
15.09.2010թ . նախնական  դատական  ն ի ստ 

 

16.07.2010թ . ո ր ո շ մամ բ  Հ Հ  վար չ ական  դատարան ը  ո ր ո շ ե լ  է ` 

Արմե ն  Մի ք այ ե լ յ ան ի  մ ի ջ ն ո ր դ ո ւ թյ ո ւ ն ը ` հ այ ց ի  ապահո վ ման  վ ե րաբ ե ր յ ալ , 

բ ավարար ե լ : 

1/ Ար գ ե լ ե լ  Հ Հ  Ար դարադատո ւ թյ ան  նախարար ո ւ թյ ան  ի րավաբ անական  ան ձան ց  

պետական  ռ ե գ ի ստր ի  գ ո ր ծ ակալ ո ւ թ յ ան ը , ի ն չ պե ս  նաև  ն րա տարած ք այ ի ն  

ստո րաբ աժան ո ւ մ ն ե ր ի ն  /այ դ  թվ ո ւ մ  նաև  Արաբ կ ի ր ի  տարած ք այ ի ն  

ստո րաբ աժան ման ը / ձ ե ռ նար կ ե լ ո ւ  ո ր և է  մ ի ջ ո ց  ̔ Յ ո ւ կ ո ս  ՍՆԳ Ին վ ե ստմե ն թ ՚  ՍՊԸ  

կան ո նադ րական  կապիտալ ո ւ մ  բ աժ ն ե մաս ի  /դ րա մաս ի / ն կատմամ բ  ո ր և է  այ լ  ան ձ ի  

ս ե փական ո ւ թյ ան  ի րավ ո ւ ն ք ը  գ րան ց ե լ ո ւ  ո ւ ղ ղ ո ւ թ յ ամ բ . 

2/ Ար գ ե լ ե լ  ̔ ՆԿ Ռոս ն ե ֆտ՚  բ աց  բ աժ ն ե տի րական  ը ն կ ե ր ո ւ թյ ան ը  ո ր և է  կ ե րպ 

օ գ տագ ո ր ծ ե լ  և  /կամ / տն օ ր ի ն ե լ  ̔ Յ ո ւ կ ո ս  ՍՆԳ Ին վ ե ստմե ն թ ՚  ՍՊԸ  կան ո նադ րական  

կապիտալ ո ւ մ  բ աժ ն ե մաս ը  /դ րա մաս ը /. 

3/ Ար գ ե լ ե լ  Նի կ իտա Տ ո լ ստի կ ո վ ի ն  և  /կամ / ն ր ա լ իազ ո ր ված  ան ձան ց  կամ  ն րան ց  

ի րավահաջ ո ր դ ն ե ր ի ն  ̔ Յ ո ւ կ ո ս  ՍՆԳ Ին վ ե ստմե ն թ ՚  ՍՊԸ  ան ո ւ ն ի ց  օ գ տագ ո ր ծ ե լ  և  

/կամ / տն օ ր ի ն ե լ  ̔ Յ ո ւ կ ո ս  ՍՆԳ Ին վ ե ստմե ն թ ՚  ՍՊԸ -ի  գ ո ւ յ ք ը : 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4680/05/09  

«16» դեկտեմբերի 2010թ. ք. Երևան 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

ԲՈՂՈՔԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական վերաքննիչ դատարանը (այսուհետ՝ 

Վերաքննիչ դատարան), (դատավոր Լ. Սոսյան) քննելով ըստ հայցի Արմեն 

Միքայելյանի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության 

Արաբկիրի տարածքային բաժնի` վարչական ակտն առոչինչ ճանաչելու և միջամտող 

վարչական ակտը վերացնելու պահանջների մասին, վարչական գործով Հայաստանի 

Հանրապետության վարչական դատարանի 13.07.2010 թվականի «Բողոքը 

բավարարելու մասին» որոշման դեմ երրորդ անձ «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության 

(ներկայացուցիչ` Վարդան Գրիգորյան) բողոքը  

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը 

Հայցվոր Արմեն Միքայելյանը դիմելով դատարան` ընդդեմ Հայաստանի 



Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական 

անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Արաբկիրի տարածքային բաժնի` 

պահանջել է առոչինչ ճանաչել վարչական ակտը և վերացնել միջամտող վարչական 

ակտը։ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 09.11.2009 թվականի 

որոշմամբ Ա. Միքայելյանի հայցադիմումի ընդունումը մերժվել է։  

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 01.12.2009 թվականի 

որոշմամբ Ա. Միքայելյանի բերած բողոքը Հայաստանի Հանրապետության 

վարչական դատարանի 09.11.2009 թվականի «Հայցադիմումի ընդունումը մերժելու 

մասին» որոշման դեմ մերժվել է։ 

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի 05.05.2010 թվականի 

որոշմամբ Ա. Միքայելյանի բերած վճռաբեկ բողոքը բավարարվել է` վերացվել է 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 01.12.2009 թվականի 

