
վո րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի նկատ մա մբ, ե թե դրա նց նկատ-
մամբ ա ռաջ նա հեր թութ յուն չ}  նեն ար դեն նա խա տես ված հա տուկ 
նոր մե  րը։ Այդ պի սի նոր մե  րի թվին են պատ կա նում ո րա կի թե րութ յան 
մա սին հոդ ված նե րը։ Սրա նք պա ր}  նա կում են կար գա վո րում ներ, 
ո րոնք թե րութ յուն ներ }  նե ցող ապ րան քի գն ման հա տուկ ի րա վի ճա-
կի հա մար ստեղ ծում են գնոր դի }  վա ճա ռո ղի մի  ջև շա հե րի հա վա-
սա րա կշ ռութ յուն։ Այդ կար գա վո րում նե րը գո րծ նա կա նում կկո րց նե-
ին ի րե նց }  ժը, ե թե գնոր դը կա րո ղա նար մի  ա ժա մա նակ վկա յա կո չել 
իր մո լո րութ յ}  նը և վի ճար կել պայ մա նա գի րը, քա նի որ մո լո րություն 
առ կա է յ}  րա քա նչ յուր ան գամ։ Հետ ևա բար` Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 485 }  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի դր} յթ նե րն ա ռաջ-
նայ նութ յուն }  նեն վի ճա րկ ման վե րա բեր յալ դր} յթ նե րի նկատ մա մբ, 
այն պես որ վի ճար կ}  մը մո լո ր} թ յան հիմ քով բա ցառ վում է։

գ) Պա հան ջի ի րա վուն քը` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 

�  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի հի ման վրա։

O-ն կրակ մա րի չ վա ճա ռո ղն է։ Ե թե Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1088 հոդ վա ծի տե քս տը տա րա ծա կան մե կ նա բա նե նք, ա պա ՊՊ-ն 
ի րա վունք կ}  նե նա Օ-ից պա հան ջե լ}  վն ա սի հա տ}  ցում ճի շտ ն} յն 
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ձևով, ո րով պա հան ջի ի րա վունք }  նի ԿՍ -ի }  ՀՊ -ի հան դեպ։ Նա 
կկա րո ղա նա ո րո շել, թե } մ դեմ է }  զում պա հա նջ ներ կա յաց նել։ 

Կր կին ան ցնե լով տե սա կան քն նա րկ մա նը գեր մա նա կան ի րա-
վուն քի տե սա նկ յ}  նից` նշե նք, որ այն, թե որ քան ան պա տեհ է այս 
ըմբռ ն}  մը, հս տա կո րեն եր ևում է Օ-ի դեպ քում։ Ի տար բե րութ յուն 
ՀՊ -ի` Օ-ն ոչ մի  կապ չ}  նի կրակ մա րիչ սար քի ար տադ րութ յան 
հետ։ Նա ըն դա մե  նը վա ճա ռող է, որն, ան շուշտ, վա ճա ռում է նաև 
այլ մակ նի շի կրակ մա րիչ սար քեր։ Ե թե նրա վրա բար դե ի նք նյ}  թա-
կան պա տաս խա նատ վութ յունն ար տադ րան քի թե ր} թ յան հա մար, 
ա պա նա ստիպ ված կլի ներ հետ ևել յ}  րա քա նչ յուր կրակ մա րի չի ար-
տադրության գոր ծըն թա ցին։ Ին չը հա կա սում է նրա դե րին։ 

Եվ ընդ հան րա պես, ամ բող ջո վին ա ռար կա յա զուրկ կդառ նա յին 
վա ճա ռո ղի պայ մա նագ րա յին նյ}  թա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
սահ ման ա փա կում նե րը։ 

Ո ւս տի ճի շտ է թվում վա ճա ռո ղի հաս կա ցութ յան նեղ մե կ նա բա-
ն}  մը` այն տա րա ծե լով սո սկ այն վա ճա ռող նե րի վրա, ով քեր (ՀՊ -
ի նման) բո վան դա կա յին ա ռ}  մով կապ ված են ար տադ րան քի ար-
տադ րութ յան գոր ծըն թա ցի հետ։ 

Ե թե հետ ևե լ}  լի նե նք 2-ի ա) կե տի տակ ներ կա յաց ված փաս-
տարկ մա նը, ա պա ՊՊ-ն չի կա րող որ ևէ կեր պով պա հան ջել վն ա-
սի հա տ}  ցում Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա ծի հի ման 
վրա։

դ) Պա հան ջի ի րա վուն քը` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 

�  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի հի ման վրա։

 Ի տար բե րութ յուն ՀՊ -ի` Օ-ն զուտ վա ճա ռող է։ Ճի շտ է` նրա վար-
քա գի ծը ն} յն պես նպաս տել է ՊՊ -ին վն աս պատ ճա ռե լուն, քա նի 
որ ա ռա նց թե րութ յուն }  նե ցող կրակ մա րիչ սար քի վա ճառ քի այդ 
վն ասն ա ռա ջա ցած չէր լի նի, } ս տի Օ-ի պա տաս խա նատ վութ յ}  նը 
ծա գում է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1088 հոդ վա ծի հիմ քով։ 

Սա կայն կա րե լի է քն նար կել այն տար բե րա կը, որ Օ-ն` որ պես 
վա ճա ռող, ի րա վա կան պար տա կա նութ յուն չ}  նի ստ}  գե լ}  եր րո րդ 
ան ձ ար տադ րող նե րի բո լոր այն ապ րա նք նե րը, ո րո նք վա ճա ռում է։ 
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Այս ի նքն`  բա ցառ վում է նաև նյ}  թա կան պա տաս խա նատ վութ յ} -
նը Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 }  դրան հա ջոր դող հոդ ված-
նե րի հի ման վրա։ 

Այս պի սով, ընդ հա նուր առ մա մբ ՊՊ-ն այլևս Օ-ի հան դեպ պա-
հան ջի ի րա վունք չ}  նի, ո րով հե տև գն ման }  վն ա սի ա ռա ջաց ման 
մի  ջև ան ցել է ա վե լի քան եր կ}  տար ի ժա մա նակ։

4. ՊՊ -ի պա հան ջի ի րա վուն քը գոր ծա դիր տնօ րեն ԳՏ -ի հան-

դեպ 

ա) Պա հան ջի ի րա վունք ներ` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 

1088 հոդ վա ծի հի ման վրա։

 Պա հան ջի ի րա վուն քը գոր ծա դիր տնօ րեն ԳՏ -ի նկատ մա մբ առ-
կա կլի ներ մի  այն այն դեպ քում, ե թե Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1088 հոդ վա ծի ի մաս տով հնա րա վոր լի ներ դի տել վեր ջի նիս որ պես 
ար տադ րող կամ որ պես վա ճա ռող։ Ի հար կե այն հան գա ման քը, որ 
նա ղե կա վա րում է ՍՊԸ-ի գոր ծե րը, նրան չի դա րձ նում ար տադ րող 
կամ վա ճա ռող։ Նրա գոր ծո ղութ յուն նե րի ազ դե ցութ յունն ա ռա ջա ն} մ 
է բա ցա ռա պես հօ գ} տ ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ ի վն աս նրա։ 

բ) Պա հան ջի ի րա վուն քը` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 

�  դրան հա ջոր դող հոդ ված նե րի հի ման վրա։

Կ րակ մա րի չի ան վտան գութ յունն ստ}  գե լ}  պար տա կա նութ յ}  նը 
կրում է ի րա վա բա նա կան ան ձն ին քը և ոչ թե դրա աշ խա տա կի ցը, 
ան գամ ե թե վեր ջի նը զբա ղեց նում է ղե կա վար պաշ տոն։ Այս պի սով, 
բա ցառ ված է նաև Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1058 հոդ վա ծի հի-
ման վրա պա հան ջի ի րա վուն քի առ կա յութ յ}  նը ան ձա մբ ԳՏ -ի հան-
դեպ։
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Խն դիր 14

1. ՋՖ -ի, ԳՄ -ի �  Ե2-ի պա հան ջի ի րա վ� նք նե րը Ս2-ի հան դե պ

 Ս} յն խնդ րի լ} ծ ման հա մար նախ ան հրա ժե շտ է պար զել պատ-
ճառ ված վն ա սի հա տ} ց ման պայ ման նե րը։ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի (այ ս}  հետ նաև` Օ րե նս գի րք) 1058 հոդ վա ծի բո վան դա-
կ} թ յան և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վ} ն քի } -
ս} մն  ա սի ր} թ յ}  նից հետ և} մ է, որ վն աս պատ ճա ռե լ}  հա մար պա-
տաս խա նատ վ} թ յան ընդ հա ն} ր հիմ քե րն են` վն ա սի առ կա յ} թյ} -
նը, վն աս պատ ճա ռե լ}  վար քա գի ծը և դրա հա կաի րա վա կան լի նե լը, 
պատ ճա ռա կան կա պը հա կաի րա վա կան գոր ծո ղ} թ յան և վրա հա-
սած վն ա սի մի  ջև, վն աս պատ ճա ռո ղի մե ղ քը (տե ՛ս Նա տալ յա Հա-
կոբ յա նն ընդ դեմ Վար դան Հայ րա պետ յա նի` թիվ ՀՔԴ3/0016/02/08 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շ�  մը)։

Վ նա սի հա տ� ց ման ի րա վա կան հիմ քե րը 

Ա. ՋՖ -ի պա հան ջի ի րա վ� նք նե րը Ս2-ի հան դե պ

1. Ի րա վա կան բա րի քի խա թա ր� մ

 Խոս ք կա րող է լի նել մա րմն  ին կամ ա ռող ջ} թ յա նը հա սց ված 
վն աս վա ծք նե րի մա սին` 

ա) շո կի հետ ևան քով,
բ) քե րծ ված քի և ո րո վայ նի կծ կ} մն  ե րի հետ ևան քով,
գ) մե  ռած ե րե խա յի պատ ճա ռով,
դ) հա շմ ված ե րե խա յի պատ ճա ռով, 
ե) քնի խան գա ր} մն  ե րի, Ե2-ի վի ճա կի հա մար մշ տա կան մտա-

հո գ} թ յան, ինչ պես նաև հղի } թ յան մն ա ցած հատ վա ծ} մ մոր մա րմ-
ն} մ մե  ռած ե րե խա Ե1-ի գտն վե լ}  հո գե կան բե ռը։

Թ վա րկ ված` ի րա վա կան բա րի քի խա թար ման հնա րա վոր տար-
բե րակ նե րը հի մք են ՋՖ -ին պատ ճառ ված վն ա սի հա տ} ց ման հա-
մար այն քա նով, որ քա նով դրա նք վն աս են պատ ճա ռել վեր ջի նիս 
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ա ռող ջ} թ յա նը, քա նի որ, ներ քո գր յալ ի րա վա կան կար գա վո ր} մ-
նե րի հա մա ձայն, ՀՀ -} մ հա տ} ց վ} մ է ան ձի ա ռող ջ} թ յա նը պատ-
ճա ռված վն ա սը, ո րը կա րող է նե րա ռել բա ցի ֆի զի կա կա նից, նաև 
հո գե կան ա ռող ջ} թ յ}  նը։

