
Դատական Գործ N: ՍԴ1/0013/02/14 

Սիսիան 

Նոր քաղաքացիական գործ 

Հայցադիմումը /դիմումը/ ստացվել 
է:  

20-01-2014 

 

Հայցվոր/դիմող 

Անուն: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն    

Հասցե: ք.Երևան Կառավարական տուն 3    
 

Պատասխանող 

Անուն Ատոմ    

Ազգանուն Առաքելյան    

Հասցե Սյունիքի մարզ գյուղ Բռնակոթ    
 

Ինքնուրույն պահանջ 
ներկայացնող:  

 

 

3-րդ անձ 

Անուն     

Ազգանուն     

Հասցե     
 

Պահանջ:  գումարի բռնագանձման պահանջի մասին 
 

Հիմնական պահանջի 
վիճակագրության տողի համարը:  

11.1 

 

Պատասխանի ստացման 
ամսաթիվը:  

 

 

Լրացուցիչ պահանջի 
վիճակագրության տողի համարը:  

 

 

Ստացման կարգը:  Առաջին անգամ 
 

Այլ նշումներ:   
 

Մակագրել 

Ամսաթիվ:  20-01-2014 
 

Նախագահող դատավոր 

Դատարանի անվանում:  Սիսիան 

Դատավորի անուն:  Իգնատ Վազգենի Բեգլարյան 
 

Դատավոր 

Դատարանի անվանում:  Սիսիան 

Դատավորի անուն:     
 

Այլ նշումներ:   
 

Պետական տուրք 

Անդորրագրի ներկայացման 
ամսաթիվ:  

20-01-2014 

 

Պետ. տուրք (ՀՀ դրամ):  0 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ներկայացվել է միջնորդություն պետ. տուրքից ազատելու կամ տարաժամկետելու վերաբերյալ 

Ամսաթիվ:  20-01-2014 
 



Այլ նշումներ:   
 

Բավարարվել է 

Ամսաթիվ:  20-01-2014 
 

Սահմանվել է արտոնություն:  Պետական տուրքի վճարման ժամկետը հետաձգվել է 
 

Ընդունվել է վարույթ 

Որոշման ամսաթիվ:  20-01-2014 
 

Այլ նշումներ:   
 

Հայցի ապահովում 

Ներկայացվել է միջնորդություն:  Ապահովում կիրառելու 
 

Բավ/մերժ:  Մերժվել է 
 

Որոշման ամսաթիվ:  20-01-2014 
 

Տրվել է կատարողական թերթ:   
 

Հայցի ապահովման միջոցները:  Գույքի դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելը 
 

Այլ նշումներ:   
 

Նշանակվել է դատական նիստ:   
 

Որոշման բովանդակություն:   
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  05-03-2014 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  21-01-2014 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  11:00 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  1 
 

Նշանակվել է:  Դատաքննություն 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:   
 

Հայցի ապահովում 

Ներկայացվել է միջնորդություն:  Ապահովում կիրառելու 
 

Բավ/մերժ:  Մերժվել է 
 

Որոշման ամսաթիվ:  11-02-2014 
 

Տրվել է կատարողական թերթ:   
 

Հայցի ապահովման միջոցները:  Գույքի դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելը 
 

Այլ նշումներ:   
 

Նշանակվել է դատական նիստ:   
 

Որոշման բովանդակություն:   
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  08-04-2014 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  05-03-2014 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  14:30 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  1 
 

Նշանակվել է:  Դատաքննություն 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:   
 



Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  13-05-2014 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  08-04-2014 
 

Այլ նշումներ:   
 

Ժամ:  14:30 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  1 
 

Նշանակվել է:  Դատաքննություն 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:   
 

Նշանակվել է դատաքննություն 

Դատաքննության ամսաթիվ:  04-06-2014 
 

Ծանուցագիրը ուղարկվել է:  13-05-2014 
 

Այլ նշումներ:  Վճռի հրապարակումը նշանակվել է 13.06.2014 թ. 
 