«Բողոքը մերժելու մասին» որոշումը։ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 21.06.2010 թվականի 

որոշմամբ Ա. Միքայելյանի հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ։ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 21.06.2010 թվականի 

որոշմամբ Ա. Միքայելյանի միջնորդությունը հայցի ապահովում կիրառելու 

վերաբերյալ մերժվել է։ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 13.07.2010 թվականի 

որոշմամբ Ա. Միքայելյանի բերած բողոքը բավարարվել է և վերացվել է Հայաստանի 

Հանրապետության վարչական դատարանի 21.06.2010 թվականի որոշումը։ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 16.07.2010 թվականի 

որոշմամբ Ա. Միքայելյանի միջնորդությունը հայցի ապահովում կիրառելու 

վերաբերյալ բավարարվել է։ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 16.09.2010 թվականի 

որոշմամբ «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությունը գործով ներգրավվել է որպես երրորդ 

անձ։ 

«ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությունը 05.10.2010 թվականին ներկայացրել է վճռաբեկ 

բողոք և պահանջել է բեկանել Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատարանի 13.07.2010 թվականի «Բողոքը բավարարելու մասին» որոշումը։ 

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը 10.11.2010 թվականին 

կայացրել է որոշում «Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու մասին»։ 

«ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությունը 02.12.2010 թվականին կրկին ներկայացրել է 

վճռաբեկ բողոքը։ 



Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը 03.12.2010 թվականին 

կայացրել է որոշում «Վարչական գործը փոխանցելու մասին», որով թիվ 

ՎԴ/4680/05/09 վարչական գործը փոխանցվել է Վերաքննիչ դատարան։ 

2. Վերաքննիչ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը 

Համաձայն ներկայացված բողոքի` ՀՀ վարչական դատարանը 21.06.2010 թվականի 

որոշմամբ մերժել է հայցի ապահովման վերաբերյալ հայցվորի ներկայացուցչի 

միջնորդությունը։ Որոշման դեմ ներկայացվել է բողոք։ Բողոքի քննության 

արդյունքում ՀՀ վարչական դատարանը 13.07.2010 թվականին որոշել է Արմեն 

Միքայելյանի ներկայացուցիչ Կարեն Պետրոսյանի բողոքը բավարարել և վերացնել 

հայցի ապահովման վերաբերյալ միջնորդությունը մերժելու մասին որոշումը։ 

04.10.2010 թվականին «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությունը վճռաբեկ բողոք է 

ներկայացրել ՀՀ վարչական դատարանի 13.07.2010 թվականի որոշման դեմ։ 

Բողոքի հիմքերը` 

Վարչական դատարանն իր որոշման հիմքում դրել է այն հանգամանքը, որ դատական 

մեկ այլ 4342/05/09 գործով առկա է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 09.04.2010 թվականի 

որոշումը, որով Վճռաբեկ դատարանը արտահայտել է իրավական դիրքորոշում սույն 

գործով ներկայացված նույնատիպ միջնորդությունների վերաբերյալ` բավարարել է 

հայցի ապահովման միջնորդությունները։ 

Հարկ է նկատել, որ ՎԴ/4342/05/09 գործով ՀՀ վարչական դատարանի 10.08.2010 

թվականի վճռով հայցն ամբողջությամբ մերժվել է, իսկ Վճռաբեկ դատարանը 

29.10.2010 թվականի որոշմամբ վճիռը թողել է օրինական ուժի մեջ։ 

Հայցի ապահովման միջնորդություններից երկրորդով և երրորդով նախատեսվում է 

հետևյալ սահմանափակումը.  

«2. Արգելել Նեֆտյաննայա կոմպանիա «Ռոսնեֆտ բաց բաժնետիրական 

ընկերությանը որևէ կերպ օգտագործելու և (կամ) տնօրինել «Յուկոս ՍՆԳ 

Իեվեստմենթ» ՍՊԸ կանոնադրական կապիտալում բաժնեմասը (դրա մասը)։  

3. Արգելել Նիկիտա Տոլստիկովին և (կամ) նրա լիազորված անձանց կամ նրանց 

իրավահաջորդներին «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի անունից օգտագործել և 

(կամ) տնօրինել «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի գույքը»։ 

Սույն գործով Վարչական դատարանի որոշումը կայացվել է 13.07.2010 թվականին, 

իսկ «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմեն» ՍՊԸ-ն որպես երրորդ անձ ներգրավվել է 

սեպտեմբերի 16-ի որոշմամբ։ Այսինքն, բողոքարկվող որոշումն ընդունելու ժամանակ 

«Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի 100 տոկոս բաժնեմասի սեփականատեր 

հանդիսացող «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությունը գործով որպես մասնակից 

ներգրավված չի եղել, հետևապես. 



1. չի իրազեկվել իր իրավունքների սահմանափակման վերաբերյալ գործով 

դատական քննության մասին և զրկվել է իր իրավունքների սահմանափակման 

վերաբերյալ գործով բողոքի քննությանը մասնակցելու հնարավորությունից (բողոքին 

գրավոր պատասխան ներկայացնելու միջնորդությունով) ՀՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 228-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետ.  