2. Վնաս հա սց նե լ�  գոր ծո ղ� թ յ�  նը 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072 հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` ա ռա վել վտան գի աղբ յ}  րով պատ ճառ ված վն ա սը հա-
տ} ց վ} մ է, ե թե հա տ} ց ման պար տա կա ն} թ յ} ն }  նե ցող ան ձը չի 
ա պա ց}  ց} մ, որ վն ա սը ծա գել է ան հաղ թա հա րե լի }  ժի կամ տ}  ժո-
ղի դի տա վո ր} թ յան հետ ևան քո վ։ Տվյալ դեպ ք} մ տ}  ժո ղի դի տա-
վո ր} թ յ} նն առ կա չէ, և Ս2-ը կա րող է պն դել ան հաղ թա հա րե լի }  ժի 
ազ դե ց} թ յ}  նն այն պատ ճա ռով, որ ին քը չի կա րո ղա ցել կա ռա վա-
րել մո տո ցիկ լե տը «vis absolutaե-ի (երբ բա ցար ձա կա պես ան հնար է 
ա զատ կամ քի կազ մա վո ր}  մը) պատ ճա ռով, քա նի որ ՋՖ -ին բախ վել 
է Ս1-ի ի րեն բախ վե լ}  հետ ևան քո վ։ Այ ն} ա մե  նայ նիվ, այդ պն դ} մն  
ի րա վա կան հիմն  ա վո ր} մ չ}  նի, քա նի որ նախ խնդ ր} մ նշ ված է, որ 
եր կ}  մո տո ցիկ լա վար նե րն էլ խախ տել են ճա նա պար հա յին երթ ևե-
կ} թ յան կա նոն նե րը, ո րի պատ ճա ռով էլ ա ռա ջա ցել է մո տո ցի կլ նե րի 
բա խ} մն  }  են թա դր յալ «vis absoluta»-ն, և, բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րե նս գիր քը հա տ} կ կար գա վո ր} մն  եր է պա ր}  նա կ} մ 
վն ա սը հա մա տեղ պատ ճա ռած ան ձա նց կող մի ց, ինչ պես նաև ա ռա-
վել վտան գի աղբ յ} ր նե րի փոխ ներ գոր ծ} թ յա մբ պատ ճառ ված վն ա-
սի հա տ} ց ման հա մա ր։ Մաս նա վո րա պես, Օ րե նսգր քի 1073 հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն, վն ա սը հա մա տեղ պատ ճա ռած ան ձի նք 
տ}  ժո ղի առջև կր} մ են հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վ} թյ} ն։ 
Ն} յն օ րե նսգր քի 1072 հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ա ռա վել 
վտան գի աղբ յ} ր նե րի սե փա կա նա տե րե րը, հա մա պա րտ պա տաս-
խա նատ վ} թ յ} ն են կր} մ այդ աղբ յ} ր նե րի փոխ ներ գոր ծ} թ յան 
(տ րա նս պոր տա յին մի  ջոց նե րի բա խ} մ և այլն) հետ ևան քով եր րորդ 
ան ձա նց պատ ճառ ված վն ա սի հա մար։ Վե րո գր յա լից հետ և} մ է, 
որ տրա նս պոր տա յին մի  ջոց նե րի բա խ}  մը ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի ի մաս տով հա մար վ} մ է ա ռա վել վտան գի աղբ յ} ր նե րի 
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փոխ ներ գոր ծ} թ յ} ն, ո րի հետ ևան քով եր րո րդ ան ձա նց պատ ճառ-
ված վն ա սի հա մար գոր ծ} մ է հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վ} թ յան 
սկզ բ} ն քը։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նն իր ո րո շ} մն  ե ր} մ ան դրա դար ձել է նաև 
Օ րե նսգր քի 1072 հոդ վա ծով նա խա տես ված` « գոր ծ}  նե } թ յ}  նը 
կապ ված է շր ջա պա տի հա մար ա ռա վել վտան գի աղբ յ}  րի հետ» 
ձևա կե րպ մա նը և դիր քո րո շ} մ ար տա հայ տել առ այն, որ օ րե նս դի րը 
նկա տի չի }  նե ցել մի  այն տվյալ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձի մաս նա գի տա կան գոր ծ}  նե } թ յ}  նը։ « Գոր ծ}  նե } թ յ} ն» եզ-
ր} յթն օգ տա գո րծ վել է սո վո րա կան ի մաս տով, և օ րե նս դի րը նկա տի 
է }  նե ցել ան ձի ցան կա ցած գոր ծ}  նե } թ յ}  ն` ան կախ դրա մաս նա-
գի տա կան կամ ոչ մաս նա գի տա կան լի նե լ}  հան գա ման քից, այ լա-
պես դա կհա կա սեր հոդ վա ծի (ա ռա վել վտան գի աղբ յ}  րով պատ-
ճառ ված վն ա սի ինս տի տ}  տի) է } թ յա նն }  տրա մա բա ն} թ յա նը 
(տե՛ս Տիգ րան Քո չար յա նն ընդ դեմ Ա շոտ և Ար թ� ր Քոս յան նե րի` թիվ 
Ե Ա ՔԴ/0610/02/10 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 2011 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 14-ի ո րո շ�  մը)։ 

Վե րո գր յա լից հետ և} մ է, որ տվյալ դեպ ք} մ Ս2-ի կող մի ց վն աս 
պատ ճա ռող գոր ծո ղ} թ յ} նն առ կա է։

2.1 Վնաս վա ծք հա սց նե լ�  գոր ծո ղ� թ յան հա կաի րա վա-

կան� թյ�  նը 

Տ վյալ դեպ ք} մ վն ա սը հա սց վել է տրա նս պոր տա յին մի  ջոց նե րի 
բախ ման արդ յ} ն ք} մ` Ս1-ի և Ս2-ի կող մի ց ճա նա պար հա յին երթ ևե-
կ} թ յան կա նոն նե րը խախ տե լ}  պատ ճա ռով, հետ ևա բար` առ կա է 
վն աս հա սց նող ա րար քի հա կաի րա վա կա ն} թ յ}  նը ։

3. Նյ�  թա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն ա ռա ջաց նող պատ-

ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը 

Վ նա սի հա տ} ց ման հա մար պար տա դիր պայ ման է ի րա վ} ն քը 
խախ տած ան ձի ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղ} թ յան և ա ռա ջա ցած վն ա սի մի -
ջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պի առ կա յ} թ յ}  նը։ Ընդ ո ր} մ` վն ա սը 
պե տք է ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի } ղ ղա կի, ան մի  ջա կան հետ ևան քը 
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լի նի, այ սի նքն` պե տք է լի նի } ղ ղա կի, ան մի  ջա կան պատ ճա ռա կան 
կապ։ Այն դեպ ք} մ, երբ վն ա սն ան հրա ժեշ տա բար թե լա դր ված չէ ոչ 
օ րի նա չափ գոր ծո ղ} թ յա մբ (ան գոր ծ} թ յա մբ), կամ գոր ծո ղ} թ յան (ան-
գոր ծ} թ յան) և վն ա սի մի  ջև կա պն ա ն} ղ ղա կի է, վն ա սի հա տ} ց ման 
հա մար ան հրա ժե շտ պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պի պայ մա նն առ կա 
չէ։ Հա ման ման դիր քո րո շ} մ է ար տա հայ տել նաև ՀՀ Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն իր նա խա դե պա յին ո րո շ} մն  ե ր} մ (տե ՛ս, օ րի նակ, « Բի Լայնե 
ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Ար տակ Զա քար յա նի` թիվ ԵԿԴ/2128/02/13 քա ղա քա ցի-
ա կան գոր ծով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց 2015 թվա կա նի ապ-
րի լի 30-ի ո րո շ�  մը, Նա տալ յա Հա կոբ յա նն ընդ դեմ Վար դան Հայ րա-
պետ յա նի` թիվ ՀՔԴ3/0016/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 2009 թվա կա նի փե տր վա րի 13-ի ո րո շ�  մը)։

 ՋՖ -ի ա ռող ջ} թ յա նը պատ ճառ ված վն ա սի հա տ} ց ման հա մար 
պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պի առ կա յ} թ յ}  նը խնդ րա հա ր} յց չէ, 
քա նի որ նրան պատ ճառ ված վն ա սը հա կաի րա վա կան ա րար քի ան-
մի  ջա կան հետ ևա նքն է և ան հրա ժեշ տա բար թե լա դր ված է վն աս 
հասց նող ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղ} թ յա մբ։

4. Մե ղա վո ր� թ յ� ն

 Մեղ քի առ կա յ} թ յ} նն այս դեպ ք} մ ի րա վա կան նշա նա կ} թ յ} ն 
չ}  նի, քա նի որ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1072 հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` ա ռա վել վտան գի աղբ յ}  րով պատ ճառ ված վն ա սը 
են թա կա չէ հա տ} ց ման մի  այն այն դեպ ք} մ, երբ վն ա սը ծա գել է ան-
հաղ թա հա րե լի }  ժի կամ տ}  ժո ղի դի տա վո ր} թ յան հետ ևան քո վ։ Այ-
սի նքն` ա ռա վել վտան գի աղբ յ}  րով պատ ճառ ված վն ա սի հա տ} ց ման 
հա մար գոր ծ} մ է ա ռա նց մե ղ քի պա տաս խա նատ վ} թ յան սկզ բ} ն քը։ 

Ի նչ վե րա բե ր} մ է ո գե լից խմի  չք օգ տա գոր ծե լ}  հետ ևան քով Ս1-ի 
և Ս2-ի կող մի ց ի րե նց այն պի սի վի ճա կի հա սց նե լ} ն, երբ վեր ջին նե-
րս չէ ին կա րող գի տակ ցել ի րե նց գոր ծո ղ} թ յ} ն նե րի նշա նա կ} թ յ} -
նը կամ ղե կա վա րել դրա նք, ա պա Օ րե նսգր քի 1071 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սը նշ} մ է, որ այդ դեպ ք} մ վն աս պատ ճա ռո ղը չի ա զատ վ} մ 
պա տաս խա նատ վ} թ յ}  նի ց։
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5. Վնա սը 

Օ րե նսգր քի 17 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` վն աս ներ են ի րա-
վ} ն քը խա խտ ված ան ձի ծախ սե րը, որ նա կա տա րել է կամ պե տք է 
կա տա րի խա խտ ված ի րա վ} ն քը վե րա կա նգ նե լ}  հա մար, նրա գ} յ-
քի կո ր} ս տը կամ վն աս ված քը (ի րա կան վն աս), չս տաց ված ե կա-
մ} տ նե րը, ո րո նք այդ ան ձը կս տա նար քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա-
ռ} թ յան սո վո րա կան պայ ման նե ր} մ, ե թե նրա ի րա վ} ն քը չխա խտ-
վեր (բաց թո ղն ված օ գ} տ), ինչ պես նաև ոչ նյ�  թա կան վն ա սը։ 

Օ րե նսգր քի 1078 հոդ վա ծի 1-ին մա սի }  ս} մն  ա սի ր} թ յ}  նից 
պարզ է դառ ն} մ, որ քա ղա քա ցուն հաշ մութ յուն կամ նրա ա ռող-
ջությա նն այլ վն աս պատ ճա ռե լ}  դեպ քում հա տուց ման են թա կա են.