Ժամ:  12:00 
 

Նիստերի դահլիճի համար:  1 
 

Նշանակվել է:  Դատաքննություն 
 

Նիստը:  Կայացվել է 
 

Պատճառը:   
 

Գործի վարույթը կարճվել է 

Ամսաթիվ:  13-06-2014 
 

Հոդված 

Հոդված 109       Կետ 7 
   

Կարճման հիմքը:  Դատարանը հաստատել է կնքված հաշտության համաձայնությունը 
 

Այլ նշումներ:   
 

Օրենսգիրք:  Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 
 

Հակընդդեմ հայցի լուծման 
ամսաթիվ:  

 

 

Հակընդդեմ հայցի լուծումը:   
 

Դատական ակտ 

Դատական ակտ (վճիռ, որոշում):  ՍԴ1/0013/02/14 
 
Վ Ճ Ի Ռ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
13.06.2014թ. ք. Սիսիան 
 
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի ընդհանուր 
իրավասության դատարանը 
 
նախագահությամբ` դատավոր Իգնատ Բեգլարյան  
քարտուղարությամբ` Սեդա Ավագյան 
մասնակցությամբ` հայցվորի ներկայացուցիչ Գուրգեն Ավագյան 
պատասխանողի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյան 
 
 
Դռնբաց դատական նիստում, քննելով քաղաքացիական գործն ըստ 
հայցի ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ընդդեմ Ատոմ 
Առաքելյանի գումարի բռնագանձման պահանջի մասին 
 
 



Պ Ա Ր Զ Ե Ց 
| 
Գործի դատավարական նախապատմությունը 
20.01.2014 թվականին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը 
հայց է ներկայացրել Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարան ընդդեմ Ատոմ Առաքելյանի գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին: 
20.01.2014 թվականին հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ: 
Ներկայացվել է միջնորդություն հայցի ապահովման միջոց 
կիրառելու մասին: 
20.01.2014 թվականին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության 
դատարանը մերժել է հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին 
միջնորդությունը: 
Հայցադիմումին պատասխան և առարկություն պատասխանողի 
կողմից չի ներկայացվել: 
Հայցվորի ներկայացուցչի դիրքորոշում 
Հայցվոր ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչ 
Գուրգեն Ավագյանը նշեց, որ պատասխանողի հետ կքվել է 
հաշտության համաձայանագիր և խնդրեց դատարանին հաստատել 
պատասխանող կողմի հետ կնքված հաշտության համաձայնագիր: 
Պատասխանողի ներկայացուցչի դիրքորոշումը  
Պատասխանողի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանը նշեց, որ 
հայցվոր կողմի հետ կնքվել է հաշտության համաձայանագիր և 
խնդրեց դատարանին հաստատել հայցվոր կողմի հետ կնքված 
հաշտության համաձայնագիրը: 
 
 
|| 
 
Դատարանի իրավական վերլուծությունները 
Դատարանը ուսումնասիրելով գործում առկա ապացույցները և 
կողմերի միջև կնքված հաշտության համաձայնությունը գտնում է, որ 
այն չի հակասում օրենքին և այլ իրավական ակտերին կամ 
խախտում է այլ անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը և 
ենթակա է հաստատման: 
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 
7-րդ կետի համաձայն քաղաքացիական գործի վարույթը ենթակա է 
կարճման, եթե դատարանը հաստատել է հաշտության 
համաձայնությունը: 
1 
 
 
 
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 68-րդ և 73-րդ 
հոդվածների համաձայն Ատոմ Առաքելյանից հօգուտ պետական 
բյուջեի պետք է բռնագանձել 255703,96 ՀՀ դրամ (12785198 ՀՀ 
դրամx0,02տոկոս) որպես չվճարված պետական տուրքի գումար: 
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքի 130-132-րդ հոդվածներով, 
դատարանը 
 
Վ Ճ Ռ Ե Ց 
 
Հաստատել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 
աշխատակազմի ղեկավար Արտաշես Կիրակոսյանի և Ատոմ 
Առաքելյանի միջև կնքված հաշտության համաձայնագիրը հետևյալ 
բովանդակությամբ. 
 
{Հ Ա Շ Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր 
 
ք. Երևան 04.06.2014թ. 
 



ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը` ի դեմս 
նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Արտաշես 
Կիրակոսյանի, որը գործում է նախարաարության կանոնադրության 
հիման վրա, այսուհետ Պարտատեր, մի կողմից և Ատոմ Առաքելյանի 
/բնակվող ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Բռնակոթ, 2-րդ փողոց փ. 24/, 
այսուհետ Պարտապան, մյուս կողմից կնքեցին սույն հաշտության 
համաձայնագիրը /այսուհետ` Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին. 
1.Կողմերը հաստատված են համարում այն հանգամանքը, որ 
28.12.2013թ. դրությամբ Պարտապանի Պարտատիրոջ նկատմամբ 
ունեցած 12785198 (տասներկու միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ 
հազար հարյուր իննսունութ) դրամական պարատվորության 
գումարը` հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
ապրիլի 17-ի N 412-Ն որոշման պահանջները և Պարտապանի 
կատարված վճարումները, վերահաշվարկվել և կազմել է 9737483 
(ինն միլիոն յոթ հարյուր երեսունյոթ հազար չորս հարյուր 
ութսուներեք) ՀՀ դրամ, որպես պարտք` տարաժամկետ վճարման 
պայմանով առուվաճառքի պայմանագրով սահմանված 
պարտավորությունների չկատարման: 
2. Կողմերը հաստատում են, որ Համաձայնագրի 1-ին կետում նշված 
պահանջի իրավունքը հիմնավորված է Պարտատիրոջ և 
Պարտապանի միջև կնքված 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ին 
ՀՀԳՆ-ԵՏՎ-10/4 տոհմային երինջների ձեռք բերման համար 
տարաժամկետ վճարման պայմանով առուվաճառքի պայամանգրով: 
3. Կողմերը սույն գործով գտնվելով ՀՀ Սյունիքի մարի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի /այսուհետ` Դատարան/ նախնական 
դատաքննության փուլում` գումարի բռնագանձման պահանջով 
գործն ավարտում են հաշտությամբ և կնքում Համաձայնագիր 
հետևյալ պայմաններով. 
4. Կողմերն ընդունում են, որ Պարտատիրոջ կողմից չվճարված 
ընդհանուր պարտքը գումարը սույն գործի շրջանակներում կազմում 
է է 9737483 (ինն միլիոն յոթ հարյուր երեսունյոթ հազար չորս հարյուր 
ութսուներեք) ՀՀ դրամ, և չվճարած պետական տուրքի գումարը` 
255704 /երկու հարյուր հիսունհինգ հազար յոթ հարյուր չորս/ ՀՀ 
դրամ: 
5. Համաձայնագրով Գնորդը պարտավորվում է 17.06.2014 թ-ից 
մինչև 17.09.2014թ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
կենտրոնական գանձապետարանի թիվ 900008018013 
գանձապետական հաշվեհամարին վճարել 9737483 (ինն միլիոն յոթ 
հարյուր երեսունյոթ հազար չորս հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամ և ՀՀ 
պետական բյուջեի թիվ 900008018013 հաշվեհամարին` 255704 
/երկու հարյուր հիսունհինգ հազար յոթ հարյուր չորս/ ՀՀ դրամ, 
հետևյալ համամասնությամբ և ժամանակահատվածներում: 
17.06.2014 թ.` 2434370.75 ՀՀ դրամ և հաշվարկված պետական 
տուրքի գումարը` 255704 ՀՀ դրամ, 
17.07.2014թ.` 2434370.75 ՀՀ դրամ, 
17.08.2014թ.` 2434370.75 ՀՀ դրամ, 
17.09.2014թ.` 2434370.75 ՀՀ դրամ, 
6. Պարտատերն ընդունում է, որ Համաձայնագրի 5-րդ կետում 
սահմանված ժամկետներում վերոնշյալ գումարները չվճարելու 
դեպքում Համաձայնագիրը կորցնում է իր ուժը և չվճարված 
գումարները Պարտատիրոջից ենթակա են բռնագնաձման 
ամբողջությամբ: 
2 
 
 
7. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 34-րդ 
հոդվածի համաձայն` կողմերը կնքված Համաձայնագիրը 
ներկայացնում են դատարան` գործը հաշտության համաձայնությամբ 
ավարտելու համար: Համաձայնագիրը կազմված է 3 /երեք/ 
օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ` մեկական 
օրինակ կողմերի համար, 3-րդ օրինակը` Դատարանին: 
8. Համաձայնագիրն օրինական ուժի մեջ է մտնում այն հաստատելու 



մասին դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից}: 
Ատոմ Առաքելյանից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 
255703,96 ՀՀ դրամ որպես չվճարված պետական տուրքի գումար: 
Վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանին՝ մեկամսյա ժամկետում: 
 
 
 
 
 
 
 
Դատավոր Ի. Բեգլարյան 

 

Դատական ակտի ամսաթիվը:  13-06-2014 
 

Ակտով հօգուտ պետ. բյուջեի 
բռնագանձման ենթակա պետ. 

տուրքի չափը (ՀՀ դրամ):  

255704 

 

Այլ նշումներ:   
     

Փաստաթուղթը տպվել է www.datalex.am պորտալի կողմից       11 Օգոստոս 2014 

 