2. Բողոքարկվող որոշմամբ սահմանափակվել է իր գույքը տնօրինելու, տիրապետելու 

և օգտագործելու` «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության սեփականության իրավունքը, որը 

պաշտպանվում է ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ և 19-րդ հոդվածներով և ՄԻԵԿ 1-ին 

արձանագրության 1-ին հոդվածով. 

3. Հայցի ապահովման միջոցը ամբողջությամբ խաթարել է «Յուկոս ՍՆԳ 

Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի բնականոն գործունեությունը` խախտելով ՀՀ քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասը։ 

Հիմնավորում 1. 

Դատարանը խախտել է «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության արդար դատաքննության 

իրավունքը. 

ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի իր 

իրավունքների և ազատությունների դատական, ինչպես նաև պետական այլ 

մարմինների առջև իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների 

իրավունք։ 

ՀՀ Սահմանադրության 19-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի իր 

խախտված իրավունքները վերականգնելու, ինչպես նաև իրեն ներկայացված 

մեղադրանքի հիմնավորվածությունը պարզելու համար հավասարության 

պայմաններում, արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, անկախ և 

անկողմնակալ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում իր գործի հրապարակային 

քննության իրավունք։ 

ՄԻԵԿ 6-րդ հոդվածի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա 

քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները ... ունի օրենքի հիման 

վրա ստեղծված անկախ և անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում 

արդարացի և հրապարակային դատական քննության իրավունք։ 

Տվյալ դեպքում` Վարչական դատարանը քննել է «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության 

իրավունքների սահմանափակման վերաբերյալ հարցը առանց ընկերության 

մասնակցության, մինչդեռ ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՄԻԵԿ-ով հռչակված և 

պաշտպանվող արդար դատաքննության իրավունքը չի նախատեսում այնպիսի 

բացառություն, որի դեպքում կարելի է անձի իրավունքների վերաբերյալ հարցը 

դատարանում քննել առանց տվյալ անձի մասնակցության։ Ոչ Սահմանադրական, և 



ոչ էլ Կոնվենցիայի նորմերը չեն տարանջատում դատական ակտերը` միջանկյալ կամ 

վերջնական դատական ակտերի, այլ հստակորեն պահանջում են պետությունից 

բոլոր դեպքերում, երբ անձի իրավունքն է դատական քննության առարկա, այդ անձը 

իրազեկվելու և մասնակցելու իրավունք ունի այդ դատական լսումներին, իսկ նշված 

իրավունքի իրականացումը տվյալ դեպքում չի ապահովվել։  

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում միջանկյալ դատական ակտերի 

քննությունը անձին մասնակից դարձնելու կարգի բացակայությունը չի կարող 

բավարար հակափաստարկ լինել դատական պաշտպանության իրավունքի 

չապահովման համար։ Իսկ եթե «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությունը տեղեկացվեր իր 

իրավունքների վերաբերյալ հարցի դատական քննարկման մասին, ապա 

կներկայացներ իր դիրքորոշումը և հիմնավորումները պահանջված հայցի 

ապահովման ինքնանպատակության և անթույլատրելության վերաբերյալ։ 

Հետևապես, որոշումը վերաբերել է «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության իրավունքներին, 

սակայն ըեկերությունը չի իրազեկվել և մասնակից չի դարձել քննությանը, ուստի 

որոշումը ենթակա է բեկանման։ 

Հիմավորում 2. 

Դատարանը խախտել է «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության սեփականության 

իրավունքը։  

ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածի համաձայն` «Յուրաքանչյուր ոք իրավունք 

ունի իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու, տնօրինելու և կտակելու իր 

սեփականությունը»։ 

ՄԻԵԿ 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածի համաձայն` «Յուրաքանչյուր 

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ իր գույքից անարգել օգտվելու իրավունք 

ունի։ 

Որոշմամբ փաստորեն հայցի ապահովման միջոց է կիրառվել, որով 

սահմանափակվել է «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության իրավունքը իր հայեցողությամբ 

տնօրինելու, օգտագործելու և տիրապետելու իր սեփական գույքը` բաժնեմասերը։ 

Նման սահմանափակման հնարավորություն և Սահմանադրության 31-րդ հոդվածը և 

Կոնվենցիայի 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածը նախատեսում են, սակայն 

սահմանափակումը պետք է լինի հետապնդվող նպատակին համաչափ։ 

Տվալ դեպքում, «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությանը արգելվել է տնօրինել կամ 

օգտագործել «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ում իր բաժնեմասը, ինչը որոշմամբ 

հետապնդվող հպատակին համաչափ չէ հետևյալ հիմնավորմամբ. 

ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի առաջին մասի 

համաձայն` հայցի ապահովման միջոցներ կիրառվում են, եթե նման միջոցներ 



չձեռնարկելը կարող է անհնարին դարձնել կամ դժվարեցնել դատական ակտի 

կատարումը։ ՀՀ Վարչական դատարանը նմանատիպ հայցով արդեն գործ քննել է։ Դա 

ՎԴ/4342/05/09 գործն է, որով ՀՀ Վարչական դատարանը իր` 10.08.2010 թվականի 

Վճռում հանգել է այն եզրակացության, որ հայցն ակնհայտ անհիմն է և ենթակա է 

մերժման։ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 29.10.2010 թվականի որոշմամբ 4342/05/09 գործով 

վճիռը թողել է օրինական ուժի մեջ։ Այդ հանգամանքը պետք է հաշվի առնվի նաև 

սույն գործով, և քանի որ դատարանը ակնհայտ անհիմն է համարել հայցը, 

հետևաբար հայցի ապահովման միջոցների պահպանումը այլևս իմաստ չունի, քանի 

որ հայցի ապահովման միջոցները կիրառվում են հայցի բավարարման դեպքում 

դատական ակտի կատարումն ապահովելու համար, իսկ հայցի ակնհայտ անհիմն 

լինելու դեպքում դրանք անիմաստ են դառնում, առավել ևս որ դրանք արդեն մի քանի 

ամիս է, թույլ չեն տվել «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությանը տնօրինել իր 

սեփականությունը հանդիսացող «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ բաժնեմասը` 

Սեփականության իրավունքը ճանաչվում և պաշտպանվում է ՀՀ Սահմանադրության 

8-րդ և 31-րդ հոդվածներով և Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 1-ին արձանագրության 1-ին հոդածով, իսկ 

հայցի ապահովման միջոցները խոչընդոտում են «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությանը 

տնօրինել իր գույքը։ 

«ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությունը օրինական շահ ունի իր սեփական գույքի ազատ 

տնօրինման և «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի բնականոն գործունեությունը 

վերականգնելու և իրականացնելու, որը խաթարվել է հայցի ապահովման երկրորդ և 

երրորդ միջոցների կիրաոման արդյունքում։ 

Այսպես, օրինակ` 

գ «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ն չի կարողանում աշխատավարձ վճարել 

տնօրենին, քանի որ դա կհանդիսանար գույքի տնօրինում, ինչն իր հերթին արգելված 

է Երրորդ միջոցով։ Արդյունքում խախտվում է ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 19-րդ 

գլխով սահմանված` աշխատողին աշխատավարձ վճարելու օրենսդրի իմպերատիվ 

պահանջը. 

գ «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ն չի կարողանում աշխատանքի ընդունել 

հաշվապահի կամ այլ պահանջվող աշխատողների, քանի որ չի կարող ապահովել 

աշխատավարձի վճարումը նրանց, քանի որ աշխատավարձի վճարումը կբերի գույքի 

օտարման, ինչն արգելված է հայցի ապահովման երրորդ միջոցով. 

գ հաշվապահի բացակայության պատճառով «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ն ի 

վիճակի չէ կազմել և հարկային մարմիններին ներկայացնել 2008, 2009 թվականների 

«Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչի 



հետևանքով ակամա խախտվում են ՀՀ հարկային օրենսդրության պահանջները. 

գ «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ն ի վիճակի չէ իրականացնել իր հարկային 

պարտավորությունները և հարկեր վճարել, քանի որ ֆորմալ տեսանկյունից դա 

կհանիսանա գույքի տնօրինում և հայցի ապահովման երրորդ միջոցի խախտում։ Իսկ 

հարկեր չվճարելով, «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ն առաևց որևէ դիտավորության 

խախտում է Սահմանադրության 45-րդ հոդվածի պահանջը, որի համաձայն` 

յուրաքանչյուր անձ պարտավոր է վճարել հարկեր, տուրքեր և իրականացնել այլ 

պարտադիր. վճարումներ օրենքով սահմանված կարգով։ Այնինչ, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

Արաբկիրի հարկային տեսչության 27.04.2010 թվականի թիվ 885 գրությամբ «Յուկոս 

ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ն գրավոր ծանուցվել է այն մասին, որ 2003-2007 

թվականների ժամանակահատվածի համար ԱԱՀ-ի գծով առկա Է 10.128.200 ՀՀ 

դրամի վճարային պարտավորություն։ 

գ «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ն իր բնականոն գործունեության իրականացման 

համար չի կարողանում տարածք վարձակալել, քանի որ դրա համար վճարում է 

պետք կատարել, ինչպես նաև չի կարողանում կատարել բնականոն գործունեության 

իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ծախսեր, քանի որ դա կհանգեցնի գույքի 

օտարման, ինչն Էլ արգելված է հայցի ապահովման երրորդ միջոցով։ 

Վերոգրյալն ակնհայտորեն վկայում է, որ հայցի ապահովման երրորդ միջոցը, 

գործնականում պարալիզացնելով «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեոստմենթ» ՍՊԸ-ի բնականոն 