1.  տ}  ժո ղի կո րց րած աշ խա տա վար ձը (ե կա մ}  տը), ո րը նա 
ստա նում էր կամ կա րող էր ստա նալ, 

2. ա ռող ջութ յան քայ քայ ման հետ ևան քով ծա գած լրա ց}  ցիչ 
ծախ սե րը, ո րո նք հա տ} ց վ} մ են մի  այն հետ ևյալ եր կ}  պայ ման նե-
րի բա վա րար ման դեպ ք} մ.

  տ}  ժո ղն }  նի օգ նութ յան }  խնամ քի նման տե սակ նե րի կա-
րիք,

  չ}  նի դրա նք ան վճար ստա նա լ}  ի րա վունք։ 
Հա տուց ման են թա կա վն ա սի ծա վա լը ո րո շե լ}  հար ցում կի րառ-

ման են են թա կա Օ րե նսգր քի 1078-1080 հոդ ված նե րը։
ՋՖ -ի դեպ քում նման վն ա սի մե ջ նե րառ վում են վե րո գր յալ բո լոր 

կի րա ռե լի ծախ սե րը, այդ թվում` կո րց րած աշ խա տա վա րձն }  հա-
րա կից բ}  ժօգ նութ յան հետ կապ ված ծախ սե րը։ Այդ ծախ սե րի չա փը 
ո րո շե լիս կո րց րած աշ խա տա վար ձի (ե կամ տի) հա տուց ման են թա կա 
չա փը ո րոշ վում է մի  ջին աշ խա տա վար ձից (ե կամ տից) տո կոս նե րով, 
ո րը նա ստա ցել է մի  նչև հաշ մութ յ}  նը կամ ա ռող ջութ յան այլ վն աս-
ված քը կամ աշ խա տ}  նա կութ յան կո րուս տը։ Այդ տո կոս նե րը ո րոշ-
վում են տ}  ժո ղի կող մի ց մաս նա գի տա կան աշ խա տ}  նա կության կո-
րս տի, իսկ մաս նա գի տա կան աշ խա տ}  նա կութ յան բա ցա կա յութ յան 
դեպ քում` ընդ հա նուր աշ խա տ}  նա կութ յան կո րս տի աս տի ճա նին 
հա մա պա տաս խան։ Տ}  ժո ղի կո րց րած աշ խա տա վար ձի (ե կամ տի) 
կազ մում նե րառ վում են նրա ինչ պես հիմ նա կան, այն պես էլ հա մա-
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տե ղութ յա մբ կա տար ված աշ խա տան քի` ե կամ տա յին հար կով հա րկ-
վող աշ խա տան քա յին և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վա կան պայ մա նագ-
րե րով վար ձատ րութ յան բո լոր վճար նե րը։ Հաշ վի չեն առն վում մի  ան-
վագ բն} յ թի վճար նե րը, մաս նա վո րա պես` չօգ տա գո րծ ված ար ձա-
կուր դի փոխ հա տ}  ց}  մը և ար ձակ ման նպաս տը։ Ժա մա նա կա վոր 
ա նաշ խա տ}  նա կութ յան կամ հղի ութ յան և ծնն դա բե րութ յան հա մար 
ար ձա կուր դի ժա մա նա կա շր ջա նի հա մար հաշ վի է առն վում վճար-
ված նպաս տը։ Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծ}  նե ութ յ}  նից ստաց ված 
ե կա մուտ նե րը, ինչ պես նաև հե ղի նա կա յին հո նո րա րը նե րառ վում 
են կորց րած աշ խա տա վար ձի կազ մում, ընդ ո րում` ձեռ նար կա տի-
րա կան գոր ծ}  նե ութ յ}  նից ե կա մուտ նե րը նե րառ վում են հար կա յին 
տես չ} թ յան տվյալ նե րի հի ման վրա։ 

6. Ոչ նյ�  թա կան վն ա սի հա տ�  ց�  մը 

Ի նչ պես վե րո գր յալ 5-րդ մա ս} մ նշ վել է, Օ րե նսգր քի 17 հոդ վա ծի 
բո վան դա կ} թ յան }  ս} մն  ա սի ր} թ յ}  նից բխ} մ է, որ մի  կող մի ց հա-
տ} ց ման են թա կա վն աս նե րի մե ջ նե րառ ված է նաև ոչ նյ}  թա կան 
վն ա սը, մյ} ս կող մի ց` ոչ նյ}  թա կան վն ա սը հա տ} ց վ} մ է մի  այն 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե ր} մ։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ ր} թ յան ի մաս տով ոչ նյ}  թա կան 
վն ա սը ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պա նք է, որն ա ռա ջա ցել 
է ան ձին ի ծնե կամ օ րեն քի }  ժով պատ կա նող նյ}  թա կան կամ ոչ 
նյ}  թա կան բա րիք նե րի դեմ ոտնձ գող կամ նրա ան ձնա կան գ} յ-
քա յին կամ ոչ գ} յ քա յին ի րա վ} նք նե րը խախ տող ո րոշ մա մբ, գոր-
ծո ղ} թյամբ կամ ան գոր ծ} թ յա մբ (Օ րե նսգր քի 162.1 հոդ վա ծի 1-ին 
մաս)։ 

Ի նչ վե րա բե ր} մ է ոչ նյ} թ ա կան վն ա սի հա տ} ց ման օ րեն քով նա-
խա տես ված դեպ քե րին, ա պա ան հրա ժե շտ է նշել, որ ոչ նյ}  թա կան 
վն ա սի հա տ} ց ման ինս տի տ}  տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տ} թ յ} -
ն} մ օ րե նսդ րա կան ամ րագ ր} մ է ստա ցել ան ձա նց պե տա կան-իշ-
խա նա կան լի ա զո ր} թ յ} ն նե րով օժտ ված պաշ տո նա տար ան ձան-
ցից պա շտ պա նե լ}  նպա տա կով և չի տա րած վ} մ մի  ջա նձ նա յին 
հա րա բե ր} թ յ} ն նե ր} մ պատ ճառ ված բա րո յա կան վն ա սի վրա, 
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բա ցա ռ} թ յա մբ` պատ վին, ար ժա նա պատ վ} թ յա նը կամ գոր ծա րար 
համ բա վին պատ ճառ ված վն ա սի, ո րը դրս ևոր վ} մ է վի րա վո րան-
քի և/ կամ զր պար տ} թ յան մի  ջո ցով, ինչն էլ քն նա րկ վող դեպ քի հետ 
առն չ} թ յ} ն չ}  նի (Օ րե նսգր քի 162.1 հոդ ված)։ Հետ ևա բար` տվյալ 
դեպ ք} մ քն նա րկ վող ոչ նյ}  թա կան վն ա սը ՀՀ օ րե նսդ ր} թ յա մբ հա-
տ} ց ման են թա կա չէ ։

7. Ի րա վա կան հետ ևան քը

 Կա տար ված վեր լ}  ծ} թ յան արդ յ} ն ք} մ հնա րա վոր է պն դել, որ
1. ՋՖ-ն ի րա վունք }  նի պա հան ջե լ}  իր ա ռող ջութ յա նը պատ-

ճառ ված վն ա սի ամ բող ջա կան հա տ}  ցում Ս2-ից, քա նի որ տվյալ 
դեպ ք} մ գոր ծ} մ են պատ ճառ ված վն ա սի հա մար հա մա պա րտ 
պա տաս խա նատ վ} թ յան և ա ռա նց մե ղ քի պա տաս խա նատ վ} թ յան 
սկզ բ} նք նե րը ։

2. ՋՖ -ի կրած բա րո յա կան վն ա սը, այն է` մե  ռած, հա շմ ված ե րե-
խա նե րի հա մար մշ տա կան մտա հո գ} թ յան, քնի խան գա ր} մն  ե րի 
և շո կի հետ ևան քով կրած հո գե կան տա ռա պա նք նե րը, ե թե դրա նք 
չեն ա ռա ջաց րել ա ռող ջ} թ յա նը պատ ճառ ված վն աս (վե րո գր յալ 5-րդ 
մաս), ա պա ՀՀ -} մ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում նե րի շր ջա նակ նե-
րում հա տուց ման են թա կա չեն, } ս տի այդ մա սին ՋՖ-ն պա հա նջ չի 
կա րող ներ կա յաց նել։ 

Բ. ԳՄ -ի պա հան ջի ի րա վունք նե րը Ս2-ի հան դե պ

1. Ի րա վա կան բա րի քի խա թա րում 

ա) շոկ և }  շագ նա ցութ յուն,
բ) ոտ քի հո դա խա խտ ված կո ճը` մա րմն  ա կան վն աս վա ծք։

2. Վնաս վա ծք հա սց նող գոր ծո ղութ յուն (տե ՛ս վեր ևում) 

3. Վնա ս

ԳՄ -ին պատ ճառ ված վն ա սը, ինչ պես եր և} մ է վե րև} մ ար ված 
վեր լ}  ծ} թ յ} ն նե րից, են թա կա է հա տ} ց ման, ե թե այն կա րող է հա-
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մար վել ԳՄ -ի ա ռող ջ} թ յա նը պատ ճառ ված վն աս և ա ռա ջաց րել է 
հա տ} ց ման են թա կա հետ ևա նք նե րը (Օ րե նսգր քի 17 հոդ վա ծի 2-րդ 
մաս, Օ րե նսգր քի 1078 հոդ վա ծի 1-ին մաս)։ 

Ոտ քի հո դա խա խտ ված կո ճը ա ռող ջ} թ յա նը պատ ճառ ված վն աս 
է, իսկ շո կը և }  շագ նա ց} թ յ}  նն ա ռող ջ} թ յա նը պատ ճառ ված 
վն աս կա րող է հա մար վել բժշ կա կան հա մա պա տաս խան եզ րա կա-
ց} թյամբ, քա նի որ հո գե կան ա ռող ջ} թ յ}  նը ևս ա ռող ջ} թ յան բաղ-
կա ց}  ցիչ մա սն է։

4. Նյ�  թա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն ա ռա ջաց նող պատ-

ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը 

Ի նչ պես ար դեն նշ վել է վեր և} մ, վն ա սը հա տ} ց ման են թա կա լի-
նե լ}  հա մար հար կա վոր է վն ա սի և այն պատ ճա ռող ա րար քի մի -
ջև ան մի  ջա կան, } ղ ղա կի պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կապ, սա կայն 
տվյալ դե պք} մ վթա րի հետ ևան քով վն ա սն ան մի  ջա կա նո րեն պատ-
ճառ վել է ՋՖ -ին և նրա մի  ջո ցով` ե րե խա նե րին, ին չի մա սին լ}  րը 
ԳՄ -ին ստի պել է հ} զ վել և շտա պել դեպ քի վայր, ին չի ըն թաց ք} մ 
վեր ջի նս ստա ցել է հա մա պա տաս խան մա րմն  ա կան վն աս ված քը։ 
Աս վա ծից հե տև} մ է, որ Ս2-ի ա րար քը և ԳՄ-ի ստա ցած վն աս ված-
քը մի ջ նոր դա վոր վել են Ս2-ի կա տա րած ա րար քի մա սին լ}  րը ստա-
նա լով, դրա նից հ} զ վե լով, դեպ քի վայր շտա պե լով և աս տի ճան նե րը 
ա րագ ան ցնե լո վ։ Այ սի նքն` ԳՄ -ի ստա ցած վն աս վա ծքն ան հրա ժեշ-
տա բար թե լա դր ված չէ ՋՖ -ին վրաեր թի են թար կե լ}  գոր ծո ղ} թյամբ, 
հետ ևա բար` առ կա չէ } ղ ղա կի պատ ճա ռա կան կապ, և ԳՄ-ի` ոտ քը 
հո դա խա խտ լի նե լ}  հետ ևան քով նրա ա ռող ջ} թ յա նը պատ ճառ ված 
վն ա սը ևս են թա կա չէ հա տ} ց մա ն։

 Ն} յն կե րպ ԳՄ -ի շո կն }  }  շագ նաց լի նե լը, ե թե ան գամ հա մար վի 
ա ռող ջ} թ յա նը պատ ճառ ված վն աս, են թա կա չէ հա տ} ց ման, քա նի 
որ այս դեպ ք} մ ևս առ կա է կնո ջը վթար ված տես նե լ}  հետ ևան քով 
հո գե կան ապ ր} մն  ե րով մի ջ նոր դա վոր ված վն աս, այն է` շոկ և } -
շագ նա ց} թ յ} ն։ Այ սի նքն` ա րար քի` վթա րի և եր րո րդ ան ձին` ԳՄ -ին 
պատ ճառ ված վն ա սի մի  ջև առ կա է հո գե կան ե ղա նա կով մի ջ նոր դա-
վոր ված պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կապ, ո րը են թա կա չէ հա տ} ց-
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ման. թեև, հաշ վի առ նե լով ար տա սահ ման յան փոր ձը, կար ծ} մ ենք, 
որ նման դեպ քե ր} մ կա րե լի է թ} յ լատ րել վն ա սի հա տ}  ց} մ նաև 
հո գե կան ապ ր} մն  ե րով մի ջ նոր դա վոր ված պատ ճա ռա հետ ևան քա-
յին կա պի առ կա յ} թ յան պա րա գա յ} մ։

5. Մե ղա վո ր� թ յ�  նը (տե ՛ս վեր և� մ)

6. Ոչ նյ�  թա կան վն ա սի հա տ�  ց�  մը (տե ՛ս վեր և� մ)

7. Ի րա վա կան հետ ևան քը

 
Վե րո գր յա լի հի ման վրա պա րզ է դառ ն} մ, որ ԳՄ -ի ա ռող ջ} թյա-

նը պատ ճառ ված վն ա սը են թա կա չէ հա տ} ց ման, քա նի որ վն աս 
պատ ճա ռող ա րար քի և վն ա սի մի  ջև առ կա չէ } ղ ղա կի, ան մի  ջա կան 
պատ ճա ռա կան կա պ։

Գ. Ե2-ի պա հան ջի ի րա վունք նե րը Ս2-ի նկատ մա մբ

1. Ե2-ի պա հան ջի ի րա վ� ն քի առ կա յ� թ յ�  նը և իր ա վա կան բա-

րի քի խա թա ր�  մը 

ա) Ու ղե ղի ծա նր վն աս վա ծք նե րը և ծա նր հաշ մ} թ յ}  նը Ե2-ի 
մարմն  ին }  ա ռող ջ} թ յա նը հա սց ված վն աս վա ծք ներ են։ 

բ) Ողջ կյան քի ըն թաց քում «ա) կե տում նշ ված վն աս վա ծք նե րի 
առ կա յութ յունն ազ դում է հա տուց ման ծա վա լի վրա։ 

Ե2-ի առն չ}  թյա մբ ծա գ} մ է հետ ևյալ հար ցը. արդ յո ՞ք նա կա րող 
է Օ րե նսգր քի 1058 հոդ վա ծի ի մաս տով հա մար վել « քա ղա քա ցի, ո րի 
ան ձին վն աս է պատ ճառ վել», քա նի որ այդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
հա տ} ց ման են թա կա է քա ղա քա ց}  ան ձին պատ ճառ ված վն ա սը, 
իսկ տվյալ դեպ ք} մ վն աս հա սց րած ի րա դար ձ} թ յան պա հին Ե2-ը 
դե ռևս ծն ված չէր, } ս տի` ի րա վ}  նակ չէր (Օ րե նսգր քի 20 հոդ վա ծի 
ի մաս տով մի  նչ իր ծնն դյան պա հը Ե2-ը օժտ ված չի քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վ}  նա կ} թ յա մբ, } ս տի հա սա րա կա կան հա րա բե ր} թ յ} ն նե-
րի մաս նա կից չի կա րող լի նել, այդ թվ} մ նաև ներ կա յա ց} ց չի կամ 
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օ րի նա կան ներ կա յա ց} ց չի մի  ջո ցով)։ Այ սի նքն` Ե2-ը չէր կա րող ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ ր} թ յան ի մաս տով հա մար վել «ե րե խա» և 
լի նել տ}  ժող մի  նչև իր ծնն դյան պա հը։ 

Այն, որ Ե2-ը մի  նչև ծն վե լը, ՀՀ օ րե նսդ ր} թ յան հա մա ձայն, չէր 
կա րող հա մար վել «ե րե խա» (տ}  ժող), բխ} մ է նաև «Ե րե խա նե րի 
ի րա վ} նք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի և «Ե րե խա նե րի ի րա վ} նք նե րի 
մա սին» 1989թ. նո յեմ բե րի 20-ի Նյ}  Յոր քի կոն վեն ցի ա յի ի մաս տով 
«ե րե խա» եզ ր} յ թին տր ված մե կ նա բա ն} թ յ}  նից, ո րո նց հա մա պա-
տաս խա նա բար` 1-ին հոդ ված նե րի հա մա ձայն` ե րե խա է հա մար վ} մ 
18 տա րին չլ րա ցած յ}  րա քա նչ յ} ր ոք (…)։ Կար ծ} մ ենք, որ, հի մք 
ըն դ}  նե լով Օ րե նսգր քի 8 հոդ վա ծի 1-ին պար բե ր} թ յ}  նը և «Ի րա-
վա կան ակ տե րի մա սինե ՀՀ օ րեն քի 86 հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-
ման ված կար գա վո ր} մն  առ այն, որ ի րա վա կան ակ տի կար գա վո-
ր} մն  ե րը պե տք է մե կ նա բան վեն դրան ց} մ պա ր}  նակ վող բա ռե-
րի և ար տա հայ տ} թ յ} ն նե րի տա ռա ցի նշա նա կ} թ յա մբ, սահ ման-
ված «18 տա րին չլ րա ցած» ար տա հայ տ} թ յ}  նը պե տք է հաս կա նալ 
0-ից մի  նչ 18 տա րին ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը։ Այ ն} ա մե  նայ-
նիվ, կար ծ} մ ենք, որ պտ}  ղը պե տք է դիտ վի հե տա գա յ} մ ծն ված 
ե րե խա յի հետ ն} յ նա կան է ակ, այ լա պես կխա թար վի ի րա վա կան 
պաշտ պա ն} թ յ} ն ստա նա լ}  հնա րա վո ր} թ յ} նն ընդ հան րա պես, 
} ս տի` Ե2-ի ի րա վ}  նա կ} թ յ} նն } , հա մա պա տաս խա նա բար, վեր-
ջի նիս կող մի ց իր ա ռող ջ} թ յա նը պատ ճառ ված վն ա սի հա տ}  ց} մ 
պա հան ջե լ}  ի րա վ} ն քը ծա գել է ծնն դյան պա հի ց։ 

Վե րո գր յա լի հի ման վրա Ե2-ին պատ ճառ ված վն ա սի հա տ} ց ման 
հա մար պե տք է հաշ վի առն վեն հետ ևյալ ա ռա նձ նա հատ կ} թ յ} ն նե րը.

● պ տ}  ղը պե տք է դիտ վի որ պես հե տա գա յ} մ ծն ված ե րե խա-
յի հետ ն} յ նա կան է ակ, 

● Ե2-ին հա սց վել է վն աս դե ռևս չծն ված ժա մա նակ, այ սի նքն` 
մի  նչև ի րա վ}  նա կ} թ յ} ն ձե ռք բե րե լ}  }  ժով դրա հա մար հա տ} -
ց} մ ստա նա լ}  ի րա վ} ն քի ծագ ման պա հը, 

● Ե2-ին հա սց ված վն ա սն իր բն} յ թով տևող է, ո րի հա մար հա-
տ}  ց} մ ստա նա լ}  ի րա վ} նք նա ձե ռք է բե ր} մ ծնն դյան պա հի ց։ 

Ի նչ վե րա բե ր} մ է մի  նչև ծն} ն դը Ե2-ին հա սց ված վն ա սին, ա պա 



220

Ե2-ը չի կա րող պա հան ջել դրա հա տ}  ց} մ։
2. Նյ�  թա կան պա տաս խա նատ վ� թ յ� ն ա ռա ջաց նող պատ ճա-

ռա հետ ևան քա յին կապ (ման րա մա սն տե ՛ս վեր և� մ)

 Քա նի որ պտ}  ղը հա մար վ} մ է հե տա գա յ} մ ծն ված ե րե խա յի 
հետ ն} յ նա կան է ակ, և վն աս հա սց նող գոր ծո ղ} թ յան }  պտ ղին 
պատ ճառ ված վն ա սի մի  ջև առ կա է } ղ ղա կի պատ ճա ռա հետ ևան քա-
յին կապ (Ե2-ի կրած վն ա սն ան հրա ժեշ տա բար թե լա դր ված է վն աս 
հա սց նող գոր ծո ղ} թ յա մբ), ա պա վն ա սի հա տ} ց ման այս պայ մա նը 
ևս բա վա րար ված է։

3. Մե ղա վո ր� թ յ� ն (տե ՛ս վեր և� մ)

4. Վնաս 

Ի նչ վե րա բե ր} մ է Ե2-ի հա մար հա տ} ց ման են թա կա վն ա սին 
և դրա ծա վալ նե րին, ա պա հա մա պա տաս խան ի րա վա հա րա բե-
ր} թյ} ն նե րը կար գա վոր վ} մ են Օ րե նսգր քի 1080 հոդ վա ծով։ Մաս-
նա վո րա պես, վեր ջի նիս դեպ ք} մ պա տաս խա նա տ}  ան ձը պար տա-
վոր է հա տ}  ցել ա ռող ջ} թ յա նը վն աս պատ ճա ռե լ} ց ծա գած ծախ-
սե րը։ Վեր ջի նիս տա սն չո րս տա րե կան դառ նա լ} ց հե տո, ինչ պես 
նաև տա սն չո րս տա րե կա նից մի  նչև տաս ն} թ տա րե կան հա սա կի 
ան չա փա հա սի, ո րը չ}  նի աշ խա տա նք (ե կա մ} տ), ա ռող ջ} թ յա նը 
վն աս պատ ճա ռե լ}  դեպ ք} մ, դրա հա մար պա տաս խա նա տ}  ան-
ձը պար տա վոր է, բա ցի տ}  ժո ղի ա ռող ջ} թ յա նը վն աս պատ ճա ռե-
լ} ց ծա գած ծախ սե րից, հա տ}  ցել նաև նրա աշ խա տ}  նա կ} թ յան 
կո րս տի կամ նվա զեց ման հետ կապ ված վն ա սը` ել նե լով նվա զա-
գ} յն աշ խա տա վար ձի հն գա պա տի կի չա փից, իսկ քա նի որ բժշ կի 
եզ րա կա ց} թյան հա մա ձայն Ե2-ի աշ խա տ}  նա կ} թ յան կո ր} ս տն 
ա նընդհատ և մշ տա կան բն} յ թի է, առ կա է հի մք պն դե լ} , որ հա-
տ} ց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը նե րա ռե լ}  է վեր ջի նիս կյան քի ողջ 
ըն թաց քը։ Այն դեպ ք} մ, ե թե Ե2-ի աշ խա տ}  նա կ} թ յ}  նը, այ ն} ա-
մե  նայ նիվ, ժա մա նա կի ըն թաց ք} մ վե րա կա նգն վի և վեր ջի նս հնա-
րա վո ր} թյ} ն }  նե նա մտ նե լ}  աշ խա տան քա յին հա րա բե ր} թ յ} ն-
նե րի մե ջ, ա պա վեր ջի նս աշ խա տան քա յին գոր ծ}  նե } թ յ} նն սկ սե-
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լ} ց հե տո ի րա վ} նք }  նի, ել նե լով իր ստա ցած աշ խա տա վար ձից, 
պա հան ջել վն ա սի հա տ} ց ման չա փի մե  ծա ց} մ, սա կայն իր զբա-
ղեց րած պաշ տո նի հա մար սահ ման ված վար ձատ ր} թ յ}  նից կամ իր 
աշ խա տա տե ղի ն} յն ո րա կա վոր ման աշ խա տո ղի աշ խա տա վար ձից 
ոչ ա վե լի չա փով։ 

Մի ա ժա մա նակ հա րկ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ նման հա-
տուց ման ժամ կետ նե րին, այ սի նքն` տևո ղութ յա նը։ Այս հար ցը կար-
գա վոր վում է Օ րե նսգր քի 434 հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով, քա-
նի որ պար տա վո րութ յունն ան խզե լի ո րեն կապ ված է պար տա պա նի 
ան ձի հե տ։ Մաս նա վո րա պես, նշ ված ի րա վա կար գա վոր ման հա մա-
ձայն, պար տա վո րութ յ}  նը դա դա րում է պար տա պա նի մա հով, ե թե 
կա տա ր}  մը չի կա րող տե ղի }  նե նալ ա ռա նց պար տա պա նի անձնա-
կան մաս նակ ցութ յան, կամ պար տա վո րութ յունն այլ կե րպ ան խզե-
լիո րեն կապ ված է պար տա պա նի ան ձի հետ։ Այ սի նքն` Ե2-ը քն նա րկ-
վող հա տուց ման ի րա վուն քով օժտ ված կլի նի, քա նի դեռ ողջ է պար-
տա պա նը։

6. Ի րա վա կան հետ ևան քը. 

Ե2-ը կա րող է Ս2-ից պա հան ջել հա տ}  ցել իր ա ռող ջ} թ յա նը 
պատ ճառ ված վն ա սն ամ բող ջ} թ յա մբ, քա նի որ տվյալ դեպ ք} մ 
գոր ծ} մ են պատ ճառ ված վն ա սի հա մար հա մա պա րտ պա տաս խա-
նատվ} թ յան և ա ռա նց մե ղ քի պա տաս խա նատ վ} թ յան սկզ բ} նք-
նե րը ։

II.  Տար բե րակ 2 

Արդ յո ՞ք Ս1-ը պար տա վոր է վճա րել ամ բո ղջ գ�  մա րը

Ա. Հայ ցա յին վա ղե մ� թ յ�  նն ան ձի կյան քին և ա ռող ջ� թ յա նը 

պատ ճառ ված վն ա սի հա տ� ց ման գոր ծե րո վ

 Հի մք ըն դուն ե լով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսդ րութ յա մբ տր ված 
կար գա վո րում նե րը` հնա րա վոր է պն դել, որ Ս1-ի կող մի ց հի շա տակ-
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ված հայ ցա յին վա ղե մութ յ}  նը քն նա րկ վող կո նկ րետ դեպ քում կի րա-
ռե լի չէ։ Նման հետ ևութ յ}  նը մաս նա վո րա պես հի մն  ված է Օ րե նսգր-
քի 344 հոդ վա ծի 3-րդ մա սի վրա, ո րով սահ ման վում է, որ հայ ցա յին 
վա ղե մութ յ}  նը չի տա րած վում քա ղա քա ց}  կյան քին կամ ա ռող-
ջ} թյա նը պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի վրա։ 

Այ ն} ա մե  նայ նիվ, ն} յն հոդ վա ծով սահ ման վում է, որ հա տուց ման 
պա հան ջը վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քի ծագ ման պա հից ե րեք 
տա րի ան ց ան ցյալ ժա մա նա կի հա մար բա վա րար վում է ոչ ա վե լի, 
քան հայ ցի ներ կա յաց մա նը նա խոր դած ե րեք տա րի նե րի հա մա ր։ Այ-
սի նքն` կա րե լի է են թադ րել Ս1-ի հան դեպ Ե2-ի պա հան ջի ծա վա լը 
կա րող է նե րա ռել մի  այն 2006թ.-ից հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծը։ Սա կայն այս պն դ}  մը ճի շտ կլի նի մի  այն այն դեպ ք} մ, ե թե 
վն ա սի հա տ} ց ման ի րա վ} ն քի ծագ ման պա հը հա մար վի վն ա սը 
հա սց նե լ}  պա հը, մի  նչ դեռ վն ա սը հա սց նե լ}  պա հից մի  նչև 2009 
թվա կա նը Ս1-ի ինք ն} թ յ}  նը հայտ նի չի ե ղել Ե2-ին և ան հրա ժե շտ է 
պար զել այդ հան գա ման քի ի րա վա կան հե տևան քը։ 

Այ սի նքն` տվյալ դեպ ք} մ կար ևոր է ո րո շել, թե երբ է Ե2-ը օժտ վել 
վն ա սի հա տ} ց ման ի րա վ} ն քով Ս1-ի հան դեպ` Ս1-ի ինք ն} թ յ}  նը 
հայտ նի դառ նա լո ՞ւ, թե՞ վթա րի պա հին, երբ հայտ նի էր մի  այն Ս2-ի 
ինք ն} թ յ}  նը` հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ տվյալ 
դեպ ք} մ Ս1-ը և Ս2-ը հա մա պա րտ պար տա պան ներ են, և Ե2-ը հնա-
րա վո ր} թ յ} ն }  ներ Ս2-ին ներ կա յաց նե լ}  վն ա սը հա տ}  ցե լ}  պա-
հա նջն ինչ պես ամ բող ջ} թ յա մբ, այն պես էլ մի  մա սով, սա կայն այդ-
պես չի ա րե լ։ 

Օ րե նսգր քի 362 հոդ վա ծի հա մա ձայն` հա մա պա րտ պա տաս խա-
նատ վ} թ յան դեպ ք} մ պար տա տե րը կա րող է պա հան ջել պար տա-
վո ր} թ յան կա տա ր} մ յ}  րա քա նչ յ}  ր պար տա պան ից ինչ պես պար-
տա վո ր} թ յան մի  մա սով, այն պես էլ ամ բո ղջ մա սով, սա կայն տվյալ 
դեպ ք} մ հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վ} թ յ} ն կրող ան ձան ցից մե -
կի` Ս1-ի ինք ն} թ յ}  նը հայտ նի չի ե ղել, և Ե2-ը օբ յեկ տի վո րեն զրկ ված 
է ե ղել նրան պա հա նջ ներ կա յաց նե լ}  հնա րա վո ր} թյ}  նի ց։ Ստաց-
վ} մ է, որ թեև Ե2-ը օ րեն քով սահ ման ված ի րա վ} նք }  ներ պա հանջ 
ներ կա յաց նե լ}  նաև Ս1-ին, սա կայն նա օբ յեկ տի վո րեն զրկ ված է 



223

ե ղել այդ ի րա վ} նքն ի րաց նե լ}  հնա րա վո ր} թ յ}  նի ց։ Հետ ևա բար` 
հնա րա վոր չէ պն դել, որ Ս1-ին պա հա նջ ներ կա յաց նե լ}  Ե2-ի ի րա-
վ} ն քը ծա գել է այն պա հից, երբ նա կա րող էր պա հա նջ ներ կա յաց նել 
Ս2-ին։ Այլ կե րպ ա սած` Ե2-ի` Ս1-ի հան դեպ վն ա սի հա տ} ց ման ի րա-
վ} ն քը ծա գել է ոչ թե վթա րի, այլ Ս1-ի ինք ն} թ յ}  նը հայտ նի դառ նա-
լ}  պա հին, երբ Ե2-ը ի րա կան հնա րա վո ր} թ յ} ն է ստա ցել ի րաց նե լ}  
իր այդ ի րա վ} ն քը, իսկ այն, որ Ս2-ի ինք ն} թ յ} նն ի սկզ բա նե պա րզ 
էր և նրան կա րող էր պա հա նջ ներ կա յաց վել, նշա նա կ} թ յ} ն չ}  նի։ 

Ա վե լին, Օ րե նսգր քի 363 հոդ վա ծի հա մա ձայն, հա մա պա րտ 
պար տա վո ր} թ յան դեպ ք} մ պար տա պա նն ի րա վ} նք չ}  նի պար-
տա տի րոջ պա հա նջ նե րի դեմ ներ կայաց նել այն պի սի ա ռար կ} թ յ} ն-
ներ, ո րո նք հի մն  ված են մյ} ս պար տա պա նի և պար տա տի րոջ այն 
հա րա բե ր} թ յ} ն նե րի վրա, ո րո նց տվյալ պար տա պա նը չի մաս նակ-
ց} մ։ Այ սի նքն` Ս1-ը Ե2-ի պա հան ջի դեմ չի կա րող վկա յա կո չել այն 
ա ռար կ} թ յ}  նը, ո րը կա րող է ա նել Ս2-ը Ե2-ի հան դե պ։ Մաս նա վո-
րա պես, Ս2-ի այն ա ռար կ} թ յ}  նը, որ ի րեն հայց չի ներ կա յաց վել 
վթա րից հե տո, Ս1-ը չի կա րող ներ կա յաց նել Ե2-ին, քա նի որ նա այդ 
հա րա բե ր} թ յա նը մաս նա կից չէ։ 