գործունեությունը, ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ն 

խախտում Է ՀՀ օրենսդրության մի շարք պահանջններ, իսկ տնօրենը չի կարողանում 

իրականացնել իր պարտավորությունները` ուղղված նշված խախտումների 

վերացմանը և «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեոստմենթ» ՍՊԸ-ի օպերատիվ կառավարմանը։ 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշման 3-րդ Վճռաբեկ դատարանի 

պատճառաբանությունները և եզրահանգումները բաժնում, Վճռաբեկ դատարանը 

գտել է, որ հնարավոր է գույքի օտարում կամ այլ կերպով տնօրինում, ինչը կարող է 

անհնար դարձնել կամ դժվարացնել հնարավոր դատական ակտի կատարումը կամ 

հանգեցնել վեճի առարկա գույքի վիճակի վատթարացմանը։ Այսինքն, հայցի 

ապահովման կիրառման նպատակը բաժնետոմսերի օտարման արգելումն է, այլ ոչ 

թե ընկերության ընթացիկ բնականոն գործունեության դադարեցումը։ 

«Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ն ներկայումս մասնակցում Է մի շարք դատական 

գործերում ընդդեմ «ՆԿ Յուկոս» ԲԲԸ-ի նախկին ղեկավարության, որպեսզի 

կարողանա կոնսոլիդացնել և պահպանել իր ակտիվները, առաջին հերթին` 

օտարերկրյա դուստր ընկերությունները։ Դրանից հետևում Է, որ Նիկիտա 

Տոլստիկովը նպատակ չունի օտարել «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի ակտիվները, 



այլ հակառակը, կոնսոլիդացնում և պահպանում է դրանք, որպեսզի թույլ չտա «ՆԿ 

Յուկոս» ԲԲԸ-ի նախկին ղեկավարությանը օտարել այդ ակտիվները մինչև դատական 

գործերի լուծումը։ 

Հացի ապահովման միջոցի նպատակը հնարավոր դատական վճռի կատարման 

ապահովումն Է։ Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 98-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի` հայցի ապահովման միջոցներից է, այլ անձանց 

կողմից վեճի առարկային վերաբերվող որոշակի գործողությունների կատարումն 

արգելելը։ 

Տվյալ դեպքում հայցի առարկան է ՀՀ Արդարադատության նախարարության 

իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի Արաբկիրի տարածքային 

ստորաբաժանման վարչական ակտն առոչինչ ճանաչելը և միջամտող վարչական 

ակտը վերացնելը։ 

Պահանջներից հիմնականը «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության, որպես «Յուկոս ՍՆԳ 

Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի մասնակցի գրանցմանն է վերաբերում, իսկ մնացած 

պահանջները ածանցյալ են։ «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության գրանցման առոչինչ 

ճանաչելու դեպքում անգամ, այդ ընկերության որոշումը Նիկիտա Տոլստիկովին 

տնօրեն նշանակելու վերաբերյալ շարունակելու է ուժի մեջ մնալ, քանի որ այն չի 

բողոքարկվել, իսկ «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությունը շարունակելու է մնալ «Յուկոս 

ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի 100% բաժնեմասի սեփականատեր, ուստի «Յուկոս ՍՆԳ 

Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի նկատմամբ կիրառված սահմանափակումը արդարացված չէ և 

համաչափ չէ հետապնդվող նպատակին, քանի որ կիրառված հայցի ապահովման 

միջոցը չի վերաբերում սույն գործով վեճի առարկային, և նման հայցի ապահովման 

միջոցի բացակայության դեպքում էլ հնարավոր դատական վճռի կատարումը 

անհնարին դարձնող որևէ հանգամանք գոյություն չի կարող ունենալ։ Առաջին 

ատյանի դատարանը այս հարցին շատ հիմնավոր պատասխան է տվել առ այն, որ 

նման սահմանափակումը կխաթարի «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի բնականոն 

գործունեությունը, ինչն էլ ներկայումս տեղի է ունենում, սակայն վարչական 

դատարանի եռյակը այս հարցին չի անդրադարձել` դրանից պաշտպանվելով իր 

մեջբերած 4342/05/09 գործով վճռաբեկ դատարանի որոշման պատճառաբանությամբ։ 

Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ հայցվորի պնդմամբ սույն գործով հայցի 

առարկա է հանդիսանում նաև վարչական ակտերի բոլոր անբարենպաստ 

հետևանքների վերացումը, այդ թվում` նաև Նիկիտա Տոլստիկովի և/կամ նրա կողմից 

լիազորված անձանց կամ նրանց իրավահաջորդների կողմից «Յուկոս ՍՆԳ 

Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի անունից կատարված բոլոր գործողությունները, ապա նախ և 

առաջ ՀՀ օրենսդրությունը դատարանին հնարավորություն չի տալիս 



գործողություններ վերացնել։ Այլ հարց է, որ անձանց կնքված գործարքները կարող են 

լինել առոչինչ կամ անվավեր ճանաչվել դատարանի կողմից, սակայն այս դեպքում 

ամեն մի գործարքի առոչինչ կամ անվավեր լինելը պետք է դատարանի կողմից 

քննարկվի առանձին-առանձին։ Բացի այդ, գործարքի առոչինչ կամ անվավեր լինելու 

հարցը ՀՀ վարչական դատարանում քննության ենթակա հարց չէ և հետևաբար չի 

կարող հանդիսանալ ՀՀ վարչական դատարնում քննվող գործով հայցի առարկա։  

Ինչ վերաբերում է ՀՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառմանը, 

ապա սա այն դեպքն է, երբ կան ծանրակշիռ փաստարկներ նախադեպը չկիրառելու 

համար, որոնք են. 

1. ՎԴ 4342/05/09 գործով հայցն ամբողջությամբ մերժվել է և վճիռը մտել է օրինական 

ուժի մեջ, ուստի գործի քննության ընթացքում հայցի ապահովման միջոցների 

կիրառման անհրաժեշտության մասին վճռաբեկ դատարանի նախկինում 

արտահայտած դիրքորոշումը, որը դրվել է բողոքարկվող որոշման հիմքում, այլևս 

կորցրել է իր հրատապությունը և չի կարող որևէ կերպ կաշկանդել վճռաբեկ 

դատարանին. 

2. Որոշմամբ խախտվում է անձի արդար դատաքննության իրավունքը, 

3. Որոշմամբ հայցի ապահովման միջոցի տեսքով անհամաչափորեն ծանր բեռ է 

դրվում անձի վրա, որով խախտվում է անձի սեփականության իրավունքը, 

4. Խաթարվում է ընկերության բնականոն գործունեությունը։ 

Վերոգրյալի հիման վրա խնդրում է բեկանել վարչական դատարանի 13.07.2010 

թվականի թիվ ՎԴ/4680/05/09 գործով կայացրած որոշումը։ 

 

3. Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումները 

Քննելով վերաքննիչ բողոքը դրանում նշված հիմքերի և հիմնավորումների 

սահմաններում` Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ 

 

3.1. Բողոքն առաջին հիմքով անհիմն է հետևյալ պատճառաբանությամբ` 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 88-րդ 

հոդվածի համաձայն. «Վարչական դատարանում գործերի քննության ընթացքում 

հայցի ապահովման միջոցների կիրառումն իրականացվում է Հայաuտանի 

Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության oրենuգրքով uահմանված 

հիմքերով և կարգով»։ 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 97-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն. «Միջնորդությունը քննարկվում է այն uտացվելու 

oրը, և կայացվում է որոշում», իսկ 99-րդ հոդվածի համաձայն. «Հայցի ապահովման 



մաuին դատարանի որոշումը կատարվում է անհապաղ` «Դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով 

uահմանված կարգով»։ 

Վերոհիշյալ իրավանորմերի պահանջների հաշվառմամբ Վերաքննիչ դատարանը 

գտնում է, որ հայցի ապահովման միջնորդությունը քննարկելու համար օրենքը 

սահմանել է առանձնահատուկ (արագացված) ընթացակարգ` նկատի ունենալով 

հայցի ապահովման ինստիտուտի առանձնահատուկ դերն ու նշանակությունը։ Եվ 

թերևս հենց այդ նպատակով է, որ հայցի ապահովման որոշումը բողոքարկելուց բացի 

օրենսդիրը նախատեսել է դատավարական լրացուցիչ հնարավորություններ 

իրավունքների պաշտպանություն իրականացնելու համար։ Մասնավորապես` 

գործին մաuնակցող անձը կարող է միջնորդել ապահովման մեկ միջոցը փոխարինել 

կամ ձևափոխել մեկ այլ միջոցով (ՀՀ քաղ. դատ. օր-ի 100-րդ հոդված), վերացնել 

հայցի ապահովումը (ՀՀ քաղ. դատ. օր-ի 101-րդ հոդված)։ Այիսնքն, հայցի 

ապահովման միջոց կիրառված լինելու դեպքում դատավարության մասնակիցը 

կարող է ոչ միայն բողոքարկել դատական ակտը, այլև ներկայացնել կիրառված հայցի 

ապահովումը վերացնելու միջնորդություն։ Նման դատավարական իրավունքների 

առկայության պայմաններում, Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ հայցի 

ապահովման միջնորդության վերաբերյալ կարծիք չներկայացնելը, վերոհիշյալ 

լրացուցիչ դատավարական հնարավորությունների պայմաններում չի կարող 

որակվել որպես անձի արդար դատաքննության իրավունքի խախտում։ 

Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի 93-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերության համաձայն. «Այն 