Ի նչ վե րա բե ր} մ է հա մա պա րտ պա տաս խա նատ վ} թ յ} ն կրող 
ան ձա նց` Ս1-ի և  Ս2-ի մի մ յա նց հան դեպ }  նե ցած պա հան ջի ի րա-
վ} ն քի նկատ մա մբ վա ղե մ} թ յան ժամ կետ նե րն ան ցած լի նե լ} ն կամ 
չլի նե լ} ն, ա պա դա ազ դե ց} թ յ} ն չ}  նի Ե2-ին պատ ճառ ված վն ա սի 
հա տ} ց ման հար ց} մ։

 Հետ ևա բար` Ս1-ը պար տա վոր է հա տ}  ցել պատ ճառ ված ամ բո ղջ 
վն ա սը ։

III. Ե1-ին պատ ճառ ված վն ա սի հա տ� ց ման ա ռա նձ նա հատ-

կ� թ յ� ն նե րը 

Ա վե լո րդ չե նք հա մա ր} մ ան դրա դառ նալ նաև Ե1-ին պատ ճառ-
ված վն ա սի մա սով փոխ հա տ} ց ման հար ցին։ Օ րե նսգր քի 1087 հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` տ}  ժո ղի մահ վան առն չ}  թյա մբ վն ա սի հա մար 
պա տաս խա նա տ}  ան ձի նք պար տա վոր են հա տ}  ցել հ}  ղար կա վո-
ր} թ յան հետ կապ ված ան հրա ժե շտ ծախ սե րն այն ան ձին, որն այդ 
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ծախ սե րը կա տա րել է։ 
Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ Ե1-ը ե ղել է մե  ռե լա ծին, այ ն} ա-

մե  նայ նիվ, ծն} նդ տե ղի է }  նե ցել, թե կ} զ և քն նա րկ վող դեպ ք} մ 
ան ձի ծնն դյան և մահ վան պա հը հա մըն կել է, կար ծ} մ ենք` հնա րա-
վոր է պն դել, որ վեր ջի նս կա րող է Օ րե նսգր քի 1087 հոդ վա ծի ի մաս-
տով լի նել տ}  ժող և նրա հ}  ղար կա վո ր} թ յան ծախ սե րը կա տա րած 
ան ձը կա րող է պա հան ջել այդ ծախ սե րի հա տ}  ց} մ։ Ինչ վե րա բե-
ր} մ է մի  նչև ծն} ն դը Ե1-ին հա սց ված վն ա սին, ա պա այն կա րող է 
հա մար վել բա ցա ռա պես ՋՖ -ի ա ռող ջ} թ յա նը պատ ճառ ված վն աս` 
հա մա պա տաս խան բժշ կա կան եզ րա կա ց} թ յան առ կա յ} թ յան դեպ-
ք} մ։
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Խն դիր 15

 Տար բե րակ 1 15

1.  Պայ մա նագ րի հի ման վրա ծա գող պա հան ջի ի րա վունք նե ր

Հ-ն կա րող է Ն-ից պա հան ջել պատ շաճ վար ձատ րութ յուն` հի մք 
ըն դ}  նե լով Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1242 և 777 հոդ ված նե րը։ 
Սա կայն այս դեպ քում ան հրա ժե շտ է, որ Վ-ի և Հ-ի մի  ջև կնք ված լի-
նի ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր, և, ըստ այդմ` Հ-ն 
ի րա վունք }  նե նա Վ-ից այդ պի սի վար ձատ րութ յուն պա հան ջե լ} ։ 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1242 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ պար-
բե րութ յան հա մա ձայն` Ն-ն պար տա վոր ված է մա րե լ}  Վ-ի պա րտ-
քե րը։ 

Այս ա ռ}  մով ան հրա ժե շտ է բա ցա հայ տել` արդ յո ՞ք Հ-ի }  Վ-ի մի -
ջև կնք ված ե ղել է ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման  պայ մա նա գիր այն 
բո վան դա կութ յա մբ, որ Վ-ն Հ-ին, բա ցի նրան կա ցա րան, սնունդ և 
գր պա նի ծախ սե րի հա մար գ}  մար տրա մադ րե լուց, պար տա վոր ված 
է ե ղել վճա րել նաև պատ շաճ վար ձատ րութ յուն։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 448 հոդ վա ծի հա մա ձայն` նման 
պայ ման նե րով պայ մա նագ րի առ կա յութ յունն ա պա ց}  ցե լ}  հա մար 
ան հրա ժե շտ է, որ մի  կող մի  օ ֆեր տան ակ ցեպ տա վո րած լի նի մյ} ս 
կող մը։ Պայ մա նա գիր կն քե լ}  ա ռա ջար կը, ըստ Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 451 հոդ վա ծի, պե տք է ար տա հայ տի այն ա նո ղի պայ-
մա նա գիր կն քե լ}  կամ քը և պա ր}  նա կի պայ մա նագ րի է ա կան պայ-
ման նե րը։ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 454 հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
ակ ցեպ տը պե տք է լի նի լրիվ և ան վե րա պահ։ 

Հ-ն մշ տա պես ար տա հայտ վել է այն մա սին, որ Վ-ից ա վե լին է 
սպա սում, քան մի  այն ի րեն տրա մադ րա ծը։ Վ-ն քա ջա տեղ յակ է ե ղել 
այդ ակն կա լիք նե րին և հա մա ձայն է ե ղել դրա նց։ Այս վար քագ ծի հի-

15  Խնդրի լ} ծման առաջին տարբերակ} մ քննարկվ} մ է հարցադր} մը՝ արդյո±ք 
ծառայ} թյ} նների վճարովի մատ} ցման պայմանագրի կնքման համար 
օֆերտա և դրան համապատասխան ակցպետ առկա է, թե ոչ, իսկ երկրորդ 
տարբերակ} մ՝ արդյո±ք իրավաչափ է գ} յքը ժառանգել}  խոստ} մը:
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ման վրա թե րևս կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ եր կ}  կող մե  րն էլ պայ-
մա նա գիր կն քե լ}  մտադ րութ յուն }  նե ցել են։ Վար ձատ րութ յ}  նը, 
Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 440 հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն, 
թե րևս կա րող էր լի նել այն գի նը, ո րը սո վո րա բար վճար վում է սպա-
ս}  հ}  աշ խա տան քի հա մար։ 

Հ -ի }  Վ-ի վար քագ ծի այս պի սի մե կ նա բա նութ յ}  նը, ճի շտ է, 
ամ բող ջո վին ա նըն դ}  նե լի չէ, բայց կող մե  րի փո խա դա րձ կամ քի 
(մ տադրութ յան) ար տա հայ տութ յունն առ կա չէ։ Հ-ն չէր ցան կա ցել 
Վ-ի վրա դնել վար ձատ րութ յան ե ղա նա կի վե րա բեր յալ վեր ջի նին 
կաշ կան դող որ ևէ պար տա վո րութ յուն, այլ ըն դա մե  նն ար տա հայ տել 
էր պատ շաճ վար ձատ րութ յուն ստա նա լ}  իր ակն կա լի քը, ընդ ո րում` 
այդ վար ձատ րութ յ}  նը կա րող էր լի նել գ}  մա րի վճա ր}  մը կամ ժա-
ռա նգ նշա նա կե լը։ Վ-ն դա հաս կա ցել և ըն դ}  նել էր։ Նա Հ-ին սկզ-
բում ն} յ նի սկ ժա ռա նգ էր նշա նա կել։ Բայց ե թե նման վար քագծում 
ցան կա նա նք տես նել կնք ված պայ մա նա գիր, ա պա դուրս կգա նք 
պայ մա նագ րի մե կ նա բան ման այն չա փա նիշ նե րի սահ ման նե րից, 
ո րո նք ամ րա գր ված են Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 447 հոդ վա-
ծում։ Ե թե ան գամ մի  կո ղմ թող նե նք այն, որ չի պահ պան վել նման 
տի պի պայ մա նագ րե րի ա ռա ջա դր վող գրա վոր ձևը, ցան կա ցած 
դեպ քում սահ ման ված չէ }  որ ևէ ձևով չի եր ևում վար ձատ րություն 
տա լ}  ե ղա նա կը։ Ո՛չ Հ-ի }  Վ-ի մի  ջև տե ղի }  նե ցած զր} յց նե րի 
տե քս տից և ո՛չ էլ գո յ} թ յուն }  նե ցած ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րի 
բն} յ թից հնա րա վոր չէ ո րո շա կի ութ յա մբ դա տո ղութ յուն ներ ա նել ո՛չ 
Վ-ի պար տա վո րութ յուն նե րի ծա վա լի և ո՛չ էլ ն} յ նի սկ Հ-ի պար տա-
վո րութ յուն նե րի ծա վա լի մա սին։

 Հետ ևա բար` ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր այն 
բո վան դա կութ յա մբ, ո րի հա մա ձայն` Վ-ն պար տա վոր է պատ շաճ 
վար ձատ րութ յուն վճա րել Հ-ին, կնք ված չի ե ղել։ 

Ո ւս տի Հ-ն չի }  նե ցել պայ մա նագ րա յին պա հան ջի ի րա վունք Վ-ի 
հան դեպ, ո րը կա րո ղա նար ներ կա յաց նել Ն-ին։
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2. Ան հի մն  հա րս տաց ման հիմ քով ա ռա ջա ցած պա հան ջի 

ի րա վունք նե ր

Հ-ն կա րող է Ն-ից պա հան ջել պատ շաճ վար ձատ րութ յուն` 
հիմն վե լով Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1242 և 1092 հոդ ված նե րի 
վրա, ե թե Վ-ն, շնոր հիվ այն բա նի, որ տաս նամ յակ ներ շա ր}  նակ 
պա հել է իր տնա յին տն տե սութ յ}  նը Հ-ի հաշ վին, որ ևէ բան ստա ցած 
լի ներ ա ռա նց ի րա վա կան հիմ քի։ 

Այն ծա ռա յութ յուն նե րը, ո րո նք Հ-ն մա տ}  ցել է Վ-ին նրա տնա յին 
տն տե սութ յ}  նում, գ} յ քա յին ար ժեք }  նե ցող ծա ռա յութ յուն ներ են։ 
Ն} յ նի սկ, ե թե Վ-ն ա ռա նց Հ-ի աշ խա տան քի }  րիշ սպա ս}  հ}  աշ-
խա տեց րած չլի ներ և իր տնա յին տն տե սութ յունն ինք ն}  ր} յն վա րած 
լի ներ, չի կա րե լի բե րել այն փաս տար կը, թե Վ-ն ոչ մի  խնա յո ղութ յուն 
չի }  նե ցել։ Ա մե ն դեպ քում նա ըն դ}  նել է աշ խա տա նքն }  դրա նով 
իսկ ինչ-որ բան ստա ցել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ վա-
ծի ի մաս տով։ 