դեպքում, երբ հայցադիմումը ներկայացնելու հետ միաժամանակ հայցվորը 

միջնորդություն է ներկայացնում հայցի կամ ապացույցների ապահովման 

պահանջով, և դատարանը բավարարում է այդ միջնորդությունը, ապա հայցադիմումը 

և դրան կից փաuտաթղթերի պատճենները դատարանի որոշումը կատարելուց հետո 

անհապաղ ուղարկվում են պատաuխանողին»։ Այսինքն, նշված դեպքում 

պատասխանողը իրազեկվում է հայցի ապահովման մասին միայն դատարանի 

որոշումը կատարվելուց հետո, որից հետո վերջինս զրկված չէ ինչպես 

համապատասխան դատական ակտը բողոքարկելուց (ՀՀ վարչ. դատ. օր-ի 125 

հոդված), այնպես էլ այն վերացնելու, փոխարինելու, ձևափոխելու միջնորդություններ 

ներկայացնելու դատավարական հնարավորությունից։ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 60-րդ 

հոդվածի համաձայն. «Ծանուցագրով դատական նիuտի կամ առանձին 

դատավարական գործողություններ կատարելու ժամանակի և վայրի մաuին 



տեղեկացվում են դատավարության մաuնակիցները, վկաները, փորձագետները և 

թարգմանիչները», իսկ նույն օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի համաձայն վարչական 

դատավարության մաuնակիցներն են կողմերը (հայցվորը և պատաuխանողը) և 

երրորդ անձինք։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 13.07.2010 

թվականի որոշման կայացման պահին «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությունը չի 

հանդիսացել դատավարության մասնակից, հետևաբար դատարանը չուներ «ՆԿ 

Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերությանը իր 13.07.2010 թվականի որոշումը հանձնելու կամ 

ուղարկելու որևէ պարտավորություն։ 

Վերոգրյալի հիման վրա վարչական դատարանը գտնում է, որ Հայաստանի 

Հանրապետության վարչական դատավարության և քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքերը չեն պարունակում սահմանափակումներ, որոնց 

պայմաններում դատարանը իրավասու չլիներ կիրառելու հայցի ապահովման 

միջոցներ, որոնք կարգելեին որևէ անձի, այդ թվում` դատավարության մասնակից 

չհանդիսացող, կատարելու որևէ գործողություն կամ արգելադրելու նրանց գույքը։ 

Նման պայմաններում ՀՀ վարչական դատարանի 13.07.2010 թվականի որոշումը 

համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության դատավարական 

օրենսդրության պահանջներին։ 

Վերոգրյալի հիման վրա Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ 

ընկերության արդար դատաքննության իրավունքը չի խախտվել։ 

 

3.2. Բողոքը երկրորդ հիմքով անհիմն է հետևյալ պատճառաբանությամբ` 

Բողոքարկվող` Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 13.07.2010 

թվականի «Բողոքը բավարարելու մասին» որոշմամբ վերացվել է ՀՀ վարչական 

դատարանի կողմից թիվ ՎԴ/4680/05/09 վարչական գործով 21.06.2010թ, կայացրած` 

հայցի ապահովման վերաբերյալ միջնորդությունը մերժելու մասին որոշումը, իսկ 

հայցի ապահովումը կիրառվել է ՀՀ վարչական դատարանի 16.07.2010 թվականի 

որոշմամբ։ 

Այդուհանդերձ, կիրառված հայցի ապահովմամբ` 

1) արգելվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի գործակալությանը« ինչպես նաև նրա տարածքային 

ստորաբաժանումներին (այդ թվում նաև Արաբկիրի տարածքային 

ստորաբաժանմանը) ձեռնարկելու որևէ միջոց՝ «Յուկոս ԱՆԳ Ինվեստմենթ» ԱՊԸ-ի 

կանոնադրական կապիտալում բաժնեմասի (դրա մասի) նկատմամբ որևէ այլ անձի 

սեփականության իրավունքի գրանցման ուղղությամբ« 

2) արգելվել է «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲԸ-ին որևէ կերպ օգտագործել և (կամ) տնօրինել 



«Յուկոս ԱՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի կանոնադրական կապիտալում բաժնեմասը (դրա 

մասը)« 

3) արգելվել է Նիկիտա Տոլստիկովին և (կամ) նրա լիազորված անձանց կամ նրանց 

իրավահաջորդներին «Յուկոս ԱՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի անունից օգտագործել և 

(կամ) տնօրինել «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի գույքը։ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը 13.07.2010 թվականի 

«Բողոքը բավարարելու մասին» իր որոշման հիմքում դրել է այն հանգամանքը, որ 

դատական մեկ այլ ՎԴ/4342/05/09 գործով առկա է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 09.04.2010 

թվականի որոշումը, որով Վճռաբեկ դատարանը արտահայտել է իրավական 

դիրքորոշում սույն գործով ներկայացված նույնատիպ միջնորդությունների 

վերաբերյալ` բավարարել է հայցի ապահովման միջնորդությունները։ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 13.07.2010 թվականի 