Այս ծա ռա յութ յուն նե րը վար ձա տր վել են մա սա մբ բնե ղե նով (կա-
ցա րան }  սնունդ) և մա սա մբ էլ գր պա նի ծախ սե րի հա մար գ}  մա-
րով։ Սա կայն ան վի ճե լի է, որ ծա ռա յութ յուն նե րն ա վե լի մե ծ ար ժեք 
են }  նե ցել և այդ ար ժե քը չի ծա ծկ վել տր ված վար ձատ րութ յա մբ։ Եր-
կ}  սի հա մար էլ այս տար բե րութ յ}  նը մի  ան գա մայն պա րզ է ե ղել, 
ինչն ար տա հայ տութ յուն է գտել այն բա նում, որ եր կուսն էլ այն կար-
ծի քին են ե ղել, որ լրա ց}  ցիչ վար ձատ րութ յ}  նը տե ղին կլի նի։ 

Վ-ն հա րս տա ցել է այն ար ժե քի հաշ վին, ո րը պե տք է հա տուց ված 
լի ներ լրա ց}  ցիչ վար ձատ րութ յա մբ։ Այդ ար ժե քի հա տուց ման հա-
մար որ ևէ պայ մա նագ րա յին պար տա վո րութ յուն չի ե ղել։ Այս պի սով, 
ծա ռա յութ յուն նե րն ա ռա նց լրա ց}  ցիչ վար ձատ րութ յան ըն դ}  նե լ}  
հա մար պայ մա նագ րով կամ օ րեն քով սահ ման ված որ ևէ հի մք գո-
յ} թ յուն չ}  նի։ 

Այդ ծա ռա յութ յուն նե րը Վ-ն ստա ցել է նաև Հ-ի հաշ վին, ո րով հե-
տև վեր ջի նիս մա տ}  ցած ծա ռա յութ յան }  դրա նով իսկ տե ղի }  նե-
ցած աշ խա տ}  ժի ծա խս ման դի մաց Վ-ի գ} յ քա յին դրութ յան մե ջ 
տե ղի է }  նե ցել բա րե լա վում, այ սի նքն` վեր ջի նիս կող մում տե ղի է 
}  նե ցել  հա րս տա ցում։ 



228

Հատ կան շա կան է, որ Հ-ն ա ռա նց լրա ց}  ցիչ վար ձատ րութ յան ծա-
ռա յութ յուն ներ մա տ}  ցե լ}  պար տա վո րութ յուն չի }  նե ցել։ Գո յութ յուն 
}  նե ցած պայ մա նագ րա յին պայ մա նա վոր վա ծութ յ}  նը չէր ծած կում 
ծա ռա յութ յուն նե րի ամ բո ղջ ար ժե քը։ Նրա ծա ռա յութ յան նպա տա կը 
ե ղել է ոչ մի  այն ան վճար կա ցա րան }  սնունդ ստա նա լը, այլ, դրա-
նից բա ցի, ժա ռան գութ յա նը մաս նակ ցե լը կամ այլ վար ձատ ր} թ յուն 
ստա նա լը։ Այդ ակն կա լի քը, ո րին Վ-ն հա մա ձայն է ե ղել, դուրս էր 
գա լիս Վ-ի }  Հ-ի մի  ջև ձե ռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յան բո-
վան դա կութ յան շր ջա նա կից։ Մե նք այս տեղ գո րծ }  նե նք ար տա պայ-
մա նագ րա յին նպա տակ սահ մա նե լ}  հետ։ 

Այդ նպա տա կը ձա խող վել է նոր կտակ կազ մե  լ}  և }  րիշ ձևով 
վար ձատ րութ յուն չվ ճա րե լ}  հետ ևան քով։ Հ-ի }  նեց ված քը այս ե ղա-
նա կով նվա զել է, քա նի որ նա ծա ռա յութ յուն ներ է մա տ}  ցել, իսկ ար-
դա րա ցի ո րեն ակն կալ ված գ} յ քա յին ա ռա վե լութ յ}  նը նրա հա մար 
չի ա ռա ջա ցել։ Այս պի սով, Վ-ի հա րս տա ց}  մը նաև այս պատ ճա ռով 
կա տար վել է Հ-ի հաշ վին։ 

Ս րա նով առ կա են պա հան ջի ի րա վուն քի այն նա խա պայ ման նե-
րը, ո րո նք նա խա տե սված են Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 
հոդ վա ծով։ Բնե ղե նով վե րա դա րձ նե լը հա րս տաց ման բն} յ թի պատ-
ճա ռով (անձ նա կան ծա ռա յութ յուն ներ տնա յին տն տե սութ յ}  նում) 
հնա րա վոր չէ։ Ուս տի Հ-ն ի րա վունք }  նի պա հան ջե լ}  Վ-ին մա տ} -
ցած ծա ռա յութ յուն նե րի ի րա կան ար ժե քի հա տ}  ցում։ 

Այս պա հան ջի ի րա վուն քը չի ընկ նում Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր-
քի 1099 հոդ վա ծով նա խա տես ված բա ցա ռութ յուն նե րից որ ևէ մե  կի 
տակ։ Ակն կալ ված ժա ռա նգ դառ նա լը կամ այլ վար ձատ րութ յ}  նը 
ոչ թե աշ խա տա վար ձի պար բե րա կան վճա րում ներ են, ո րո նց վա-
ղե մութ յան ժամ կե տը կա րող է ա վա րտ ված լի նել, այլ ար տա պայ մա-
նագ րա յին հատ կա ցում, ո րի տրա մա դր ման ժամ կե տը վրա է հա սել 
մի  այն հա րա բե րութ յան ա վար տից հե տո։ Այս պի սով, այս տեղ գո րծ 
չ}  նե նք վա ղե մութ յան հետ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1099 հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տի ի մաս տով։

Հ-ն կա րող էր ել նել նաև այն են թադ րութ յ}  նից, որ Վ-ն կար դա-
րաց նի իր ի րա վա չափ ակն կա լիք նե րը։ Հետ ևա բար` առ կա չէ Քա-
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ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1099 հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես-
ված ի րադ րութ յ}  նը, երբ նա պե տք է ի մա ցած լի ներ, որ Վ-ն վար-
ձատրութ յուն տրա մադ րե լ}  պար տա վո րութ յուն չ}  նի։ 

Ա կն հայ տո րեն առ կա չեն վճար ման պար տա վո րութ յ}  նից ար-
վող մյուս բա ցա ռութ յուն նե րը, ո րո նք նշ ված են Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1099 հոդ վա ծի 1-ին }  3-րդ կե տե րում։ 

Այս պի սով, Հ-ն ե ղել է Վ-ի պար տա տե րը պատ շաճ վար-
ձատրության չա փով այն բա նից հե տո, ինչ Վ-ն վե րաց րել է նրան 
ժա ռա նգ դա րձ նե լ}  իր ո րո շ}  մը։ Իսկ թե ո՞րն է պատ շաճ վար-
ձատրությ}  նը, կա րե լի է պար զել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 440 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ի րա վա կան գա ղա փա րի մե կ նա բա ն}  թյ}  նից։ 
Սա ծա ռա յ} թյուն նե րի հա մար այն աշ խա տա վա րձն է, ո րը սո վո-
րա բար վճար վում է տնա յին տն տե սութ յ}  նը վա րե լ}  հա մար։ Այս 
աշ խա տա վար ձը և պե տք է կա պի տա լի զաց վի, ընդ ո րում` դրա նից 
պե տք է հան վի կա ցա րա նի, սնն դի և գր պա նի ծախ սե րի հա մար գ} -
մա րի ար ժե քը։ 

Վ -ի այս պա րտ քը պար տա վոր է մա րել Վ-ի մի  ակ ժա ռա նգ Ն-ն։

 Տար բե րակ 2

1.  Պայ մա նագ րի հի ման վրա ծա գող պա հան ջի ի րա վ� նք 

Հ-ն }  Վ-ն պայ մա նագ րով պա յ մա նա վոր վել են, որ Վ-ն կտա կով 
Հ-ին ժա ռա նգ կն շա նա կի (անվ ճար կա ցա րան, սն} նդ և գր պա նի 
ծախ սե րի հա մար գ}  մար տրա մադ րե լ} ց բա ցի)` նրան տնա յին տն-
տե ս} թ յ}  ն} մ մա տ}  ցած ծա ռա յ} թ յ} ն նե րի հա մար հա տ}  ցե լ}  
նպա տա կով։ Հա րց է ծա գ} մ` արդ յո ՞ք այդ պայ մա նա վոր վա ծ} թ յա մբ 
Հ-ի հա մար սահ ման վել է Վ-ից ի րեն ժա ռա նգ նշա նա կե լ}  պա հան-
ջի ի րա վ} նք` որ պես աշ խա տա վար ձի վճար ման ձև Քա ղա քա ցի ա-
կան օ րե նսգր քի 777 հոդ վա ծի ի մաս տով. պա հան ջի ի րա վ} նք, ո րի 
բա վա րար մա նը Ն-ի կող մի ց Հ-ն կա րող է հաս նել Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րե նսգր քի 1242 հոդ վա ծի հի ման վրա։

 Կող մե  րը սկզ բուն քո րեն ա զատ են ի րե նց պայ մա նագ րե րի վճար-
նե րի ձևե րի }  բո վան դա կութ յան մա սին բա նակ ցե լ}  և դրա նց մա-
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սին ո րո շում կա յաց նե լ}  հար ցում։ Անհ րա ժե շտ է ստ}  գել` արդ յո ՞ք 
ժա ռա նգ նշա նա կե լ}  խոս տ}  մը վար ձատ րութ յան մա սին պայ մա-
նա վոր վա ծութ յան վա վեր ձև է։

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1193 հոդ վա ծը սահ մա նում է կտա կի 
ա զա տութ յան սկզ բուն քը։ Ա պա գա ժա ռան գա տուն ա զատ է իր գ} յ-
քը կտա կե լ}  ի րեն ցան կա լի ցան կա ցած ան ձին։ Այդ ա զա տութ յ}  նը 
պա շտ պան ված է Սահ մա նադ րութ յա մբ և կա րող է սահ մա նա փակ-
վել մի  այն ժա ռան գութ յան պար տա դիր բաժ նի կա նոն նե րով, ինչ պես 
դա մի  ան շա նակ սահ ման ված է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1193 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սում։ Այս ա զա տութ յունն ընդ գր կում է կտա կը փո-
փո խե լ}  և ցան կա ցած }  րիշ ժա ռա նգ  նշա նա կե լ}  ա զա տութ յ}  նը։ 

Հա րց է ծա գում` արդ յո ՞ք ա պա գա ժա ռան գա տուն նաև ա զատ է 
պայ մա նագ րով ստա նձ նե լ}  կտակ կազ մե  լ}  և պահ պա նե լ}  պար-
տա վո րութ յուն։ Ճի շտ է այն կար ծի քը, որ այդ պի սի սահ մա նա փա-
կ}  մը բա ցառ վում է Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1202 հոդ վա ծով։ 
Այդ դր} յ թը պար տա դիր սահ մա նում է, որ կտա կա րա րին չի կա րե լի 
խո չըն դո տել վե րաց նե լ}  կամ փո փո խե լ}  իր կտա կը, նե րառ յալ այն 
դեպ քում, ե թե ինքն ի րեն պար տա վո րեց րել է պայ մա նագ րով։ Նոր 
կտա կը, բնա կա նա բար, վե րաց նում է նախ կին կտա կը։ Բայց ե թե 
կտա կա րա րն իր վեր ջին կամ քը կա րող է փո փո խել մի  նչև մահ, ա պա 
նա պե տք է նոր կտա կով ա զատ վի ա վե լի հին պար տա վո րութ յ}  նից, 
այս կամ այն ձևով կտակ կազ մե  լ}  հնա րա վո րութ յուն }  նե նա։ Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1195 հոդ վա ծի 2-րդ մա սը այդ սկզ բ} ն-
քին հա տուկ դեպ քի հա մար տա լիս է ա ռա նձ նա հա տուկ ի րա վա կան 
ձև, երբ չի թ} յ լատ րում կտա կա րա րին իր կող մի ց նշա նակ ված ժա-
ռա նգ նե րին պար տա վո րեց նել հրա ժար վե լ}  ի րե նց կտա կի ա զա-
տությ}  նից և պար տադ րել նրա նց ի րե նց ցան կութ յա մբ տնօ րի նե լ}  
ի րե նց կտակ ված գ} յ քը։ Ժա ռան գը պե տք է ա զատ լի նի ժա ռա նգ-
ված գ} յքն իր հեր թին կտա կե լ} ` հա մաձ այն իր ցան կութ յա ն։ 

Ո ւս տի պայ մա նա գի րը Հ-ի }  Վ-ի մի  ջև, ո րով վեր ջի նը պար տա-
վոր վել է Հ-ին ժա ռա նգ նշա նա կել, չէր կա րող խո չըն դո տել Վ-ին հետ 
կա նգ նե լ}  այդ պար տա վո րութ յ}  նից և նոր կտա կով մի  ակ ժա ռա նգ 
նշա նա կել Ն-ին։ 
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Հետ ևա բար` Վ-ն չի }  նե ցել Հ-ին ժա ռա նգ նշա նա կե լ}  պայ մա-
նագ րա յին պար տա վո րութ յուն։ Ըստ այդմ` Հ-ն չ}  նի պա հան ջի ի րա-
վունք Ն-ի հան դեպ, քա նի որ Վ-ի հա մար կտա կի մա սով պայ մա-
նագ րա յին պար տա վո րութ յուն գո յութ յուն չ}  նի։

 
2. Ան հի մն  հա րս տաց ման հիմ քով ա ռա ջա ցող պա հան ջի 

ի րա վունք 

Այս տար բե րա կում չի բա ցառ վում պա հան ջի ի րա վունքն ան հիմն  
հա րս տաց ման հիմ քով։ Այն փաս տը, որ կտա կով ժա ռա նգ նշա նա-
կե լ}  մա սին պայ մա նա վոր վա ծութ յ}  նը Վ-ի }  Հ-ի մի  ջև ան վա վեր է 
ե ղել, որ ևէ ձևով չի փո խում այն հան գա ման քը, որ Հ-ն եր կ}  տաս-
նամ յա կից ա վե լի ծա ռա յութ յուն ներ է մա տ}  ցել և դրա հա մար չի 
ստա ցել պատ շաճ վար ձատ րութ յուն։ Այս պի սով, Հ-ն գ}  ցե և կա րող 
էր Ն-ից պա հան ջել Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ վա ծից 
բխող պատ շաճ վար ձատ րութ յուն` Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1242 հոդ վա ծի հի ման վրա, ե թե Վ-ն շնոր հիվ այն բա նի, որ տաս-
նամ յակ ներ շա ր}  նակ պա հել է իր տնա յին տն տե սութ յ}  նը Հ-ի հաշ-
վին, որ ևէ բան ստա ցած լի ներ ա ռա նց ի րա վա կան հիմ քի։

 Պա հան ջի ի րա վուն քի` 1-ին տար բե րա կի 2-րդ կե տի տակ բեր-
ված հիմ նա վո ր}  մը գոր ծում է նաև այս դեպ քում. Վ-ն հա րս տա ցել էր 
Հ-ի կող մի ց տնա յին տն տե սութ յ}  նը վա րե լ}  շնոր հիվ ար ված խնա-
յո ղութ յուն նե րի հաշ վին, Հ-ն ծա ռա յութ յուն ներ է մա տ}  ցել ա ռա նց 
պատ շաճ վար ձատ րութ յուն ստա նա լ} , } ս տի արդ յուն քում գ} յ քային 
վն աս է կրել Վ-ի հա րս տաց ման չա փով։ Տնա յին տն տե սութ յ}  նը վա-
րե լ}  նպա տա կը, այն է` ժա ռա նգ նշա նակ վե լը, չի ի րա կա նա ցել։ Այն 
փաս տը, որ նպա տա կի ձա խո ղ}  մը մի  ան գա մայն օ րի նա կան է ե ղել, 
չի փո խում այն հան գա ման քը, որ չի կա տար վել Հ-ի ն} յն քան ի րա-
վա չափ ակն կա լի քը։ Նպա տա կի ի րա գո րծ ման այս ձա խո ղ}  մը հան-
գեց րել է այն բա նին, որ Վ-ն ա ռա նց ի րա վա կան հիմ քի ինչ-որ բան 
է ստա ցել Հ-ից։ Այդ ստա ցա ծը պե տք է վե րա դա րձ վի։ Քա նի որ դա 
հնա րա վոր չէ ա նել բնե ղե նով, ար ժե քը պե տք է հա տուց վի։ 

Հի մա կա րե լի է գ}  ցե պատ կե րաց նել, որ Հ-ն ժա ռան գութ յ}  նը 
ստա նա լ}  ի րա վունք }  նի, ո րով հե տև նրան ժա ռա նգ նշա նա կե լն 
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էր դիտ վել Վ-ի }  Հ-ի կող մի ց որ պես պատ շաճ վար ձատ րութ յուն, և 
նրա նք այդ պես էլ պա յ ման ա վոր վել է ին։ Սա կայն այս դա տո ղութ յ} -
նը չի հա մա պա տաս խա նում հա րս տաց ման հա վա սա րա կշռ ման գա-
ղա փա րին։ Մե նք գո րծ }  նե նք ոչ թե եր կա րաց ված պայ մա նագ րա-
յին պա հան ջի ի րա վուն քի, այլ այն հա րս տաց ման չե ղա րկ ման հետ, 
ո րի դի մաց տե ղի է }  նե ցել }  նեց ված քի նվա զում։ Այդ հա րս տաց-
ման չա փը պե տք է ո րոշ վի օբ յեկ տիվ չա փա նիշ նե րի մի  ջո ցով }  ոչ 
թե կող մե  րի սուբ յեկ տիվ պատ կե րա ցում նե րի հի ման վրա։ Այդ իսկ 
պատ ճա ռով նո րից (ինչ պես և 1-ին տար բե րա կում) հիմ քում պե տք է 
դր վի Հ-ի կա պի տա լի զաց ված աշ խա տա վար ձը, ո րը նա սո վո րա կան 
պայ ման նե րում ստա ցած կլի ներ եր կ}  տաս նամ յա կի ըն թաց քում։ 

Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ վա ծից բխող պա հան ջի 
ի րա վուն քի կող քին Հ-ն գ}  ցե կա րող է իր պա հան ջը հիմ նա վո րել 
նաև Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1093 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով։ 

Վ-ն ան հի մն  կեր պով հա րս տա ցել է, քա նի որ Հ-ին ժա ռա նգ նշա-
նա կե լ}  պար տա վո րութ յան ան վա վե րութ յան արդ յուն քում կա րիք չ} -
ներ իր տնա յին տն տե սութ յ}  նը վա րե լը հա տ}  ցե լ} ` սպա ս}  հուն ժա-
ռա նգ նշա նա կե լով։ Հ-ն այդ պար  տա վո րութ յան ան վա վե րութ յան և 
դրա հետ ևան քով Ն-ին ժա ռա նգ նշա նա կե լ}  ո րոշ ման վա վե րութ յան 
պատ ճա ռով զրկ վել է այդ գ} յ քա յին ա ռա վե լութ յ}  նից։ Այդ իսկ պատ-
ճա ռով առ կա են ինչ պես Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1093 հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով, այն պես էլ Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1092 հոդ վա ծով նա խա տես ված նա խա պայ ման նե րը։ 

Այս պի սով, Հ-ն ի րա վունք }  ներ Վ-ից պա հան ջե լ}  պատ շաճ 
վար ձատ րութ յան վճա րում Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 1092 հոդ-
վա ծի }  1093 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հի ման վրա, ո րը և Վ-ն 
պար տա վոր է կա տա րել` հա մա ձայն Քա ղա քա ցի ա կան օ րե նսգր քի 
1242 հոդ վա ծի։ 
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ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈ ՒՆ ՔԻ 

ԽՆԴ ՐԱ ԳԻ ՐՔ

(Լ�  ԾՈ ՒՄ ՆԵ ՐՈՎ)

�  սում նա մե  թո դա կան ձեռ նա րկ 

Ե րաշ խա վոր ված է տպագ ր}  թյան ԵՊՀ ի րա վա գի տ}  թյան ֆա կուլ-
տե տի գի տա կան խո րհր դի կող մի  ց

Մաս նա գի տա կան խմ բա գի ր՝ 

ի րավ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վահ րամ Ա վե տի սյա ն

 Հա մա հե ղի նակ ներ`

 Ռո լֆ Քնի պեր, ի րավ. գիտ. դոկ տոր (Մայ նի Ֆրա նկ ֆուր տի հա մալ - 
 սա րան), Բրե մե  նի հա մալ սա րա նի պաշ տո նա թող   
 պրո ֆե սոր,  Թբի լի սի ի և Քի շն ևի Պե տա կան հա մալ ս ա  րա ն  - 
 նե  րի պատ վա վոր դոկ տոր 

Վահ րամ Ա վե տի սյան, ի րավ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ԵՊՀ   
 իրավագիտ} թյան ֆակ} լտետի քաղաքացիական    
 իրավ} նքի ամբիոնի վարիչ

Գրիգոր Բեքմե զյան ի րավ. գիտ. թեկնած} , ԵՊՀ     
 իրավագիտ} թյան ֆակ} լտետի քաղաքացիական    
 իրավ} նքի ամբիոնի դոցենտ

Ար սեն Թա վա դյան,  ի րավ. գիտ. թեկ նա ծ} , ԵՊՀ     
 իրավագիտ} թյան ֆակ} լտետի քաղաքացիական    
 իրավ} նքի ամբիոնի ասիստենտ

Սի մոն Ֆար մա նյան, ի րավ. գիտ. թեկ նա ծ} , ԵՊՀ     
 իրավագիտ} թյան ֆակ} լտետի քաղաքացիական    
 իրավ} նքի ամբիոնի ասիստենտ
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