«Բողոքը բավարարելու մասին» որոշման կայացման պահի դրությամբ վերոհիշյալ 

իրավական դիրքորոշումից զատ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ 

դատարանի որևէ նոր (վկայակոչվածից տարբերվող) իրավական դիրքորոշում 

արտահայտող դատական ակտ առկա չի եղել։ Ինչ վերաբերում է բողոք բերած անձի 

իրավական հիմնավորումներին առ այն, որ. «ՀՀ Վարչական դատարանը իր` 

10.08.2010 թվականի Վճռում հանգել է այն եզրակացության, որ հայցն ակնհայտ 

անհիմն է և ենթակա է մերժման։ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 29.10.2010 թվականի 

որոշմամբ 4342/05/09 գործով վճիռը թողել է օրինական ուժի մեջ։ Այդ հանգամանքը 

պետք է հաշվի առնվի նաև սույն գործով, և քանի որ դատարանը ակնհայտ անհիմն է 

համարել հայցը, հետևաբար հայցի ապահովման միջոցն այլևս իմաստ չունի, քանի որ 

հայցի ապահովման միջոցները կիրառվում են հայցի բավարարման դեպքում 

դատական ակտի կատարումն ապահովելու համար,…», ապա դրանք սույն բողոքի 

քննության համար որևէ իրավական նշանակություն չունեն, քանի որ սույն բողոքի 

շրջանակներում վիճարկվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատարանի 13.07.2010 թվականի «Բողոքը բավարարելու մասին» որոշման 

իրավաչափությունը։ Հետևաբար, Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ գնահատման 

առարկա պետք է հանդիսանա այն հանգամանքը, թե կայացման պահին առկա 

ակտերի և փաստական հանգամանքների գնահատմամբ այդ որոշումը եղել է 

իրավաչափ, թե ոչ։  

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը 13.07.2010 թվականի 

«Բողոքը բավարարելու մասին» որոշումը կայացրել է հիմք ընդունելով Հայաստանի 

Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/4342/05/09 վարչական գործով 

09.04.2010 թվականի որոշմամբ արտահայտած իրավական դիրքորոշումը «ճիշտ 



նույնատիպ միջնորդությունների (հիմնավորումները ևս նույնն են) վերաբերյալ»։ 

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը հիմք է ընդունել նշված 

իրավական հիմնավորումները, քանի որ թիվ ՎԴ/4342/05/09 վարչական գործով 

հայցադիմումը ներկայացված է եղել թվով հինգ հայցվորների, այդ թվում` Ա. 

Միքայելյանի կողմից։ Նշված հայցադիմումը և պահանջների և իրավական 

հիմնավորումների և ներկայացված միջնորդությունների առումով նույնն է, ինչ սույն` 

ՎԴ/4680/05/09 վարչական գործով ներկայացված հայցադիմումը։ Նման 

պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը 13.07.2010 

թվականի «Բողոքը բավարարելու մասին» որոշումը կայացնելիս իրավացիորեն 

ղեկավարվել է Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 

4-րդ մասի պահանջներով, ըստ որի. «Որոշակի փաuտական հանգամանքներ ունեցող 

գործով վճռաբեկ դատարանի կամ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

դատական ակտի հիմնավորումները (այդ թվում` oրենքի մեկնաբանությունները) 

պարտադիր են դատարանի համար նույնանման փաuտական հանգամանքներով 

գործի քննության ժամանակ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ վերջինu ծանրակշիռ 

փաuտարկների մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ դրանք կիրառելի չեն տվյալ 

փաuտական հանգամանքների նկատմամբ»։ 

Վերոգրյալի հիման վրա Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ Հայաստանի 

Հանրապետության վարչական դատարանի 13.07.2010 թվականի «Բողոքը 

բավարարելու մասին» որոշումը համապատասխանում է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին։ 

Ավելին, Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ կիրառված հայցի ապահովման 

միջոցը, որով արգելվել է Նիկիտա Տոլստիկովին և (կամ) նրա լիազորված անձանց 

կամ նրանց իրավահաջորդներին «Յուկոս ԱՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի անունից 

օգտագործել և (կամ) տնօրինել «Յուկոս ՍՆԳ Ինվեստմենթ» ՍՊԸ-ի գույքը, չի 

առընչվում «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության իրավունքներին և հետևաբար հայցի 

ապահովման նշված միջոցի վերաբերյալ բողոքում ներկայացված «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ 

ընկերության պատճառաբանությունները հիմնազուրկ են։ 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության վարչական 

դատավարության օրենսգրքի 117.13-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 117.14-րդ 

հոդվածներով` Վերաքննիչ դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց  

 

 



1. «ՆԿ Ռոսնեֆտ» ԲԲ ընկերության բողոքը մերժել` Հայաստանի Հանրապետության 

վարչական դատարանի 13.07.2010 թվականի թիվ ՎԴ/4680/05/09 գործով կայացրած 

«Բողոքը բավարարելու մասին» որոշումը թողնելով օրինական ուժի մեջ։ 

2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից և կարող է 

բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարան` այն ստանալու 

պահից տասնհինգօրյա ժամկետում։  

 

 

ԴԱՏԱՎՈՐ` Լ. ՍՈՍՅԱՆ 


